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Manliga sjuksköterskors upplevelser av
patientrelationen, ur ett genusperspektiv
Andersson, Martin
Häger, Jonas

Andersson, M & Häger, J. I Allans fotspår – Manliga sjuksköterskors upplevelser
av patientrelationen, ur ett genusperspektiv Examensarbete i omvårdnad 10
poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad,
2005.
Syftet med studien var att undersöka hur manliga sjuksköterskor upplever sin
relation med patienter och de tankar som har sitt ursprung i dessa kontakter.
Intervjuer har genomförts med fem manliga sjuksköterskor på vårdavdelningar
vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Materialet analyserades utifrån ett
fenomenologiskt angreppssätt och strukturerades efter de genomgående teman
som framkom under analysen: Omvårdnad – en helhetssyn, Egenskaper och makt
samt Manlig sjuksköterska – ett medvetet val. Bemötandet från patienterna
uppfattades av de manliga sjuksköterskorna som positivt men som manlig
sjuksköterska ser man sig fortfarande som en sällsynt varelse inom vården.
Nyckelord: Bemötande, egenskaper, genus, intervju, manliga sjuksköterskor,
omvårdnad
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IN THE FOOTSTEPS OF
ALLAN
Male nurses’ experiences of patient relations,
from a gender perspective
Andersson, Martin
Häger, Jonas

Andersson, M & Häger, J. In the footsteps of Allan – Male nurses’ experiences of
patient relations, from a gender perspective. Degree Project, 10 Credit Points.
Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of
Nursing, 2005.
The purpose of this study was to examine male nurses’ experiences and thoughts
of patient relations. Interviews were conducted with five male nurses at wards at
UMAS. The material was analyzed from a phenomenological perspective and the
results are presented in the following themes: Nursing care – a holistic point of
view, Characteristics and power and Male nurse – a conscient choice. The patients
were found positive in their relations towards male nurses but as a male nurse you
still find yourself a rare creature in health care.
Key words: characteristics, gender, interview, male nurses, nursing care, relations
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INLEDNING
Som manliga sjuksköterskestuderande har författarna under studietiden mött
varierande åsikter och attityder till manliga sjuksköterskor. Ur dessa möten föddes
idén om att undersöka dessa attityder. Hur avspeglar sig detta i patienternas
bemötande och hur inverkar detta på de manliga sjuksköterskornas arbetssituation?
Den genusbaserade omvårdnadsforskning som hittills bedrivits har uteslutande
beskrivits utifrån en kvinnas perspektiv. Författarna anser det vara av stor vik t att
även mannens perspektiv lyfts fram.
Författarna har funnit att mycket lite forskning finns att tillgå om manliga
sjuksköterskors uppfattning av hur de blir bemötta av patienter. Andelen manliga
sjuksköterskor ökar och författarna anser att det därmed finns ett ökat behov av att
bedriva forskning inom detta område.
Den 4 september 1949 påbörjade Allan Härsing som den första mannen i Sverige
sin sjuksköterskeutbildning. Efter 17 år i vården hade han befordrats till ordinarie
skötare, en titel som han dock inte var nöjd med. Det var denna vilja till att
utveckla sig i arbetet som gjorde att han sökte in på S:t Eriks sjuksköterskeskola
(Eriksson, 2002).
Som den första mannen i Sverige i en sjuksköterskeskola stötte han ofta på
problem och fördomar om män i vårdande yrken. Fördomar som att män med
feminina drag var särskilt lämpade för yrket var vardag för Allan. I läkarjournaler
tillhörande de sökande till sjuksköterskeutbildningen kan det utläsas att
rekommendationer till sjuksköterskeskolan inkluderade goda fysiska
förutsättningar då de hade ett ”feminint uppträdande” (Eriksson, 2002).
Då sjuksköterskeuniformen endast fanns i kvinnligt utförande fann sig Allan
tvungen att tänka ut sin egen uniform. En kyparrock sågs mest lämplig då den hade
vissa likheter med den kvinnliga dräkten men skiljde sig ifrån skötarnas. För att
understryka sin yrkesroll började han som första sjuksköterska använda sig av en
namnbricka. På brickan stod texten: Allan Härsing, Sjuksköterska (Eriksson,
2002).
Allans idéer lever än idag, rock och namnbricka är något som de flesta
sjuksköterskor bär, även om de har ett annat utförande och syfte nu för tiden. Hur
uppfattar de manliga sjuksköterskorna sin situation idag, lever några av de
fördomar som Allan stötte på kvar än idag eller är de någonting som tillhör
historien?
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BAKGRUND
Nightingale skriver i boken ”Anteckningar om sjukvård”,
”Varje kvinna eller åtminstone nästan varje kvinna i England står väl
någon gång i livet i ansvar för en annans hälsa, antingen det gäller ett
barn eller en sjuk – med andra ord varje kvinna är sjuksköterska”
(1954, s 9)
Sedan Nightingale´s dagar har sjuksköterska varit ett kvinnoyrke och traditionellt
sett har kvinnliga egenskaper ansetts vara norm i omvårdnadsarbetet. Först på
1950-talet fick män möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor i Sverige.
Sjuksköterskerollen har genomgått vad man kan jämföra med en revolution. Under
årens lopp har sjuksköterskans yrkesroll förändrats från att vara underdånig
uppasserska till att idag vara omvårdnadsspecialist med en kandidatexamen i
ämnet.
Män i vården, från då till nu
Män hade i Europa ända fram till slutet av 1800-talet, då Nightingale´s idéer slog
igenom, en framskjuten position i rollen som vårdare. Under fjärde och femte
århundradet tog munkar hand om de sjuka och under korstågens tid på 1000- och
1100-talet bildades St. John of Jerusalem ordern vilken var den första av många
manliga ordersällskap som ägnade sig åt sjukvårdande verksamhet (Evans, 2003).
Florence Nightingale definierade på slutet av 1800-talet de kvaliteter en duktig
sjuksköterska skulle ha. Hon ansåg att det var samma slags kvaliteter som en också
god kvinna skulle ha; vänlighet, tålamod, sympati och självkontroll (Nightingale,
1954).
Nightingale beskriver att hon fick sin första kallelse från Gud vid 17 års ålder, en
kallelse till ett liv av tjänande. Även om hennes uppfattning var att alla
sjuksköterskor skulle ha ett kall, var det viktigt att yrket skulle organiseras sekulärt.
Det religiösa fick hos sjuksköterskan inte uttryckas som en missionerande handling
och hon såg i första hand sjuksköterskeutbildningen som en personlighetsträning,
en träning i disciplin och moral (Nightingale, 1954).
Nightingale förespråkar ett aktivt och självständigt kvinnoideal. Kvinnan skulle ha
en central position i kampen för hygien och mot ohälsan. Hennes ansvar var att se
till att arbetet genomfördes men hon behövde inte utföra grovjobbet själv. Florence
såg sjuksköterskan som arbetsledare, ett välorganiserat hem fungerar även om inte
husmodern gör allt själv (Nightingale, 1954).
Storbritannien
Männens historia inom vården i Storbritannien har undersökts av Macintosh
(1997). Hon menar att introduktionen av sjuksköterskor från Nightingale´s skola
förde, till skillnad från den tidigare religiöst anknutna omvårdnaden, med sig ett
icke-religiöst systerskap där män inte gavs något utrymme. Antagandet som låg till
grund för denna utveckling var att omvårdnad sågs som ett kvinnligt yrke då
omvårdnad ansågs naturligt för kvinnor att utöva.
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I den privata sektorn fortsatte männen att utöva omvårdnad och det fanns även
organisationer som endast anställde manlig personal, ”The Temperance Male
Nurse Co-operation Ltd”, som grundades 1894, utbildades män i en treårig
utbildning med kunskaper inom medicin, kirurgi och psykiska sjukdomar. ”The
Society of Male Nurses and Masseurs” och ”The Male Nurses Mutual Benefit
Association” är ytterligare två organisationer som utbjöd liknande tjänster. Vid
starten av Boerkriget skickade Storbritannien iväg 800 manliga sjuksköterskor från
”The Royal Army Medical Corps” för att ta hand om skadade. Under ledning av
Sir Alfred Keogh hade de genomgått en treårig utbildning och under kriget
utmärkte de sig och fick en artikel tillägnat sig i Nursing Mirror (Macintosh, 1997).
Manliga sjukstöterskor i Storbritannien fick under 1930-talet endast registrera sig i
ett separat register som inte var sanktionerat av ”General Nursing Council” och år
1938 fanns endast 435 manliga sjuksköterskor registrerade jämfört med 97 028
kvinnor. I slutet av 1930-talet började denna bild dock att ändra sig. På grund av
den stora bristen på sjuksköterskor började en del sjukhus att propagera för män
inom vården. Med andra världskriget kom ytterligare ett genombrott för männen
inom vårdande yrken, Storbritanniens Ministry of Health införde kurser för
krigsveteraner som introducerade dem i vården och rekryteringsbroschyrer riktade
sig direkt till män. Vid år 1947 hade så pass många som 108
sjuksköterskeutbildningar öppnat dörren för män och mellan 1939 och 1947 hade
de registrerade manliga sjuksköterskorna ökat med hela 542 % (Macintosh, 1997).
Under 1960-talet skedde en förändring på sjuksköterskeskolorna i Storbritannien
och 1969 välkomnade de flesta skolor män i utbildningarna. Männen hade dock
flera barriärer kvar att bryta då man fortfarande var en underrepresenterad
population inom yrkesgruppen (Macintosh, 1997).
Nationellt
I Sverige grundades den första sjuksköterskeutbildningen år 1867 vid Uppsala
Akademiska sjukhus med influenser från Florence Nightingale och Storbritannien,
skolan var dock bara öppen för ogifta kvinnor (Sundin, 2003).
Männens historia inom vården i Sverige är även den långt tillbakagående, främst
inom militär och ”sinnessjukvård”. Männens militäriska egenskaper kom dock vid
1900-talets början att ses som något negativt och kvinnans mer diplomatiska
egenskaper kom att uppskattas mer. Medicinalstyrelsen ansåg att fler kvinnor
behövdes inom sinnessjukvården och ifrågasatte därmed männens lämplighet. 1905
kom en skrivelse där man motsatte sig att underbefäl från militären skulle anställas
som skötare. I skrivelsen fastslogs att de personliga egenskaper som är nödvändiga
i vården av psykiskt sjuka såsom tålamod, mildhet och saktmod inte var något som
förknippades med de militäriskt skolade skötarna (Eriksson, 2002).
Under 1930-talet genomfördes i Sverige en stor omorganisering av både
sinnessjukvård och militärväsende, där militären minskade antalet anställda medan
sinnessjukvårdens organisation växte. Denna omstrukturering förde med sig att
tidigare militärer nu av arbetsmarknadspolitiska skäl erbjöds arbete som
skötare/vaktkarl inom sinnessjukvården, direkt emot Medicinalstyrelsens ”bättre
vetande”. Vaktkarlen symboliserar hur sinnessjukvården såg ut under denna period,
patienterna skulle kontrolleras, någon rehabilitering eller medicinering var det inte
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tal om. Det var med medicinens intåg i sinnessjukvården som de kvinnliga
sjuksköterskorna gjorde entré, med läkemedel behövdes de medicinskt skolade
sköterskorna även inom sinnessjukvården (Eriksson, 2002).
En sjuksköterska som anställdes inom sinnessjukvården under denna tid fick direkt
en överskötersketitel. Detta kunde ta en skötare 20 år att uppnå och männen inom
skötarkåren var inte sena att påpeka detta faktum. Att snabbt stiga i grad anser
Eriksson (2002) var en faktor för männens intåg på sjuksköterskeutbildningarna.
Den 23 augusti 1949 kom den första dispensansökan till Medicinalstyrelsens,
namnet på den ansökande var Allan Härsing. Den fjärde september år 1949
påbörjade så den första manliga sjuksköterskan sin utbildning (Eriksson, 2002).
Allan examinerades under våren 1953 från S:t Eriks sjuksköterskeskola (Dufwa,
2004).
Rekryteringen av de flesta manliga sjuksköterskorna under 1950- och 1960-talen
skedde på skötarutbildningarna runtom på mentalsjukhusen. Under 1960-talet
rådde det stor brist på utbildade sjuksköterskor vilket förde med sig en politisk
vändning där män kom att aktivt rekryteras till hälso- och sjukvården. Vid
utgången av 1960-talet hade ungefär ett hundratal manliga sjuksköterskor utbildats
runt om i Sverige, något som ska sättas i proportion till att det tio år senare i
Sverige fanns drygt 3000 färdigutbildade manliga sjuksköterskor. Männen utgjorde
då ungefär 6 % av sjuksköterskekåren (Eriksson, 2002).
Eriksson (2002) menar att ambitionen att öka antalet män under 1960-talet inte
hade någon effekt utan att det under 1970-talet istället var kvinno- och
solidaritetsrörelsen som fick män att i större utsträckning söka till
sjuksköterskeutbildningar. Det femininitet som tidigare länkats till manliga
sjuksköterskor byttes ut mot en politiskt radikal profil vilket också låg i tiden för
vänsterrörelsens uppsving. Valet att som man bli sjuksköterska sågs som någonting
medvetet och handlingskraftigt (a a). Tabell 1 visar ökningen av manliga
sjuksköterskor från männens intåg på 1950-talet till mitten på 1990-talet.
Tabell 1. Antal legitimerade sjuksköterskor i Sverige från år 1955 till och med år
1995. Ur Dufwa (2004), Omarbetat av Andersson och Häger, 2004

ÅR

1955

1965

1975

1985

1995

Kvinnor

14491

23675

41208

59901

69166

Män
Andel män

5
0,004 %

138
0,6 %

1300
3,2 %

3833
6,4 %

5461
7,9 %

Utvecklingen under 1980-talet måste också enligt Eriksson (2002) ses inom en
politisk kontext, då han menar att mansrörelsen under denna tid successivt lämnar
solidaritetsfrågan och att männens intresse för de feministiska frågorna avsvalnade.
Arbetsmarknadsstyrelsen gjorde under 1980-talet en granskning av de manliga
normbrytarna inom sjukvården. De fann där att män som sökte sig till
sjuksköterskejobbet ofta trivdes bra med sitt yrkesval och inte fann
minoritetspositionen besvärande utan ofta tvärtom. Det var här den medvind som
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män tycks ha inom kvinnliga yrken började anas. Männen återfanns i större
procentuell utsträckning på ledande poster än sina kvinnliga kollegor. Därtill kan
kunskapen om att valet inte längre sågs som en politisk handling läggas. Yrkesvalet
upplevdes ofta som påfrestande i kontakten med andra män vilket till viss del kan
förklara männens strävan att klättra i hierarkin (Eriksson, 2002).
Av tjänstgörande sjuksköterskor år 2001 var endast 9 % män. Samma år
examinerades 3100 sjuksköterskor från högskolorna runt om i Sverige, varav
männen svarade för 13 %. Detta tyder på en ökning av andelen manliga
sjuksköterskor (www.scb.se).
Regionalt
En undersökning 1997 visade att det i Skåne fanns 4492 sjuksköterskor, varav 395
var män (Jämställdhetsstatistik, 1997). År 2000 gjordes en ny sammanställning på
uppdrag av Region Skåne, vilken visade på en uppgång av de manliga
sjuksköterskorna. Inom verksamheten fanns då 594 manliga sjuksköterskor
(Jämställdhetsstatistik, 2000).
På universitetssjukhuset MAS fanns vid årsskiftet 2001/02, 176 manliga
sjuksköterskor anställda. Vid årsskiftet 2003/04 hade denna siffra stigit till 188
stycken. Den senaste uppgiften anger att den 30 september 2004 fanns det vid
UMAS 206 yrkesverksamma manliga sjuksköterskor. Männen stod då för ungefär
12 % av den totala sjuksköterskebemanningen (Per Levin, Lönekontoret, UMAS).
Tidigare forskning om manliga sjuksköterskor
Chur-Hansen (2001) studerande i en kvantitativ studie från Australien om
patienters attityder till manliga sjuksköterskor förändrades över tid. Ytterligare ett
mål med studien var att undersöka vilka egenskaper patienterna eftersökte hos
sjuksköterskorna. Hon frågade sig om patienterna tyckte det var ett eftersträvat
scenario att manliga sjuksköterskor blev tilldelade kvinnliga patienter. Förhållandet
mellan specifika situationer och betydelsen av kön på den omvårdnadsansvariga
sjuksköterskan och om patienterna hade tidigare erfarenhet av manliga
sjuksköterskor behandlades också. En enkät delades ut år 1984, samma enkät
delades sedan ut år 2000, resultaten vägdes därefter samman för att titta på
förändringar i resultaten över tid. Av dem som svarade på enkäten var vid båda
tillfällena en övervägande del kvinnor (69,8 respektive 78,9 %), vilket enligt
författaren kan vara en felkälla. Det faktum att undersökningsgruppen inte var
densamma vid de både tillfällena gör det också svårt att avgöra resultatens värde.
Vid båda undersökningstillfällena angav patienterna att en sjuksköterska av samma
kön eftertraktades då det var frågan om intimhygien eller exempelvis rakning av
könshår inför operation, detta mönster kunde dock ses mycket tydligare hos de
kvinnliga patienterna. Gällande de mer tekniska arbetsuppgifterna visar resultaten
inte på något önskemål om vare sig en manlig eller kvinnlig sjuksköterska.
Patienterna svarade dock att de inte hade någonting emot att manliga
sjuksköterskor ska få ta hand om kvinnliga patienter.
Enligt Chur-Hansen (2001) hade tidigare exponering för manliga sjuksköterskor
ingen betydelse för resultaten, men av 22 346 registrerade sjuksköterskor i
Australien år 2000 var endast 1 947 (8,7 %) av dessa manliga. Författaren kommer
också fram till att det är svårt att dra några slutsatser om patienternas attityder och
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om de eftertraktade egenskaperna hos de manliga sjuksköterskorna förändras över
tid då majoriteten av undersökningsgrupperna aldrig eller sällan hade träffat
manliga sjuksköterskor och att yrkesgruppen i sig är så liten (Chur-Hansen, 2001).
Foss (2002) har i sin stud ie från Norge undersökt och försökt finna en förklaring
till en tidigare studie som visat på att yngre kvinnliga patienter i högre grad än män
tycks vara mindre nöjda med den omvårdnad de erhållit under sina
sjukhusvistelser. Författaren syftade till att få svar på frågorna: - Hur kan dessa
skillnader mellan mäns och kvinnors syn på omvårdnaden som givits förstås och
tolkas? Kan skillnaderna förklaras med olika behov och förväntningar på vården
och vilka är då dessa? Behandlas kvinnliga patienter annorlunda av personalen och
i så fall, varför? Författaren pekar på att det sällan bedrivs genusforskning på
sjuksköterskeområdet och drar slutsatsen att det inte funnits ett särskilt stort
intresse för att bedriva sådana studier inom omvårdnadsforskningen. Genus
förklaras inte bara som kön utan också genom samspel mellan människor. Hon
beskriver sjukhusens traditionella hierarkiska könsroller genom att läkarens roll,
ofta mansdominerad, karakteriseras av makt och en faderlig omsorg.
Sjuksköterskans ofta kvinnodominerade roll beskrivs som ett beroende av de
överordnade men också som ett behov av att kontrollera de underordnade (a a).
Fynden från en tidigare studie visar på att kvinnliga patienter på fem av de sex
undersökta områdena signifikant var mindre nöjda än sina manliga motsvarigheter.
Den fråga med lägst resultat både från män och från kvinnor, var erfarenheter av att
sjuksköterskorna varit entusiastiska och intresserade av patienten, inte bara i form
av diagnos utan också som människa (Foss, 2002).
Foss (2002) finner möjliga förklaringar till kvinnors lägre resultat genom att
skillnader mellan könen existerar i samhället och att dessa också består inom
sjukhusens väggar. Att kvinnor finner de olika omvårdnadselementen viktigare än
män finner författaren möjligen en förklaring i att kvinnor har en större insikt och
kunskap om omvårdnad än män genom att det vanligen är kvinnan som sörjer för
hemmet och familjen. Andra möjliga förklaringar kan enligt författaren vara att
kvinnor i högre grad än män ser och svarar på andra människors behov och
förväntningar samt att kvinnor i högre grad än män är känsliga för dolda budskap,
dvs. att man i högre grad än män ser skillnader mellan verbal och nonverbal
kommunikation. En annan förklaring är att män under sjukdom i högre grad
engagerar sig i rehabilitering än kvinnor och att kvinnor därför är mer
vårdkrävande än män (a a).
Ytterligare en fråga som författaren ställer sig är om manliga och kvinnliga
patienter behandlas olika av personalen. Tidigare studier som undersökt
förhållanden mellan kvinnliga läkare och patienter tyder på att de kvinnliga läkarna
hyser ett större intresse och förståelse för de manliga patienterna. Därför är det
enligt författaren också relevant att beakta detta förhållande även hos
sjuksköterskor som till största delen består av kvinnor. Förutsatt att de manliga
patienterna är mer populära, anser författaren att det vore naturligt att de får mer tid
och uppmärksamhet än kvinnliga patienter (Foss, 2002).
Foss (2002) menar att patienter kan behandlas olika av personalen på grund av kön.
Hon menar att patienter av motsatt kön behandlas bättre än de med samma kön som
vårdgivaren. Och är det dessutom som Chur-Hansen (2001) menar, att patienter
önskar en sjuksköterska av samma kön vid arbetsuppgifter som exempelvis
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intimhygien är detta en god anledning att undersöka hur manliga sjuksköterskor
upplever sin arbetssituation i det dagliga omvårdnadsarbetet. Hur avspeglar sig i så
fall dessa faktorer patientens bemötande gentemot manliga sjuksköterskor?
Patientrelationen
Holmdahl (1989) menar att patientrelationen måste ses som en komplex relation
då hon menar att en helhetssyn måste ligga till grund för sjuksköterskans syn på
patienten. Enligt denna holistiska syn är det viktigt att se personen som en helhet
bestående av kropp, själ och ande. Viktigt är då att se personen bakom sjukdomen
och inte bara se en diagnos.
Faulkner (1995) skriver om relationen att det är viktigt att gå in i ett samtal med
absolut objektivitet. Enligt Faulkner kan en person i genomsnitt ta emot sju
upplysningar vid varje samtal, en rak kommunikation kan då underlätta relationen.
Information ska alltid ges på patientens villkor så att sjuksköterskan i största mån
undviker att kränka patienten.
En relation och ett möte mellan patient och vårdare består av två olika sorters
kommunikation, den verbala kommunikationen och den icke verbala
kommunikationen. Dessa två måste överensstämma om ett trovärdigt budskap ska
gå fram. En god relation beskrivs som ett partnerskap där trygghet, respekt och
integritet är grundpelarna. I detta möte kan sjuksköterskan genom patientens
bemötande få kännedom om det som är unikt för patienten (www.infomedica.se).
Om kommunikation skriver Foss (2002) att kvinnor är mer känsliga än män för att
se skillnader mellan den verbala och den icke verbala kommunikationen. De har
därmed lättare för att tolka dolda budskap.
Personligheten som är ett viktigt redskap i patientrelationen beskrivs av Holmdahl
(1989) som någonting som är delvis medfött men också format genom den sociala
kontext som består av föräldrar, skola och annat som påverkat människan och
format den till det den är. Hon skriver också om motöverföring, det beskrivs som
någonting som kan ha legat dolt i bakhuvudet men som genom något hos
patienten kan lockas fram. Det kan röra sig om någonting som lockar fram goda
erfarenheter men kan även locka fram sådant som personen velat stoppa undan.
Personen reagerar i en sån här situation inte på patienten i första hand utan på den
dolda erfarenhet som lockats fram.

SYFTE
Syftet med studien var att, utifrån ett genusperspektiv undersöka manliga
sjuksköterskors upplevelse av patienters bemötande i det dagliga
omvårdnadsarbetet.
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METOD
Författarna undersöker i studien hur manliga sjuksköterskor upplever sin relation
med patienter och de tankar som har sitt ursprung i dessa kontakter.
Nyckelbegreppet är bemötande, vilket definieras som det sätt en patient förhåller
sig till sjuksköterskan i hans dagliga omvårdnadsarbete. Bemötande anses av
författarna spela en viktig roll då människor bildar sig uppfattningar om varandra.
Genom bemötandet avslöjas ofta mycket av en människas attityder och
uppfattningar. Bemötande anses vara ett viktigt redskap i arbetet då sjuksköterskan
kan bilda sig en uppfattning om hur patienten förhåller sig till sjukdom och hälsa
men även känna av patientens integritet och attityd till vården. Genusperspektivet
karaktäriseras av att kön ses som någonting som är skapat av miljö och arv och
format genom den sociala kontexten.
Henderson´s (1982) definition av omvårdnadsarbete ligger till grund för
författarnas omvårdnadsbegrepp,
”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ
sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller
tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle
utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna
arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart
som möjligt återvinna sitt oberoende” (Henderson, 1982 s 10)
För studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem slumpmässigt
utvalda manliga sjuksköterskor från Kirurgiska enheten samt Ortopediska enheten
på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Kriterier för deltagande i studien var
manligt kön, fulltidstjänst dagtid och yrkesverksam inom de områden som på
förhand satts upp. Dessa områden valdes därför att vårdtiderna ofta är längre än 24
timmar och att både manliga och kvinnliga patienter i olika åldrar och
yrkeskategorier finns representerade.
Utifrån personallistor rekvirerade från personalansvarig på respektive klinik valdes
de informanter ut som passade in på studiens inklusionskriterier. Ur en population
av åtta sjuksköterskor valdes det slumpmässigt ut fem manliga sjuksköterskor,
vilka kontaktades personligen av författarna. Vid mötet överlämnades en skriftlig
information om studien (bilaga 1) och medgivande om deltagande i studien (bilaga
3). Det delades vid detta tillfälle även ut en enkel enkät med bakgrundsfrågor
rörande respektive sjuksköterska (bilaga 2) som informanterna fick svara på vid
intervjutillfället.
Vid detta tillfälle bokades även en tid för intervju, vilken genomfördes på
respektive avdelning för att underlätta tidsmässigt och ge en viss trygghet för den
intervjuade.
Då tiden varit knapp har författarna inte ansett sig ha tid för att bedriva pilotstudier,
frågornas legitimitet har dock prövats av författarna själva då de flera gånger ställt
frågorna till varandra.
Båda författarna har medverkat vid samtliga intervjuer, där en har haft ansvaret för
grundfrågor medan den andra varit ansvarig för uppföljningsfrågor. Vid
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intervjuerna användes diktafon och materialet har ordagrant transkriberats till text
där vidare behandling av texten skett. För att undvika bias har båda författarna
medverkat vid transkriberingen.
Valet föll på en kvalitativ intervjumetod då den enligt Kvale (1997) är en unikt
känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur
undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin
situation till andra genom ett eget perspektiv och med egna ord. Den
semistrukturerade intervjumetod som författarna använt sig av lämpar sig särskilt
då den underlättar senare analys och bearbetning. Metoden utgår ifrån
förutbestämda frågor som finns till ledning, men ger även utrymme till att ändra
frågornas ordningsföljd och form. De intervjuade ges på så sätt spelrum att tänka
fritt och föra fram en egen beskrivning av de upplevda situationerna (a a). Längden
på intervjuerna varierade mellan 30 och 40 minuter.
För intervjuerna har en intervjuguide med fyra på förhand formulerade frågor
använts, vilka syftade till att författarna skulle få de intervjuades grundläggande
syn på omvårdnadsarbetet samt att introducera genusperspektivet i samtalet.
Den intervjuguide med fyra grundfrågor som författarna använt sig av i studien är;
– Vad är en omvårdnadssituation för dig?
– Hur tycker du att du blir bemött av patienterna i de situationer som du tidigare
beskrivit?
– Är det någon gång du tycker att du blir annorlunda bemött än dina kvinnliga
kollegor?
– Finns det några särskilda arbetsmoment där du känner att patienterna bemöter dig
annorlunda jämfört med dina kvinnliga kollegor?
Uppföljningsfrågor har syftat till att fördjupa och förtydliga de tankar som legat
bakom svaren på grundfrågorna. De har sedan använts till att förtydliga
andemeningen i svaren och har varit till stor hjälp i resultatsammanställningen.
I samband med intervjuerna har undersökningsgruppen fått svara på en enkät
(Bilaga 2) med frågor om ålder, utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenheter.
De har även fått svara på hur länge de arbetat som sjuksköterskor, samt hur länge
de arbetat på den klinik de för närvarande är verksamma. Denna enkät syftar till att
ge författarna en bakgrund för att kort kunna beskriva undersökningsgruppen.
Materialet har analyserats utifrån en fenomenologisk ansats. Fokus i denna metod
ligger i vad människor upplever i förhållande till olika fenomen och hur de tolkar
dessa (Polit m fl, 2001). Den ovannämnda metoden är ett sätt att undersöka ett
fenomen utifrån en människas erfarenheter och vad detta fenomen är och innebär
för dem. Författarna har i denna studie velat skaffa sig en bild av de intervjuades
tankar och erfarenheter av patienters bemötande i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Ett fenomenologiskt angreppssätt är speciellt användbart då fenomenet som
undersöks tidigare blivit föga utrett och metoden lämpar sig speciellt inom hälsooch sjukvård (a a).
Författarna har genom att skumma igenom texten från intervjuerna på var sitt håll
fått fram stommen till de teman som formats med hjälp av respondenternas
berättelser. Genom att läsa materialet ytterligare gånger gavs substans till de teman
som framkommit genom den naiva läsningen. Intervjumaterialet sammanställdes
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till en samlad text där resultatet avhandlas med utgångspunkt i de teman som
framträtt under arbetets gång. För att skydda den enskildes integritet har författarna
använt sig av fingerade namn.
Studien har genomgått en etisk prövning vid Hälsa och Samhälle, Malmö högskola
och tillstånd för att bedriva intervjuer har inhämtats från respektive klinikchef.
Materialet har behandlats enligt Helsingforsdeklarationen (1996) och samtligt
intervjumaterial har förstörts för att bevara individens integritet och anonymitet. De
inspelade banden har raderats och filer från datorer har tagits bort
(www.laakariliitto.fi).

RESULTAT
Genom författarnas analys av texten framkom tre teman som presenteras här:
Omvårdnad – en helhetssyn, Egenskaper och makt samt Manlig sjuksköterska – en
sällsynt varelse. I resultatdelen har författarna givit informanterna fingerade namn
för att bevara deras anonymitet och integritet. Bakgrundsenkäten visade att
informanterna hade en genomsnittlig ålder på 34 år och den yrkesverksamma
karriären som sjuksköterskor varierade från sex månader till 22 år. Ingen av de
intervjuade sjuksköterskorna hade någon specialistutbildning.
Omvårdnad – en helhetssyn
En grundläggande syn på omvårdnad som framkommer i materialet är att den ses
som en helhet där relationen med patienten anses vara grunden i
omvårdnadsarbetet. I intervjuerna framkommer en syn där det är viktigt att inte
bara se sjukdomen utan även personen bakom symtomen. Omvårdnaden beskrivs
som mångfacetterad och hänsyn måste tas i många avseenden såsom till patientens
tidigare vårderfarenheter, kultur och personliga egenskaper. I denna holistiska syn
på omvårdnad är även patientens anhöriga en viktig del.
Många arbetsuppgifter nämns i samband med omvårdnadsarbetet men det är just
samspelet med patienten som betonas. Hela vårdförloppet ses som omvårdnad och
även om venprovtagning och medicindelning inte är omvårdnadshandlingar i sig,
så gör ändå mötet med patienten det till omvårdnadssituationer. Det är inte
patientens fysiska närvaro som är avgörande utan även saker som sker utan
patientens direkta medverkan men som i slutändan ändå har en effekt på patientens
levnadssituation ses även det som omvårdnad.
”Det är i princip allt jag gör. Från det att jag stämplar in här på
flexklockan tills det att jag stämplar ut, det är omvårdnad för mig
det.” (Bertil)
”En omvårdnadssituation är ju även det som händer utanför
patientens närhet så att säga, då patienten inte vet om det.” (Erik)
Den första kontakten beskrivs av informanterna som ganska formell och neutral där
vårdare och patient presenterar sig för varandra och ett visst informationsutbyte
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sker. Mötet beskrivs som kort och den information som ges är ofta enkel och inte
speciellt ingående. Det framkommer att informanterna ibland kommer patienterna
inte ihåg vem de har träffat efter det första mötet. En förklaring som anges är att
patientens situation beskrivs som utlämnad och att patienten endast har en
begränsad kunskap om sin situation. Vad som sägs i denna första kontakt verkar
inte ha särskilt stor betydelse för den fortsatta relationen utan en patientrelation
formas i regel kontinuerligt under vårdtillfället. Om den första kontakten uppfattas
som god kan detta få positiva följder för den fortsatta relationen då patienten har
skapat sig ett gott första intryck av sjuksköterskan.
”Så länge det första mötet inte går rent åt helvete så tror jag inte att
det har så jättestor inverkan. Oftast så vet de ju knappt om att man har
träffat dem innan, det är ju rätt många som springer här.” (Caesar)
Patienten har ofta en begränsad kunskap om sin egen situation och har få
människor att förlita sig på. Patientrollen beskrivs ofta som väldigt utsatt, att
hamna på sjukhus framställs i intervjumaterialet som en utlämnande och smått
kaotisk händelse. Det anses därför viktigt att inte vara för aktiv i den första
kontakten med patienten. Det framgår att det i det första mötet är viktigt att känna
av patientens bemötande för att få en uppfattning om hur sjuksköterskan ska
förhålla sig till denne i det fortsatta förhållandet.
Egenskaper och makt
Att en viss biologisk skillnad finns mellan kvinnan och mannen bortses inte ifrån. I
materialet framgår det dock att sjuksköterskans personlighet och de personliga
egenskaperna är något som anses vara väldigt viktigt i patientkontakten, mer än
kön i sig.
”Även om du har förutsättningar till att kunna fixa intimhygien på en
äldre man i 70-års åldern så, där finns det ju liksom ingenting som
säger att det inte skulle funka, men man kan ju misslyckas där också.”
(Bertil)
Påtagliga skillnader uttrycks i sättet att kommunicera, det menas att de manliga
sjuksköterskorna har en rakare kommunikation än de kvinnliga kollegorna. I
intervjumaterialet framgår även att män anses tänka på ett annat sätt än kvinnor.
Genom materia let förmedlas en känsla av att män är mer kortfattade i sin
kommunikation med patienten. Uppfattningen är att de får fram den mest
väsentliga informationen och på detta sätt också underlättar för patienten att ta till
sig det som anses vara mest nödvändigt. En nackdel med den raka
kommunikationen kan vara att informationen ibland kan vara alltför rättfram.
Även om de manliga sjuksköterskorna i studien anger sig använda fysisk kontakt i
omvårdnadsarbetet så uppfattar de sig själva som lite mer restriktiva med den än
sina kvinnliga kollegor. I intervjuerna framkommer att de manliga
sjuksköterskorna gärna vill känna sig trygga i situationen och veta var den vårdade
står i förhållande till kroppslig kontakt innan de använder sig av den i arbetet. Det
anses därför viktigt att utifrån patientens bemötande bilda sig en uppfattning om
hur patienterna förhåller sig till den fysiska kontakten. I intervjuerna framkommer
också upplevelsen av att kvinnliga sjuksköterskor kan vara mer framåt. Ibland
upplevs de gå för snabbt fram i den fysiska kontakten utan att först hinna känna av
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patientens inställning. Patientens integritet anses vara viktig och det menas att det
är viktigt att skynda långsamt för att undvika att patienten någon gång ska känna
sig kränkt.
”Det är kanske lite puttinuttigt ibland tycker jag, och det har jag
främst sett med kvinnlig personal.” (Caesar)
”Att man är mer rak i kommunikationen, att man, ja tar tag i saker,
gör det man ska göra.” (David)
Rent kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor anses vara något som är svårt
att komma ifrån, en viss uppmärksamhet antas ha sin grund i just denna skillnad.
Informanterna beskriver att en manlig sjuksköterska enbart genom sin fysiska
närvaro kan skapa en viss uppmärksamhet, då män nästan uteslutande är i minoritet
på avdelningarna och dessutom inte förväntas vara sjuksköterskor.
”Om det är fyra blonda tjejer och en skäggig karl, så är det lättare att
man lägger den på minnet kanske.” (Caesar)
Både sjuksköterskans och patientens ålder beskrivs vara av stor betydelse i
patientkontakten. Ett förhållande som framhålls flertalet gånger är då en yngre eller
medelålders kvinna vårdas av en jämnårig manlig sjuksköterska. De mer intima
vårdsituationerna beskrivs ibland kunna orsaka obehag för såväl vårdare som
patient. Det framgår att risken för missförstånd är något som ibland beaktas då de
manliga sjuksköterskorna går in till patienter.
”Den enda kategorin där man kanske inte går in huvudstupa och
hjälper till, det är möjligtvis yngre kvinnor. Kvinnor i samma ålder
som mig själv.” (Erik)
I intervjumaterialet framkommer att det ibland uppstår en känsla av att patienter
och anhöriga tyr sig mer till de manliga sjuksköterskorna när det gäller viktiga
beslut och tekniska frågor, något som kan uppfattas som att de anses vara en
auktoritet. Samtidigt påpekas att även kvinnor kan uppfattas som en auktoritet i
omvårdnadsarbetet. Upplevelser av att patienter ibland kan tillskriva manliga
sjuksköterskor vissa egenskaper såsom auktoritet, teknisk kunskap och fysisk
styrka kan uppkomma, även om detta inte alltid motsvarar den bild de har av sig
själva.
”Jag hade en patient idag faktiskt som kom och viskade till mig, har
ni en dator här som jag kan använda? Jag tror inte det var slumpen
utan det, utan att han föreställde sig att jag hade koll på det liksom.”
(Erik)
Något som informanterna betonar vid ett flertal tillfällen är vikten av att vara
professionell i sitt yrke. Professionalitet beskrivs som att använda sin kunskap och
ha en klinisk blick men även att vara pigg och utvilad på arbetet. Professionalitet
framställs som en förmåga att uppfylla patientens förväntningar på bästa sätt. När
en patient kommer in och behöver vård är uppfattningen den att det är
behandlingen som efterfrågas i första hand, vem som utför den anses vara
sekundärt. Uppfattningen är att patienten i initialskedet inte fäster så stor vikt vid
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vem som vårdar utan mer vid den vård som ges. Det är ofta efter det akuta skedet
som patientens önskemål om vården, såväl som vårdare, förs fram.
”Att arbeta professionellt är ju ganska svårt, alltså att förhålla sig så
objektiv som möjligt hela tiden. Är man utmattad, är man trött en
eftermiddag så, så tenderar man ju att släppa igenom sig själv mer så
att säga.” (Erik)
Klädernas betydelse för maktförhållanden inom sjukvården betonas flera gånger i
intervjumaterialet. Personalens arbetskläder förknippas med professionalitet och
yrkeskunskap. En man i vita kläder på ett sjukhus kan av patienter ofta uppfattas
som läkare. Detta fenomen är något som beskrivs kunna ge en viss auktoritet i
patientrelationen men kan av de manliga sjuksköterskorna även uppfattas som
besvärande. Det kan utläsas att missförståndet att män i vården skulle vara läkare
ofta gör att manliga sjuksköterskor inför patienten får försvara sitt yrkesval.
”Jag kan nog ses som en auktoritet när jag kommer in, det här
klassiska att det är, en man så kanske du ses som läkare innan de har
läst på skylten.” (Bertil)
En person som vårdas på sjukhus befinner sig ofta i en utsatt och ovan position,
den beskrivs i texten som ett smått kaos. Patienten har oftast en begränsad kunskap
om sin egen situation, vilket innebär att sjukvårdspersonal oavsett kön hamnar i en
automatisk maktposition gentemot patienten. Denna ställning i förhållande till
patienten beskrivs av informanterna föra med sig att ett professionellt
förhållningssätt till patienten är av stor vikt.
”Det skulle kunna vara en tolvåring i en vit rock, patienten hade fläkt
upp sig i vilket fall som helst, tror jag.” (Bertil)
”Här inne är det vi som bestämmer och vi som har makten. Jag tror
det mer hänger på kläder och miljö, jag tror inte det har så mycket
med genus där. ” (Caesar)
Manlig sjuksköterska – en sällsynt varelse
I intervjumaterialet framkommer det att patienten ofta lägger fokus på att de är män
och sjuksköterskor istället för att lägga fokus på att de är sjuksköterskor. Att bli
vårdad av en manlig sjuksköterska är något som uppfattas vara en positiv
upplevelse för patienten och sjuksköterskorna får ofta uppmuntran i sitt arbete som
man i vården. Det framgår av informanterna att man som manlig sjuksköterska ofta
får höra kommentarer om sitt yrkesval och om den minoritetsställning man
befinner sig i. Det framkommer en uppfattning om att de manliga sjuksköterskorna
i högre grad än de kvinnliga motsvarigheterna blir ihågkomna av återkommande
patienter framkommer i texten. Detta är något som anses vara anknutet till
sällsyntheten av manlig vårdpersonal.
”Patienten kanske upplever en som ett positivt inslag bara för att man
som man är ganska sällsynt” (Erik)
”Jag har aldrig känt att det är något negativt att komma in som man,
utan det är kanske just det att det är, alltså just det när man kommer in
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där så är man inte sjukskötare, sjuksköterska utan manlig
sjuksköterska och det är det, det läggs fokus på.” (Caesar)
Att som manlig sjuksköterska bli förväxlad med läkare förekommer ofta. Det
framkommer också att patienter ibland kan ifrågasätta sjuksköterskornas yrkesval,
vilket av informanterna beskrivs som kränkande. I samband med yrkesvalet
betonas att blivande manliga sjuksköterskor måste vara medvetna om att de ger sig
in på ett område med stor historisk kvinnodominans. Detta uppges leda till att män
ofta tänker igenom sitt yrkesval både en och två gånger. Valet beskrivs av
informanterna som ett medvetet val och ofta uttrycks en stor yrkesstolthet.
”Det händer att just äldre patienter kan associera mig till doktor när
jag inte är det, och det kan jag bli kränkt av, det är ju liksom inte det
jag är.” (David)
”När man berättar att man är sjuksköterska, då så säger de genast:
– Tycker du det är roligt då? Ja, förmodligen, annars hade jag inte
jobbat som det (skratt)” (Erik)

DISKUSSION
Nedan kommer först metoden att diskuteras och hur denna kan ha inverkat på det
resultat som framställts. Efter att metoden diskuterats kommer också resultatet att
diskuteras gentemot bakgrund, tidigare forskning och referenslitteratur.
Författarna ger i detta stycke även sin egen bild på resultatet och vad det kan ha
berott på.
Metoddiskussion
Den kvalitativa semistrukturerade metod som valdes för den här studien har enligt
författarna varit en väl vald metod. Då det framkom att respondenterna hade många
tankar kring att vara man och sjuksköterska blev det ibland svårt att avgränsa
intervjun till att endast omfatta patientrelationen. Möjligen hade på grund av detta
en något striktare intervjustruktur varit att föredra. Den kvalitativa
semistrukturerade metoden var också den första som författarna tittade på och
direkt fattade tycke för, detta kan ses som negativt då kanske en bättre metod gått
att finna.
Att det var första gången författarna gjorde en studie är också någonting som ska
vägas in i trovärdigheten av resultatet. Att tiden var knapp och inte någon riktig
pilotstudie genomförts är också någonting som bör beaktas. Författarnas mening är
dock den att de på förhand formulerade frågorna varit väl valda och de har också
prövats genom att författarna ställt dem till varandra ett flertal gånger.
Studien skulle omfatta fem manliga sjuksköterskor ifrån två olika kliniker, vilka
passade in på studiens kriterier på intervjupersoner. Författarna fann att det endast
fanns åtta sjuksköterskor som matchade de på förhand uppsatta kriterierna, av
dessa åtta fanns endast fem tillgängliga under den tilltänkta intervjuperioden, vilka
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samtliga ställde upp på att delta i studien. Det tänkta slumpmässiga urvalet kom på
detta sätt att omfatta alla tillgängliga sjuksköterskor. Författarnas mening är att
detta inte haft någon betydelse då det fortfarande varit ett slumpmässigt ur val och
att författarna inte aktivt påverkat valet av informanter.
Informanterna hade en genomsnittlig ålder på 34 år och varit yrkesverksamma
sjuksköterskor från sex månader till 22 år. Denna skillnad i ålder och
yrkeserfarenhet kan ha inverkat på resultatet, detta är dock någonting som
författarna ser som positivt då åldern på avdelningarna också varierar och därför
speglar förhållandena på sjukhuset väl. Yrkeserfarenheten kan ha spelat en stor
betydelse för svaren på intervjufrågorna. En sjuksköterska med en erfarenhet på 22
år kan tänkas skilja sig i sin tolkning av olika vårdsituationer, från de med sex
månaders erfarenhet, då erfarenhet från liknande situationer antas ha stor betydelse
för det svar som ges. Detta är ett förhållande som mycket väl kan ha inverkat på
resultatet i vår studie. Hur detta inverkat på resultatet är svårt att svara på.
Vid intervjutillfällena har båda författarna medverkat. Innan varje intervjus början
har författare och respondenter getts tid till att samtala rent allmänt och skapa en
avslappnad samtalsstämning inför intervjun. Då en diktafon har använts vid
intervjuerna och alltid legat väl synlig är detta någonting som kan ha inverkat på
resultatet. Författarna har flera gånger märkt att informanterna sneglat mot
diktafone n som om denna utgjorde ett stressmoment. Författarnas mening är dock
den att möjligen kan detta ha upplevts som obehagligt den första stunden men att
den senare setts som ett mer naturligt inslag. Uppfattningen är den att det är endast
under den första delen av intervjuerna som informanterna sneglat mot diktafonen,
vilket tyder på att de till viss del vant sig vid den efter ett tag. Därför tordes detta
spelat mindre roll under intervjufasen och desto mer under analysfasen där
författarna haft väldigt stor nytta av de inspelade intervjuerna.
Att båda författarna är män kan ha påverkat de undersökta sjuksköterskorna på
olika sätt. En fördel kan ha varit att de känt att de kan ha en rak kommunikation
och inte varit rädda för att försäga sig, detta kan också ha utgjort en nackdel då de
kan ha varit rädda att svara ”fel” eller på något sätt genera sig inför andra män. Vi
tror inte att detta varit fallet utan det har känts som om intervjuerna har varit
öppenhjärtiga och ärliga. Författarna tror inte att svaren tillrättalagts utan
uppfattningen är att svaren ofta kommit fort och har varit raka och ärliga.
Utseende och ålder är också en faktor som kan ha spelat in i resultatet. Då
informanternas åldrar varierat kan också deras syn på författarna ha varierat. Av de
yngre kanske det mer har upplevts som en kompisrelation och av de äldre kanske vi
mer setts som ungdomar. Detta är någonting som kan ha haft betydelse för
resultatet, det är dock ingenting som vi har upplevt varken under intervjuer eller
efter transkribering. Utseendet kan också ha haft en betydelse för hur seriöst
intryck författarna har gett. Detta har dock inte upplevts som något problem.
Intervjuerna har varat ungefär 30 minuter förutom en som varade i 40 minuter.
Författarna anser att differensen i längd inte haft någon stor betydelse då det är
innehållet som räknas. Uppfattningen är den att författarna under intervjuerna fått
svar på sina på förhand uppställda frågor och även fått en inblick i den livsvärld
som informanterna står för.
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Transkriberinge n genomfördes av båda författarna och att de också medverkat vid
samtliga intervjutillfällen underlättade arbetet vid de få gånger då ljudkvaliteten
varit mindre bra. Då det varit svårt att höra vissa ord på de inspelade banden kan
detta ha inverkat på resultatet. Enligt författarnas mening bör resultatet inte ses som
mindre trovärdigt på grund av detta, det har trots allt bara varit enstaka gånger och
enstaka ord som varit svåra att höra. Uppfattningen är att andemeningen i
meningarna gått att utläsa och tror därför inte att detta påverkat resultatet. Att
intervjuerna ordagrant överförts till text har underlättat för författarna i den
fortsatta bearbetningen av intervjumaterialet.
Det fenomenologiska angreppssättet har enligt författarna fungerat väl. Genom att
på var sitt håll flera gånger skumma igenom texten har författarna fått fram
likartade teman. Detta stärker uppfattningen om att det också är de ämnen som
betonats av respondenterna. Den ytterligare bearbetningen där båda författarna
medverkat har styrkt uppfattningen om att valet av teman är de mest relevanta.
Under denna process är det möjligt att författarna i viss mån kan ha påverkat
varandra och på detta sätt också påverkat resultatet.
Då endast fem manliga sjuksköterskor inkluderats i studien är det svårt att dra
några slutsatser av den och överförbarheten av resultatet måste anses som låg. För
att kunna dra vidare slutsatser inom detta område är det viktigt att fortsatt forskning
försöker beskriva manliga sjuksköterskors relation till patienter både från
sjuksköterskornas såväl som patientens perspektiv.
Studien har genomgått en etisk prövning och att författarna har behandlat
materialet enligt Helsingforsdeklarationen (1996) visar att hänsyn till
respondenternas integritet har tagits. Meningen är den att informanternas
anonymitet har bevarats genom hela studien och att studien haft ett gott syfte och
inte på något sätt tillfogat de intervjuade någon skada.
Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen avhandlas först författarnas förförståelse och vilken
betydelse denna kan ha haft för resultatet. Därefter behandlas de teman som
framkommit under analysen utefter den ordning som de redovisats i resultatdelen.
Författarnas mening är att fenomenet, de manliga sjuksköterskornas uppfattning
av patienternas bemötande, bäst beskrivs utefter de teman som används i
resultatdelen.
Förförståelse
Då båda författarna är män och sjuksköterskestuderande med arbetslivserfarenhet
från vård och omsorg är det oundvikligt att inte ha några tankar kring ämnet i fråga.
Det är i dessa tankar intresset för ämnet har väckts och undran över hur manliga
sjuksköterskor blir bemötta av patienter har varit stor. De funderingar och frågor
som har väckts under samtal kring detta ämne ligger till grund för såväl ämnesval
som en viss förförståelse. Författarna har försökt att inta en objektiv position under
intervjuer och resultatframställning för att i största mån undvika påverkan av
resultatet.
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Omvårdnad – en helhetssyn
Omvårdnad ses som en helhet där relationen med patienten ses som grundläggande,
Sjuksköterskans egenskaper, erfarenheter och kunskapsbas spelar en central roll i
detta förhållande. Relationen mellan sjuksköterska och patient får en central
funktion i omvårdnadsprocessen och för att tillgodose patientens behov krävs inte
bara en bred kunskapsbas utan även personlighet och egenskaper är av stor
betydelse.
Resultatet av vår studie visar på att sjuksköterskorna ser relationen som det centrala
i omvårdnaden, Rooke (1995) anser att många sjuksköterskor genom tiderna har
sett just relationen som essentiell för att omvårdnad ska kunna bedrivas. Hon
skriver också att sjuksköterskor upplever att de omvårdnadssituationer som innebär
ett möte med patienten samtidigt ger ett tillskott på energi. I vår studie har
framkommit att det är just mötet med patienten som definierar
omvårdnadssituationen.
Allt som en sjuksköterska utför under arbetsdagen beskrivs i studien direkt eller
indirekt påverka den enskilde patienten. Något som framkommer är
sjuksköterskornas uppfattning om att det är viktigt att se personen bakom
symtombilden. Holmdahl (1989) bestyrker detta påstående då hon menar att om en
patient söker för blindtarmsinflammation eller en kraftig förkylning är det viktigt
att bekräfta människan bakom den vårdsökande. Hon menar att patienten måste ses
som en helhet bestående av kropp, själ och ande även om det är den akuta
sjukdomen som måste behandlas i första hand.
I ett möte på en vårdavdelning beskrivs både den verbala och den icke-verbala
kommunikationen har en viktig funktion för patienten. Det har en stor betydelse för
hur en patient väljer att hantera sin situation, att öppet tala om den eller att dölja sitt
tillstånd. En god relation beskrivs som ett partnerskap mellan patient och
vårdpersonal där trygghet, respekt och integritet anses vara viktiga begrepp
(www.infomedica.se).
Ett möte ska ses som en utmaning där mötet ska fungera som stärkande för
patientens tillit och självuppfattning. Hon anser att en välgrundad förväntan hos
patienten är att i mötet bli bemött med en förmåga och en vilja att medverka till en
god relation. I mötet kan sjuksköterskan få kännedom om det unika i varje patient.
Den som uppmärksammar den enskilda patienten kan också bidra till att denna
känner sig värdefull som människa. Patienters möten med vårdpersonal beskrivs
som särskilt viktiga då de är förknippade med en möjlighet att få hjälp att hantera
sin livssituation och därmed förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande
(www.infomedica.se).
Det är enligt resultatet av vår studie viktigt att känna av patienten för att få en
uppfattning om hur sjuksköterskan ska förhålla sig till denne i det fortsatta
förhållandet. Orlando, såväl som Henderson menar att sjuksköterskan måste förstå
det som händer mellan sjuksköterskan och patienten. Han måste etablera en
relation mellan sig och patienten, först då kan patienten få förtroende för
sjuksköterskan och uttrycka sina tankar och behov (Rooke, 1995).
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Egenskaper och makt
Att vara man ses utifrån genusperspektivet i denna studie som en egenskap och kön
ses som en socialt konstruerad företeelse. De rent fysiska attributen är svåra att
bortse ifrån, i studien har dock framkommit att dessa har mindre betydelse för
patientrelationen. Att vara av ett annat kön beskrivs kunna vara ett problem i
situationer som innebär nakenhet eller i situationer relaterade till intimhygien. I
dessa situationer verkar dock ålder ha större betydelse än kön, speciellt tydligt visar
sig dessa svårigheter vid vård av unga patienter och av patienter i samma ålder som
vårdaren.
Tidigare forskning av Chur-Hansen (2001) styrker uppfattningen om att patienter
kan föredra en vårdare av samma kön vid dessa tillfällen, då de kan vålla obehag
för patienten. I den tidigare studien visade sig kvinnor i högre grad än män uttrycka
önskemål om en vårdare av samma kön, vilket varken kan bekräftas eller förkastas
genom vår studie. Att kvinnor mer än män skulle förespråka en vårdare av samma
kön är inget som bekräftas av informanterna i vår studie.
Resultatet från den tidigare studien av Chur-Hansen (2001) kan bero på att kvinnor
har en större möjlighet att få önskemålet om en vårdare av samma kön besvarat, då
det till största delen är kvinnor som arbetar inom vården. Att män inte uttrycker
samma önskemål om vården kan bero på att samma möjligheter att få en manlig
vårdare kanske inte funnits. Av studien framgår det också att det var få av
respondenterna som någon gång tidigare träffat på en manlig sjuksköterska
eftersom de är i kraftig minoritet. Att flera män finner arbete inom vården kan
betyda att samma önskemål även kan uttryckas av manliga patienter.
I vår studie har vi funnit att manliga sjuksköterskor upplever sig ha en rakare
kommunikation än sina kvinnliga kollegor. Personlighet beskrivs av Holmdahl
(1989) som någonting som är delvis medfött men som också skapas genom
inlärning och bildar ett bestämt mönster. En personlighet formas genom en
integrering av de krafter, upplevelser och reaktioner som en människa ständigt
påverkas av. Det är ett konstant sätt att förhålla sig till det egna jaget, till andra
människor och omgivningen. Enligt Holmdahl (1989) skulle denna skillnad i
kommunikationssätt kunna bero på att män uppfostras på ett annorlunda sätt än
kvinnor men påverkas även av ett medfött anlag för en viss personlighet.
I resultatet framställs patientens situation som förvirrad och smått kaotisk, av denna
anledning betonas vikten av att vara professionell i sitt yrkesutövande. Författarna
menar att då patienten inte har grepp på situationen är det viktigt att vara
professionell för att underlätta för patienten så mycket som möjligt. Nightingale
(1954) framhåller vikten av att vara välorganiserad och ha den disciplin och moral
som krävs för att göra ett gott omvårdnadsarbete. Denna disciplin och moral anser
författarna behandlas av informanterna då de pratar om vikten av professionalitet.
Faulkner (1995) beskriver objektivitet som en gyllene regel för patientsamtalet då
hon framhåller vikten av att inte göra några som helst antaganden om patienten,
varken före eller under samtalet. Den av de manliga sjuksköterskorna upplevda
raka kommunikation beskrivs kunna underlätta för patienten. Forskning visar på att
en person i genomsnitt kan ta emot sju upplysningar vid varje tillfälle och det är
viktigt att inte ge mer information än vad patienten klarar av att hantera. Faulkner
betonar att budskapet som framförs ska vara klart och koncist utan allt för många
detaljer. Det är enligt författarna viktigt att bedöma situationen och den information
som ska ges innan patienten konfronteras med den. Författarna anser det vara
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betydelsefullt att inte gå för rakt fram då hänsyn måste tas till patientens integritet
och mottaglighet för information. Faulkner menar att informationen måste ges på
patientens villkor för att undvika kränkning av individen (a a).
I föreliggande studie beskriver informanterna hur de ibland kan tycka att det blir
lite puttinuttigt när kvinnliga sjuksköterskor vårdar patienter, främst i den fysiska
kontakten. Nightingale (1954) skriver att de kvaliteter en god kvinna skulle ha
också var de egenskaper som var viktiga i vårdandet av en patient. Hon nämner
kvaliteter som tålamod och självkontroll, något som av informanterna i
föreliggande studie också anser vara av stor vikt. Detta är något som informanterna
mer beskriver som en manlig ege nskap än en kvinnlig då kvinnor kan tendera att
bryta dessa gränser och frångå professionaliteten. Främst då de ofta beskrivs gå
väldigt aktivt in i en patientkontakt och vara ”oförsiktig” med den fysiska
kontakten.
Att vara pigg och utvilad utmålas som en viktig del i professionaliteten. Holmdahl
(1989) definierar professionalitet som en strävan efter att i arbetet styras av det som
både på kort och på lång sikt gagnar den hjälpsökande och inte styras av sina egna
känslor. Hon beskriver att patienten lätt blir beroende av vårdaren och att
maktskillnader mellan vårdare och patient är väldigt stora. Förhållanden som också
framhålls även i vår studie. I vår studie beskrivs en benägenhet att släppa igenom
mer av sig själv då kraftlösheten gör sig påmind. Holmdahl talar om motöverföring
och beskriver detta genom att varje människa bär med sig undanstoppade
erfarenheter. Dessa kan lockas fram dessa till ytan genom vissa situationer eller
patienter, vårdaren reagerar då egentligen inte på patienten utan på de sina tidigare
upplevelser (a a).
I texten beskrivs fysisk kontakt som ett arbetsredskap i omvårdnadsarbetet med
vilken männen anser sig vara lite mer restriktiva än sina kvinnliga kollegor.
Anledningen till denna återhållsamhet anges vara att männen är angelägna att först
känna av patientens inställning till kroppslig kontakt. Att först känna av situationen
anser Faulkner (1995) vara viktigt då personer har olika vanor och beteenden
gällande beröring. För att en beröring ska vara empatisk och terapeutisk måste den
vara spontan och kännas naturlig för båda parter. Någonting som framgår i vår
studie är att männen uppfattar att patienter ibland kan uppleva en alltför ivrig fysisk
kontakt vara besvärande.
Kläderna beskrivs ha en viktig funktion i maktrelationen mellan patient och
sjuksköterska då en man i vita kläder ofta, enligt vår studie ofta uppfattas som
läkare. Foss (2002) förklarar detta genom de traditionella hierarkiska könsrollerna
där läkarens ofta mansdominerade roll karakteriseras av makt och en faderlig
omsorg. Detta förhållande kan enligt författarna förklara varför männen i vår studie
ofta upplever att de av patienter tillskrivs en större auktoritet än sina kvinnliga
kollegor.
Eftersom patienterna befinner sig i en utsatt position och har en begränsad kunskap
om sin egen situation, menas det i föreliggande studie att man som sjuksköterska,
oavsett kön, hamnar i en maktposition gentemot patienten. Sjuksköterskan kan
enligt författarna i denna bemärkelse ses som en auktoritet vars ord kan vara svåra
att säga emot.
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Manlig sjuksköterska – en sällsynt varelse
När Allan examinerades under våren 1953 blev han den första man som tog steget
in i en värld som tidigare endast varit kvinnor förunnad (Dufwa, 2004). Nästan
femtio år senare år 2001/02 fick närmre 400 manliga sjuksköterskor sin
legitimation. Även om det ser ut att vara en stor ökning var det fortfarande bara 13
% av studenterna som var män (www.scb.se).
Av resultatet kan utläsas att de manliga sjuksköterskorna upplever att de ses som
ett lite exotiskt inslag i den annars ganska stereotypa vårdmiljön. Uppfattningen av
att de av patienterna ses som någonting positivt är genomgående i materialet.
Uppfattningen är inte att det skulle vara något problem gentemot patienten att vara
man i vården, snarare upplevs detta istället vara till fördel. De upplever sig ibland
bli bemötta med lite mer respekt ifrån patienterna än deras kvinnliga kollegor,
vilket kan relateras till Foss (2002) uppfattning om den traditionalistiska
könsrollshierarkin inom sjukvården. Författarna menar att maktrelationen mellan
sjuksköterska och patient är fast förankrad i historien, mannens förknippning till
läkaren tillför ytterligare en dimension till denna maktstruktur. Mannen uppges
kunna tillföras egenskaper som vanligtvis associeras till läkaren, även om detta ofta
inte motsvarar den bild de manliga sjuksköterskorna har av sig själva.
Den manliga sjuksköterskan har enligt författarna flera stereotyper att brottas med.
Att han inte skulle vara tillräckligt begåvad för att kunna bli läkare och att inte vara
tillräckligt vårdande för att kunna bli sjuksköterska. I föreliggande studie menas att
man som manlig sjuksköterska ofta får försvara det val av yrke som man har gjort.
Det förekommer enligt informanterna situationer där de tvingas förklara för
patienter varför de valt att bli sjuksköterskor och varför de inte blivit läkare istället.
Författarna vill mena att detta är en situation som sällan eller aldrig händer
kvinnliga sjuksköterskor. Detta anser författarna bör kopplas samman med den
gamla föreställningen om att män i vården skulle vara läkare.
Att de manliga sjuksköterskorna får försvara sitt yrkesval kan också kopplas till att
Eriksson (2002) beskriver hur de manliga sjuksköterskorna ofta sammankopplats
med en politisk radikal profil då valet sågs som någonting medvetet och
handlingskraftigt. Om det också är denna syn som ligger kvar idag är svårt att säga
och detta framkommer inte i föreliggande studie. Det framkommer dock av
informanternas historier att det fortfarande ses som ett aktivt och medvetet val att
vara man och bli sjuksköterska och kanske att det ligger kvar något av den här
politiska medvetenheten i detta val. Författarna anser att 2000-talet skiljer sig i hög
grad från 1980- och 1990-talet, då andelen manliga sjuksköterskor sjönk (Eriksson,
2002), i syn på manligt och kvinnligt. Författarna menar att människor idag har en
mer liberal syn på vad som är manligt och vad som är kvinnligt, om detta är ett
tecken på en ny vänstervåg anses vara oväsentligt. Feminismen som Eriksson
(2002) menar hade ett uppsving under 1970-talet får enligt författarna anses ha fått
ett enormt uppsving under den senaste tidens debatter i media, om det är detta som
avspeglat sig i det ökande antalet manliga sjuksköterskor får framtiden svara på.
Som bifynd till den här studien har författarna funnit att manliga sjuksköterskor
upplevde de flesta genusrelaterade konflikterna med sina kollegor och inte med
patienter. Detta är någonting som författarna anser vore intressant att bedriva
vidare forskning på då könsrollernas betydelse inom sjukvården betonats under
intervjuerna.
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Idag finns det inte mycket forskning att tillgå på detta område (Foss, 2002) men
författarna hoppas att denna studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för en
växande yrkesgrupp av manliga sjuksköterskor. Det är enligt författarna viktigt att
förstå hur manliga sjuksköterskor, utifrån ett genusperspektiv, upplever situationer
som uppstår i det dagliga omvårdnadsarbetet. Endast på en vetenskaplig grund kan
antaganden få ett verkligt innehåll och författarna anser det vara väldigt viktigt att
den verklighet som manliga sjuksköterskor upplever tas på allvar. Det är viktigt att
forskning i fortsättningen bedrivs med fokus på sjuksköterskornas uppfattning om
patientbemötandet såväl som på patienters och allmänhetens uppfattningar om de
manliga sjuksköterskorna.
En ökad kunskap och förståelse för de manliga sjuksköterskornas situation kan
bidra till en ökad integrering av män i vården och ett bättre samspel på
arbetsplatserna.
Att studien enbart omfattat fem manliga sjuksköterskor bör beaktas och författarna
uppmanar till vidare forskning på området med fokus på såväl sjuksköterskors som
patienters upplevelser. Författarna anser att området främst lämpar sig för ett
kvalitativt angreppssätt men även kvantitativ forskning kan bidra till att undersöka
de uppfattningar som finns hos allmänheten.
Allan var den förste ut i raden av män på den kvinnodominerade marknaden, en
pionjär som öppnat vägen för många män. Hur Allan blev mottagen av patienterna
finns det lite kunskap om men att han stötte på en del fördomar och problem från
annat håll står helt klart. Det uppkommer fortfarande svårigheter för män i rollen
som sjuksköterska men författarna har genom studien fått uppfattningen att
sjuksköterskorna oftast inte upplever några större problem i bemötandet ifrån
patienter. Uppfattningen är att patienter ofta är positivt inställda till män som
sjuksköterskor men att dessa fortfarande anser sig vara en sällsynt företeelse inom
vården.
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Bilaga 1

INFORMATION TILL DELTAGARE I STUDIEN

”Varje kvinna eller åtminstone nästan varje kvinna i England står väl
någon gång i livet i ansvar för en annans hälsa, antingen det gäller
ett barn eller en sjuk – med andra ord varje kvinna är sjuksköterska”
(Nightingale, 1954, s.9)
Upplever de manliga sjuksköterskorna att Nightingale´s tankar om yrket som
kvinnans domän går igen i patienternas bemötande idag, eller är det även så i
sjuksköterskans värld att gränser mellan man, kvinna, kvinnligt och manligt till
viss del suddas ut?
Vi har funnit att det finns väldigt lite forskning om manliga sjuksköterskors
uppfattning av hur de blir bemötta av patienter. Andelen manliga sjuksköterskor
ökar, därmed finns det ett ökat behov av att bedriva forskning på detta område.
Med vår studie vill vi undersöka hur en manlig sjuksköterska upplever sin relation
med patienterna och de tankar som har sitt ursprung i dessa kontakter.
Vi kommer i studien att intervjua fem manliga sjuksköterskor om deras
erfarenheter av kontakten med patienter. Intervjuerna kommer att spelas in på
band för att lättare kunna bearbetas under ett senare skede. Banden kommer efter
studiens slutförande att förstöras för att bevara sjuksköterskornas integritet och
anonymitet. Materialet som presenteras kommer givetvis att vara helt anonymt
och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst utan att
behöva motivera sitt beslut.
För intervjun har vi i samråd med klinikcheferna avsatt en timmes tid.
Vi kommer under januari 2005 att presentera vårt arbete och vi hoppas verkligen
att deltagarna kan medverka vi denna presentation.
Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i studien.
Med Vänligaste Hälsningar!

Martin Andersson

Jonas Häger
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IFYLLES AV DELTAGAREN
Ålder

Sjuksköterskeexamen år

Antal år som yrkesaktiv sjuksköterska

Antal år på aktuell avdelning

Vidareutbildning inom omvårdnad

JA

NEJ

Specialistutbildning

JA

NEJ

Utbildning utöver sjuksköterska

Tidigare arbeten

Ifylles av intervjuaren

Datum:
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Bilaga 3

MEDGIVANDE OM SAMTYCKE
Jag intygar härmed att jag har fått en muntlig introduktion och att jag har tagit del
av skriftlig information om studien. Jag går med på att intervjun spelas in på band
och är samtidigt medveten om att materialet efter studiens slutförande kommer att
förstöras och materialet som presenteras är anonymt.
Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst utan närmare förklaring
avbryta mitt deltagande.

Deltagare:

Malmö, 2004

/

Studieansvarig:

Malmö, 2004

Martin Andersson

/

Studieansvarig:

Malmö, 2004

…………………………………………………….
Namnunderskrift

…………………………………………………….
Namnunderskrift

Jonas Häger

/

…………………………………………………….
Namnunderskrift
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