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Sammanfattning 
 
Jämställdheten i Sverige anses framstående men ändå har vi en av de mest könssegregerade 
arbetsmarknaderna i Europa. Sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad. Att kvinnliga 
sjuksköterskor är i majoritet innebär dock inte att det är flest kvinnor i de högsta ledande 
befattningarna. Uppfattningar om genus påverkar sättet att se på yrket och integrerar med 
jämställdhetsperspektivet. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar 
jämställdhet inom sjuksköterskans profession. Metoden är en litteraturgenomgång av fjorton 
kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Resultatet visar att det finns flera faktorer 
som påverkar jämställdheten. Manliga sjuksköterskor tar rulltrappan i sin karriär medan 
kvinnorna drabbas av glastaket. Sjuksköterskor såväl manliga som kvinnliga har upplevelsen 
av att det finns en fördel i att vara man men även nackdelar. Stereotypen om hur vi ska vara i 
våra könsroller styr vår vardag både på arbetet och i hemmet och blir till ett hinder för 
utveckling av jämställdheten och integreringen av fler manliga sjuksköterskor. Viljan att 
förändra situationen är svag då toppen av organisationen utgörs av män som vill bevara 
makten. Slutsatsen är för att åstadkomma jämställdhet i samhället och i organisationen med 
förändrade attityder och bryta ner de traditionella stereotypa uppfattningarna, behövs fortsatt 
och utökad undervisning och information om genusproblematik i skola, arbetsplatser och 
samhälle. 
 

Nyckelord:  Sjuksköterska, Kön, Stereotyper, Karriär, Relationer, Fördelar, 
Könsroller. 
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Abstract 
 
The concept of equality in the Swedish society is regarded as prominent, yet Sweden still has 
one of the most segregated labourmarkets. The female gender dominates the nursing 
profession. However, the female domination in the profession does not equate into more 
women holding senior managerial roles. Society’s concept of gender influences the way in 
which the nursing profession is perceived, exemplifying society's views on equality. 
The rationale behind this study was to highlight factors that influencing  equality within  the 
nursing profession. The method included a literature review consisting of fourteen qualitative 
and quantitative research articles. The result demonstrated that several factors influence 
equality. There was a general theme that male nurses ride the escalators in their career whilst 
female nurses are affected by the ‘glass ceiling’ phenomenon. Both male and female nurses 
are under the impression that the male gender is of advantage due to their gender. Although 
some percieved that disadvantage occur for male nurses as well. Stereotypical gender roles 
dominate our everyday life at home and at work and hinder the development in equality and 
integration of a greater number of male nurses. The motivation to discuss and create change 
within the profession is poor as men occupy senior managerial roles and seldom wish to 
relinquish the power attained. In conclusion, to achieve equality in society and within 
organizations, traditional stereotypes and attitudes needs to be challenged and overcome. This 
will be achived through continuous and extended  information and education within schools, 
organizations and society as a whole. 
 

Keywords: Nurse, Gender, Stereotypes, Career, Relation, Advantage, Sex, Role 
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BAKGRUND 
 

Sverige är i världen känt för sin jämställdhet och ändå har vi en av de mest könssegregerade 

arbetsmarknaderna i Europa (SOU, 2004:43). Män arbetar inom teknisk sektor och kvinnor 

inom vård och omsorg (SCB, 2010). Jämställdheten speglas i en jämn fördelning mellan 

könen inom regering och riksdag, hög andel kvinnor på arbetsmarknad och en väl utbyggd 

föräldraförsäkring och barnomsorg. Däremot råder inte jämn balans mellan könen då det 

gäller ansvar för hem och barn, inom yrken och sjukskrivningar (a.a). 

Sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad. Statistiken utvisar en fördelning på 89,4% 

kvinnor och 10,6% män inom professionen (Socialstyrelsen, 2012). Kvinnornas dominans 

bidrar till den låga statusen hos yrket (Andersson, 2004; Öhman, 2009). Andra orsaker kan 

vara att de patriarkala strukturerna som styr i samhället återfinns inom vården och att vården 

har en manlig norm till förebild och detta ger kvinnor ett underläge att utgå ifrån (Blum & 

Nykvist, 2006).  Patriarkat är en benämning på ett allmänt samhällsvetenskapligt system där 

kvinnor är underordnade män och hierarki är ett uttryck för rangordning 

(Nationalencyklopedin, 2010). I Storbritannien visade en undersökning att män inom kåren 

hade 30 % av chefspositionerna fastän de utgjorde endast 10 % av sjuksköterskorna 

(MacDougall, 1997). Öhman (2009) beskriver hur det i den svenska sjukvårdsorganisationen 

finns män i toppen och kvinnor i mellan och basnivå.  Detta speglar även samhällets 

fördelning av ledande positioner. Antalet kvinnor som ledande politiker i Skåne kan vara så 

låg som endast 29 %. 

 

Forskning visar att ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och 

män (Arbetsmiljöverket, 2013).  I den kunskapssammanställningen beskriver Eriksson, 

Eriksson (2003) att det var en allmän uppfattning under 1990-talet att en integrerad 

arbetsplats var bra ur synpunkter som att kvinnorna bidrog till en trevlig stämning och 

männen för kunskapen. Förenklat kunde det sägas som att jämställdhetsproblematiken 

handlade om få tillgångar till kvinnors och mäns olika kompetenser; inte att ifrågasätta och 

förändra villkor och rådande maktstrukturer. I rapporten beskriver Gonäs (2005) att det finns 

en tydlig skillnad hur arbetstagare och arbetsgivare tolkade betydelsen av kön och 

jämställdhet. Arbetsgivaren hade en uppfattning om att problemen med olika arbetsvillkor för 
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kvinnor och män var grundade på naturliga och biologiska skillnader mellan könen, snarare 

än ojämn maktbalans, ekonomiskt, socialt och hälsomässigt (a.a). 

 

Ordet makt översätts med herravälde (Svensk ordbok, 2009). Det kan även förklaras som en 

handling dvs. något som görs eller som en förmåga att kunna göra något 

(Nationalencyklopedin, 2010). Lundahl (2006) beskrev att maktordningar inte kan 

rangordnas, ingen maktordning är viktigare än någon annan. Art, kön etnicitet, religion, ålder, 

klass och sexuell läggning är olika grunder i en persons identitet.  Klassförtryck ses t.ex. inte 

som viktigare än ojämställdhet mellan kön eller annan diskriminering. Därför kan det inte 

bara uttryckas att en kvinna förtrycks för att hon är kvinna, likt sexualitet eller 

klasstillhörighet. För att förklara hur ojämställdhet uppstår och hur makten används måste det 

finnas en helhetsbild (a.a). Jämlikhet beskriver alla människors lika värde medan det svenska 

ordet jämställdhet uppkom i samband med att frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering 

påbörjades politiskt i början av 1970-talet. År 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag 

som syftade till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet (SFS, 1991:433). Denna är idag 

ersatt av Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) vars avsikt är att motverka diskriminering 

och arbeta för att främja lika rättigheter oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller 

utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder.  

 

Vetenskapen om genus mynnar från att maktförhållande inom könen har betydelse för 

livsvillkor och hälsa, och att kvinnor som grupp är underordnade män (Forss’en & Carlstedt, 

2008; Öhman, 2009). Öhman (2009) beskriver att genusvetenskap förklaras som en teori om 

manligt och kvinnligt, hur det görs och hur det skapas. Kön betraktas som en social 

konstruktion där sociala och historiska förhållande gett upphov till en könsordning med 

manlig överordning. En medvetenhet om rådande förhållande bidrar till att utmana och 

kritisera nuvarande och äldre föreställningar och vetenskapssyn (a.a).  

 

Olika lön för kvinnor och män inom samma yrke, möjlighet för avancemang och sättet 

kunskap värderas på är en följd av den icke rådande jämställdheten (Myrgren, Nordänger & 

Victorsson, 2010; Öhman, 2009). För patienter blir följden olikt bemötande och behandling 
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(a.a; Socialstyrelsen, 2008). Glastaket är en benämning på den osynliga barriär som drabbar 

kvinnor i karriären (Svenska Akademien, 2006). 

 Andersson (2004) reflekterar över en ovilja att se och förstå delaktigheten i en hierarkisk 

organisatorisk modell. I rapporten skildras upplevelser av att de manliga sjuksköterskorna får 

ett privilegium både på utbildningen och senare ute i arbetslivet. Detta innebär att män drar 

fördel av att vara man i ett yrke som traditionellt sett har varit kvinnans. En kvinna i 

motsvarande situation, i en mansdominerat yrke, får prestera dubbelt så mycket som en man 

för att uppmärksammas. Det är problematiskt eftersom uppfattningen bidrar till att cementera 

den ojämställdhet som råder (a.a). Blum och Nykvist (2006), Evans (1997), Robertsson 

(2002) bekräftar att manliga sjuksköterskor får fördelar i karriären men får samtidigt utstå ett 

personligt ifrågasättande av sin manlighet och bli exkluderad från vissa aktiviteter. Cude och 

Winfrey (2007) bekräftar hur manliga sjuksköterskor hade upplevt diskriminering pga. sitt 

kön under utbildning och senare som verksamma i sitt yrke. 42 % uppgav att de under 

studietiden upplevde förutfattade meningar relaterade till könet, från lärarkår och 

sjuksköterskor. Yrkesverksamma upplevde förutfattade meningar från 75 % av 

sköterskekåren och 8 % från läkare i sitt yrkesutövande (a.a). 

 

1900-talets Florence Nightingale framställde vården som ett kvinnligt yrke. Hon skrev att 

vårdyrket var en naturlig fallenhet hos kvinnor (Nightingale, 1969, refererad i Evans, 2004). 

Det behövdes ingen utbildning, kunskapen tillfördes av de manliga läkarna(a.a). Den första 

manliga sjuksköterskan examinerades 1953 i Sverige, efter ett regeringsbeslut 1951 p.g.a. 

bristen på sjuksköterskor (Dufva, 2004). Manliga förebilder för sjuksköterskor kan hämtas 

från historian. Williams (2006) beskrev om den allra första vårdskolan som startades i Indien 

250 år före Kristus. Endast män var tillåtna då endast de ansågs vara rena nog. I de militära 

och religiösa kretsarna var det män som vårdade och det var även en man som bildade Röda 

kors-orden (a.a). Evans (2004) har forskat om sjuksköterskans historia sett ur feministisk 

vinkel och refererar till (Brown, 1940) att när män utökades inom kåren under senare delen av 

1900-talet blev de ofta betraktade som feminina eller homosexuella. Däremot uppskattades 

männen inom den psykiatriska vården där det ansågs mer passande med den maskulina rollen 

av fysisk styrka. Preferenser såsom ledaregenskap, teknisk kompetens och total hängivenhet 

för yrket, kvaliteter som förknippas med maskulinitet enligt Williams (1995) blev efterfrågade 



8 

när Hälso-och sjukvården skulle effektiviseras. De manliga sjuksköterskorna blev styrda till 

att välja område som betraktades som maskulina såsom psykiatri och högteknologiska 

avdelningar (a.a). Att dessa stereotypa värderingar fortfarande är aktuella belyser Blum och 

Nykvist (2006). Fortfarande väljer manliga sjuksköterskor i högre grad område mer 

förknippade med maskulinitet och söker sig bort från den vård som anses feminin och även 

mindre statusbetonad. Personliga värderingar är ofta omedvetna. Öhman (2009) refererar att 

läkare upplevt att de har handlat jämställt och neutralt men studier visat motsägande 

(Hamberg, 2008., Risberg, 2004).  

 

Enligt ICNs (International Council of Nurses) etiska kod (2007) för sjuksköterskor är de fyra 

grundläggande ansvarsområdena att främja hälsa genom att verka för en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning respekteras. Att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan ska medverka till att skapa och 

upprätthålla säkra, rättvisa, sociala och ekonomiska arbetsförhållande och verka för gott 

samarbete med övrig personal (a.a). För att kunna ge patienter vad de behöver och har rätt till 

måste en medvetenhet om genus betydelse belysas. 

Öhman (2009) beskriver att även bland de yngre grupperna inom vården rådde traditionella 

värderingar om fortsatta framtidsplaner. Insikten på det personliga planet om hur 

genusordningen upprätthålls är låg och blir en bidragande orsak till den långsamma 

utvecklingen mot jämställdhet och minskad segrering mellan könen inom professionen 

(Robertsson, 2002). 

 

Denna studie är viktig för att identifiera och medvetandegöra om hur könet påverkar 

jämställdhet inom professionen för att kunna ge en god omvårdnad oberoende av kön, i en 

arbetsmiljö som verkar för jämställdhet. 

 

SYFTE 
 
Syfte var att belysa faktorer som påverkar jämställdheten inom sjuksköterskans profession. 
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METOD 

Design 
 
Studien genomfördes som en allmän litteraturgenomgång som baserades på en 

sammanställning av vetenskapliga artiklar och rapporter, för att få ökad förståelse, insikt och 

kunskap, inom det valda området (Friberg, 2006).  

Flödesschema (Figur 1) enligt Polit & Beck (2008) följdes. 

 
Figur 1: Flödesschema över faser i en litteraturstudie.  Polit & Beck (2008 s.108) 

 

Figuren förklarar litteraturstudies utveckling som innebär att artiklar inom forskningsområdet 

väljs ut utifrån att de matchar studiens syfte för att sedan kritiskt granskas, analyseras och 

sammanställas. 

Urval 
 
Artiklar som svarade till studiens syfte, var vetenskapligt uppbyggda, peer rewiev granskade 

och hade en tydlig frågeställning och resultat samt hade kvalitativ eller kvantitativ ansats 

valdes. Språket var svenska eller engelska. Artiklarna skulle inte vara mer än tio år gamla. 

Exkludering av artiklar från länder som inte hade demokratisk struktur eller en kvinnosyn 

som inte var jämförbar med Sveriges. Artikelöversikt (Bilaga 2). 
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Datainsamling 
 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaser såsom PubMed, Cinahl, PsycInfo, Kvinnsam och 

ERIC för att få så bra överblick som möjligt och täcka all relevant forskning inom 

vårdvetenskap, psykologi och genusvetenskap. Sökning utfördes även med MeSH-termer och 

ämnesord för att få förslag på andra synonymer och innebörd av ordval. Manuell sökning 

gjordes via utvalda artiklars referenslistor och reviewartiklar. Sökningar efter dessa artiklar 

har gjorts i Summon via Kristianstad Högskola, Region Skånes MedSök och Google Scholar. 

Sökord var nurse, male nurse, gender, stereotypes, equality, relation, sex role och advantage. 

Vid sökning användes trunkering och boelska term som AND för att få olika variationer på 

söktermerna (Bilaga 1). Som stöd för kvalitetsgranskning av artiklarna användes Röda korsets 

högskolas granskningsmall (2005). Studierna fick bedömning efter hur väl de svarade på de 

olika frågeställningarna (Bilaga 3). Bedömningsformuläret mynnade i att studierna gavs låg, 

medel eller av hög kvalité utifrån deras styrkor och svagheter. För att uppnå hög kvalitet 

skulle metoden vara väl beskriven, resultatet trovärdigt och svara på syftet. För att vara av 

medelkvalitet behövde resultatet vara trovärdigt och svara på syftet men några brister i 

metodbeskrivning accepterades. Då resultatet inte verkade trovärdigt på grund av brister i 

metod ansågs kvaliteten vara låg. 

Analys 
 
För att minska volymen på den insamlade data och göra den mer hanterbar och förståelig och 

för att skapa möjlighet till att kunna identifiera mönster i artiklarna fortsatte arbetet med att 

bryta ner texten i meningsbärande enheter och nyckelord enligt Fribergs (2006) modell. Dessa 

enheter kortades sedan ner för att göra texterna mer hanterbara, samtidigt som de viktigaste 

delarna av texterna bevarades och lyftes fram. Då likheter och skillnader hade identifierats 

sorterades och kodades textenheterna, ur detta skapades sedan kategorier som mynnade i två 

subkategorier och en huvudkategori för de funna resultaten (a.a).  
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Etiska övervägande 
 
Alla utvalda artiklar i studien är etiskt granskade och godkända av berörda instanser och 

medverkande. Studierna antas ha genomförts utifrån god forskningssyn. Detta innebär att 

studierna framfört sina metoder och resultat sanningsenligt, inte kopierat eller stulit andras 

forskningsresultat, bedrivit forskningen så att inte människor och miljö skadats och öppet 

redovisat kommersiella intressen samt dokumenterat sin forskning väl (Vetenskapsrådet, 

2011). Förförståelse grundad på egna erfarenheter och värderingar försöktes sätta åt sidan för 

att inte påverka resultatet även om detta inte överensstämde med författarens egna upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2003). 

 

RESULTAT 
 
Resultatet bygger på 14 utvalda studier. Sju kvalitativa studier som bygger på intervjuer. Sex 

kvantitativa studier vars resultat utgörs av enkätundersökningar från blivande eller färdiga 

sjuksköterskor. En av studierna är en kombination av offentliga register och intervjuer med 

sjuksköterskor.  En studie grundar sig helt på offentlig statistik och register. Tre studier är 

skrivna av män de övriga av kvinnor.  En sammanräkning av studier i resultatet enligt tabell 

nedan (Tabell 1). 

 

 Sjuksköterska Läkare Övriga Kvinnor Män Totalt 
Intervju 175 29 32 139 99 236 
Enkät 1109 238 723 1601 469 2070 
 
Tabell 1: Figuren visar fördelning mellan intervjuade personer och deltagare i enkät samt 

fördelning över yrkeskategori och kön. 

 

Resultatet är uppbyggt på huvudkategorin stereotypa värderingar och bildar 

underkategorierna auktoritet, kommunikation, homosocialism, fysik, status, förebilder och 

karriärväg. Huvudkategori och underkategorier interagerar med varandra. (Figur 2). 

 

 



12 

 

 

Figur 2; Översikt över vad som påverkar jämställdheten inom sjuksköterskeprofessionen där 

huvudkategorin Stereotypa värderingar bildar underkategorierna auktoritet, kommunikation, 

homosocialism, fysik, status, förebilder och karriärväg. Huvudkategori och underkategorier 

interagerar med varandra. 

 

Stereotypa värderingar 
 
Det är i vardagligt möte som uppfattningar vad kön är och hur det tolkas blir till (Albinsson & 

Arnesson, 2000; Enberg, Stenlund, Sundelin & Öhman, 2007; Evans, 2001). Att bete sig och 

handla efter samhällets normer sker utan aktivt medvetande (Robertsson, 2003). Att bli 

medveten om, synliggöra och reflektera över vad vi gör och hur vi bemöter andra människor 

är ofta omedvetet påverkat av stereotyper och fördomar som bidrar till att bevara tendenser 

som kan vara destruktiva.  

 
Auktoritet 
 
Jämställdhet speglas i den manliga överordningen. Mannen är överordnad kvinnan. Män som 

bryter det traditionella mönstret och går mot strömmen genom att bli sjuksköterskor blir 

liksom kvinnorna lägre i rangordningen (Ekstrand, 2005; Evans, 2001; Nilsson & Larsson, 

Stereotypa	
värderingar

Auktoritet

Homosocialism

Kommunikation

FysikKarriärvägar

Status

Förebilder
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2005; Robertsson, 2003; Strömberg, 2004; Öresland, Jakobsson & Segesten, 1999). I en 

diskussionsgrupp med manliga sjuksköterskor redovisar Robertsson (2003) att gruppen fick 

insikt i hur både kvinnor och män bidrar till att upprätthålla genusordningen och hur den 

hegemoniska maskuliniteten påverkade männen positivt genom vissa fördelar såsom t.ex. 

överordning men också negativt genom att ifrågasätta deras manlighet och kvinnorna blir av 

underordning.  

I de ledande högsta positionerna sitter oftast män (Albinsson & Arnesson, 2000) 

Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat och kvinnliga chefer finns mest på bas och mellan 

nivå i sjukvårdsystemet, d.v.s. som avdelnings- och klinikchefer. Inom läkarkåren är 

fördelningen 60 % män och 40 % kvinnor (a.a). Fortfarande finns det en majoritet av de 

manliga överläkarna som både genom sin yrkesroll och sitt kön blir en överhet gentemot den 

kvinnodominerade sjuksköterskeprofessionen. Uppgifter som förknippas med viss yrkesroll 

bevaras för att behålla sin auktoritet (Ekstrand, 2005; Evans, 2001; Nilsson & Larsson, 2005; 

Robertsson, 2003; Strömberg, 2004; Öresland et al, 1999). Den manlige sjuksköterskan 

uppfattas ha en naturlig auktoritet och ska kunna dominera (Enberg et al, 2005; Kada, 

2010;Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003). Det blir en press i att bevara sin 

maskulinitet för att inte bli ifrågasatt eller bli betraktad som homosexuell (Ekstrand, 

2005;Evans, 2001; Robertsson, 2003; Öresland et. al, 1999). En uppfattning beskrevs som att 

den manliga sjuksköterskan upplevdes ha svårt att underordna sig den kvinnliga läkaren d.v.s. 

utnyttjade sin manliga överordning mot dem (Robertsson, 2003). Öresland et al, (1999) 

beskriver att mäns synpunkter, kunskap och begåvning värderas högre. Detta uttrycktes av  

80 % av kvinnorna och 50 % av männen.  

Citat från manliga sjuksköterskor om deras upplevelse av att vara i överordning; 

 Because I was the man in among the women, I felt like I owed it to myself to prove that I was smarter 

than them or knew more I guess. I think that men who are in nursing are, are more visible and the way 

we report ourselves and the way we practice is under higher scrutiny and that we tend to hold ourselves 

to a higher level (Rajacich, Kane, Williston & Cameron, 2013, sid, 11). 

 

Kommunikation 

 

Det manliga, raka sättet att kommunicera på är det som förordas. Kvinnlig kommunikation 

med ett mer ”runt om sätt” betraktas som sämre. (Enberg et al, 2005; Nilsson & Larsson, 

2005; Robertsson, 2003).Det feminina sättet att samtala kan bli en fördel för kvinnorna pga. 
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den kvinnliga dominansen. En uppfattning från en manlig sjuksköterska i chefsposition var att 

han kunde sakna förmågan att prata på ett mer personligt plan då de flesta av hans 

underställda var kvinnor och behövde en annan form av kommunikation än vad han kunde 

erbjuda (Nilsson & Larsson, 2005). En manlig sjuksköterska återgav att han var rädd för att 

yttra sig i ett rum fullt med kvinnor då han upplevde att hans minoritetsposition blev ett 

tillfälle där ” en flock vargar” kunde kasta sig över honom (Stott, 2006). Men att vara i 

minoritet innebär även att de flesta sjuksköterskor av båda kön upplevde att de manliga 

sjuksköterskorna blev mer lyssnade på än sina kvinnliga kolleger. Sjuksköterskorna kände att 

de manliga sjuksköterskorna hade en större möjlighet att få igenom sina förslag (Robertsson, 

2003).  Ett citat från Albinsson och Arnesson (2000) stödjer detta;  

Det är ju naturligtvis så att egentligen skulle det inte ha nån betydelse om man är man eller kvinna, för 

vi är ju chefer allihopa. Men det är såhär att vår chef bestämmer och han lyssnar alltid mer på männen 

och tar åt sig mer vad dom säger (sid 135). 

 

Homosocialism 

 

Homosocialism innebär att män i grupper söker sig till varandra över yrkeskategorier. 

Likartade grupperingar av kvinnor ses inte inom vården. Skäl för den manliga sjuksköterskan 

inom vården är att då en form av bekräftelse på sin identitet som man. Den homosociala 

gruppen är mån om att bevara sina maskulina sidor och uttrycker ofta homofobi. Den 

homosociala gruppen bildar ett kontaktnät som kan ge fördelar i karriär (Albinsson & 

Arnesson, 2000; Ekstrand, 2005; Robertsson, 2003). Baksidan av homosocialism blir en form 

av ensamhet och isolering och avståndstagande från en majoritet av sina kolleger, d.v.s. 

kvinnorna (Ekstrand, 2005; Evans, 2001; Stott, 2006).  Att vara ”normal” d.v.s. heterosexuell 

är en värdering som är viktig i homosociala grupper. Homofobi är ofta uttalat i homosociala 

sammanhang (Robertsson, 2003, Ekstrand, 2005). I Ekstrands (2005) observationer berättar 

han om att det formellt sägs vara tillåtet att var homosexuell samtidigt som det förekommer 

”smusslande och snack bakom ryggen” och råa skämt. 
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Fysik 

 

Män ska vara starka.  Manliga sjuksköterskor känner sig ofta utnyttjade till att utföra tyngre 

lyft, att omhänderta våldsamma patienter, att utföra uppgifter som inte blivit ålagda en 

kvinnlig kollega. Oavsett kroppsstorlek och fysik. En del män känner sig stärkta av att kunna 

använda sin fysiska styrka (Ekstrand, 2005; Evans, 2001;Rajacich et al, 2013; Öresland et al, 

1999). En manlig student berättade om diskriminerande behandling vid ett utbildningstillfälle 

då han blev ombedd att ta av sig på överkroppen för en undersökning, vilket han uppgav att 

ingen av hans kvinnliga kolleger blev utsatta för (Stott, 2006).  

Manliga sjuksköterskor är rädda för att bli anklagade för sexuella trakasserier. Detta försvårar 

den intima kontakten och vården av patienter.  Ett sätt att hantera detta för den manlige 

sjuksköterskan kan vara att byta ut sådana uppgifter med kvinnliga kolleger och istället vara 

en ”lyftare” eller att söka sig till område med mindre behov av kroppskontakt. Kvinnorna 

utnyttjar den manliga fysiken trots att denna inte alls behöver vara starkare än kvinnans 

(Ekstrand, 2005; Evans, 2001;Rajachic et al., 2013).  

 

Karriärväg 

 

Karriären för manliga och kvinnliga sjuksköterskor ser ofta olika ut.  Männen går snabbare till 

vidareutbildningar och högre positioner. Kvinnorna får av olika anledningar kämpa hårdare. 

De drabbas av det s.k. glastaket medan männen tar rulltrappan (MacIntosh, 2010; Mullan, 

2008; Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003). Kvinnor är i högre grad än män 

deltidsarbetande och tar huvudansvar för hem och barn. Barn blir ett hinder i karriären för 

kvinnor men inte för männen (Enberg et al, 2005; MacIntosh, 2010; Öresland, 1999). 

Dessutom fanns uppfattningen att kvinnor som har barn i beroendeålder anses vara mindre 

engagerade i sitt yrke (MacIntosh, 2010). En studie om kvinnliga och manliga 

sjuksköterskestudenters mål och ambitioner visade ingen skillnad mellan könen. De manliga 

sjuksköterskornas snabbare karriärväg ansågs bero på organisationens värderingar och 

förväntningen att kvinnor ska vara hemma med barnen då kvinnorna i studien förväntade sig 

avbrott i sin karriär till skillnad från de manliga studenterna (Mullan, 2008).  

Den kvinnliga egenskapen att stötta och hjälpa andra gagnar även manliga sjuksköterskors 

karriär(Ekstrand, 2005; Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003). De manliga 
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sjuksköterskornas kontaktnät via homosocialismen blir också en fördel som kan bidra till 

avancemang. Robertsson, (2003) och Albinsson & Arnesson, (2000) beskriver t.ex. hur 

manliga läkare ofta vänder sig till den manliga sjuksköterskan trots att det kan finnas en 

kvinnlig kollega intill med en större kunskap. Ett citat från Ekstrand (2005) bekräftar detta 

gällande ett utlåtande som rör en manlig läkare ”Han vet om att jag är nästan nyutexaminerad 

och mina ord verkar väga tyngre än de som arbetat i sju-åtta år, därför att jag är kille”. 

 Flera manliga sjuksköterskor får höra att inte ska du stanna här, varför fortsätter du inte till 

läkare? Detta kan upplevas vara pressande (Robertsson, 2003; Stott, 2006). Män uppfattades 

ha ett större självförtroende och vara bättre på att hävda sig själva (Enberg et al, 2005; 

Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003). 

 

Status 

 

Caring, bed-side care eller patientnära vård, olika namn på omvårdnaden som t.ex. kan vara 

personlig hygien, betraktas som ett område med stark kvinnoframtoning och med låg status, 

där majoriteten av kvinnliga sjuksköterskor arbetar (Rajachic et al., 2013; Stott, 2006; 

Strömberg, 2004). Kvinnor anses vara förstående, mjuka och inkännande (Enberg et al, 2005; 

Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003). De manliga sjuksköterskorna söker sig i högre 

grad till mer teknikinriktade specialiteter, kallat nursing, såsom intensiv, anestesi och 

ambulanssjukvård. Orsaken till detta kan vara en attityd att nursing är mer värderat än caring 

och betraktas som maskulint och att män uppfattas som mer tekniska än kvinnor (Ekstrand, 

2005; Enberg et al, 2005; Evans, 2001; Nilsson & Larsson, 2005; Robertsson, 2003; 

Strömberg, 2004). En av sju manliga sjuksköterskor som tillfrågades över sitt val till yrke 

uppgav att det var den omsorgsbetonade delen som var lockande, de övriga sex uppgav de 

medicintekniska aspekterna som skäl (Ekstrand, 2005). Manliga studenter under utbildning 

angav de tekniska komponenterna som skäl för att fortsätta utbildningen och uttryckte att, 

kunskap om teknik var ett led för respekt och makt (Stott, 2006). Enberg et al, (2005) återger 

att 13 % av de nyutexaminerade kvinnorna respektive 3 % av männen hade anställning inom 

geriatrik. Efter 5 år hade 3 % av kvinnorna en ambition att fortsätta inom samma specialitet 

ingen av männen önskade detta. När det benämns att en man är praktiskt duktig så är det inte 

relaterat till ”caring” utan mer till ”nursing” till motsats mot kvinnor (Nilsson & Larsson, 

2005).  
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Sjuksköterskornas yrkesidentifiering kompliceras av, en attityd från läkarna att agera som 

hantlangare för uppgifter, och kraven från att utföra en god och omvårdnad som är 

professionell. Omvårdnadskunskapen värdesätts lägre. För den manlige sjuksköterskan blir 

värderingar om vad som är manligt och kvinnligt en ytterligare svårighet i att finna sin 

identitet i yrkesrollen. Titeln med den feminina klangen blir ett hinder (Albinsson & 

Arnesson, 2000; Ekstrand, 2005; Robertsson, 2003). Rajacich et.al (2013) skildrade att de 

manliga sjuksköterskorna i hennes studie ville bli kallade bara nurse istället för det brukliga 

engelska uttrycket male nurse. 

 

Förebilder 

 

Den manliga sjuksköterskans minoritetsstatus i den kvinnodominerade sektorn ger både 

positiva och negativa effekter. Synligheten ökar vilket ger en positiv bekräftelse men också en 

negativ effekt i att känna ett ökat prestationskrav (Albinsson & Arnesson, 2000; Nilsson & 

Larsson, 2005; Rajacich et al., 2013; Robertsson, 2003). Att vara i minoritet kan betyda att få 

symbolisera alla andra av sin sort samt att bli ensam och avskild från majoriteten (Ekstrand, 

2005; Evans, 2001; Stott, 2006).  Sjuksköterskestudenter såväl manliga som kvinnliga 

bedömde sig själva till att ha androgyna egenskaper vilket ansågs behövas för att klara arbetet 

bäst. Kvinnorna klassade sig mer maskulint än männen klassade sig feminint trots att en 

kvinna med maskulina egenskaper i regel inte uppskattas och en man med feminina 

egenskaper kan bli betraktad som homosexuell (Kada, 2010; Morris, 2010) Manliga 

sjuksköterskestudenter uppger i hög grad att de saknar bra manliga förebilder både 

akademiskt och ute i vården som vill stå emot traditionella värderingar. Detta kan leda till att 

män söker sig bort från vården (Rajachic et al., 2013; Stott, 2006). 
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DISKUSSION 
 
Resultatet visar att det finns flera faktorer som bidrar till att påverka jämställdhet, mellan 

könen hos sjuksköterskor. De olika fyndens betydelse för jämställdhet är inte värderad men 

sannolikt är några mer betydelsefulla än övriga. Det viktigaste fyndet var att det är våra egna 

värderingar om hur människan ska vara som man respektive kvinna som hindrar utvecklingen 

mot jämställdhet. 

 

Metoddiskussion 
 
Då syftet var att belysa hur jämställdheten mellan könen inom professionen påverkar 

sjuksköterskor, passade en allmän litteraturöversikt som modell (Friberg, 2006).  I denna 

ingår ingen djupare analys. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar utnyttjades. Svagheten i 

denna modell kan vara att det finns en begränsad mängd relevant forskning till översikten och 

den egna förförståelsen. En inledande litteratursökning gjordes som grund för 

problemformulering i SwePub. Redan där hittades intressanta studier som responderade på 

problemformuleringen och gav ett incitament för att fortsätta inom det tänkta problemet inom 

omvårdnad. Problemets art mynnade i att sökning utanför de vanligaste omvårdnadsbaserade 

databaserna såsom PubMed och Cinahl krävdes. Genusdatabasen KVINNSAM användes och 

ERIC med psykologi som ämne. ERIC tillkom lite senare och gav inte några nya träffar och 

är därför inte inkluderat i sökschemat. Manuell sökning via funna artiklar gav flera resultat. 

De ursprungliga sökorden fick kompletteras efterhand. Boelska termer såsom  AND användes 

NOT eller OR nyttjades inte. Trunkering av ändelserna krävdes för att få resultat på 

sökningar. Artiklarna utvaldes utifrån titel och abstract, och om fulltext inte fanns tillgängligt 

beställdes artikeln hem via biblioteket. Två artiklar exkluderades då de inte gick att få tag på i 

rimlig tid eller kostnad. Det etiska godkännandet var inte tydligt i alla artiklar men de var peer 

reviewed granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. . Granskningsmallen från 

Röda Korsets högskola (2005) användes vars svaghet är att den egna värderingen kan styra då 

det inte finns något specifikt poängsystem i mallen. Materialet från utvalda artiklar 

genomlästes och meningsbärande enheter och nyckelord identifierades. Utifrån dessa bildades 

kategorier samt underkategorier. Förfarandet kan användas som analysmetod när text 
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analyseras och synliga mönster, koder och kategorier vill identifieras direkt genom att läsa 

och bearbeta texten textnära (Friberg, 2006). Den egna hypotesen som resulterade i studien 

förstärktes av resultatet, men blev ändock en utveckling i perspektiv och förförståelse om 

svårigheterna sett från motsatt kön. Två artiklar är äldre än den tänkta gränsen för aktualitet 

dock inkluderades de i studien eftersom ämnet ansågs vara av sådan art att utveckling av 

området är en lång process som sker under generationer och inte under årtionde. Tolkning av 

statistik och influerar möjligt resultatets trovärdighet liksom erfarenheten i att granska artiklar 

och göra egna konklusioner av resultatet. Kunskapen att tolka det engelska språket kan också 

påverka tolkningen av studierna trots användande av lexikon. Ett ensamarbete med en 

litteraturöversikt som denna kan bli en svaghet i styrkan att kunna diskutera och jämföra 

tolkningar av studier och analys och det egna resultatet. Av de utvalda studierna var sju från 

Sverige, två från Kanada, två från Australien, en från USA, en från Skottland och en från 

Österrike. En svaghet som kan påverka studiens överförbarhet är vilka länder som blivit 

inkluderade eller exkluderade beroende på personlig uppfattning om deras kultur och 

värderingar. Originalkällor som beskrev historia blev sekundärrefererade och kan påverka 

trovärdigheten. Robertssons (2003) avhandling om maskulinitetskonstruktion och Ekstrand 

(2005) om manliga sjuksköterskors identitetssvårigheter har hög kvalité och är framlyfta i 

resultatet. 

Resultatdiskussion  
 

Att belysa faktorer som påverkar jämställheten mellan könen inom professionen hos 

sjuksköterskor var studiens syfte. Jämställdheten i Sverige anses vara världsledande 

ändå har vi en av de mest könssegrerade arbetsmarknaderna (SOU, 2004:43). I Sverige 

anses det också att alla är jämlika, vi är du med varandra och har ett jämbördigt värde. 

Att män värdesätts mer än kvinnor av både män och kvinnor är ett faktum och att bägge 

könen upplever att de manliga sjuksköterskorna får fördelar inom vissa områden 

gentemot sina kvinnliga kollegor är ett av studiens inte oförutsägbara resultat. Kleinman 

(2004) stöder denna studies resultat och hävdar att manliga sjuksköterskors fördelar av 

att arbeta i ett kvinnodominerat yrke i motsats till kvinnor inom ett mansdominerat yrke, 

är ett resultat av patriarkalismen inom Hälso- och sjukvården som gynnar den 

stereotypa föreställningen om hur en man ska vara. Fördelarna uppenbaras i deras 

snabbare väg i karriären genom att vara mer synliga som minoritet, och ha en högre 
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status bara genom att vara av manligt kön. Studien tar även upp hur den manliga 

sjuksköterskan kan utnyttja sin minoritetsstatus inom det kvinnodominerade yrket 

genom att självmant behålla sin isolering från övriga gruppen och därmed sin högre 

status pga. könet (a.a). Även Rowlinson (2013) beskriver den manliga sjuksköterskans 

fördel som minoritet och även hur denna synlighet ger en effekt i att prestera mer. I en 

studie av Harvey Wingfield (2009) upplevde de manliga sjuksköterskorna inte att de 

hade någon ”rulltrappa” beroende på att de hade avvikande hudfärg. Respondenterna i 

den studien upplevde inte heller behovet av att framhäva det maskulina och avskärma 

sig, de ansåg att ”caring” inom yrket var det mest positiva. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev även hur de blev utsatta för stereotypt tänkande och fördomar bl.a. genom att 

till skillnad från de vita manliga sjuksköterskorna som blir misstagna för läkare blev de 

misstagna för att tillhöra t.ex. städpersonal eller vaktmästare.  Slutsatsen dras att för att 

bli gynnad som minoritet ska du vara vit, heterosexuell och man (a.a). Detta stöds av 

Ekstrand (2005), Robertsson, (2003) och Price-Glynn (2012). Harding (2009) beskriver 

i sin studie att till skillnad från flertalet andra internationella studier, som talar om att de 

manliga sjuksköterskorna undviker den patientnära vården pga. hotet mot 

maskulinitetsbilden, fick de New Zeeländska männen sin arbetstillfredsställelse just 

genom att få hjälpa andra med ”caring”. Att få fler män att bli sjuksköterskor genom 

information och undervisning om genus i tidig ålder och att förändra synen på ”caring” 

genom t.ex. högre lön skulle kunna ge effekter på yrkets status och jämställdhet.  

 

Homosocialism inom vården är ett manligt fenomen. Resultatet visar att 

homosocialismen ger de manliga sjuksköterskorna en klar fördel i att bli bekräftade som 

sjuksköterskor och personer och karriärmässigt via ett bredare kontaktnät. Arxer (2011) 

utökar dessutom betydelsen av homosocialism och belyser avsikten att bevara den 

hegemoniska maskuliniteten och därmed den manliga auktoriteten. Kleinman (2004) 

beskriver hur glastaket (trappan) hindrar kvinnor inom vården beroende på att det finns 

fler män på de högre posterna inom Hälso-och sjukvården samtidigt som det gynnar de 

manliga sjuksköterskorna genom homosocialismen med fler kontakter som fungerar 

som mentorer och de får åka glashissen (rulltrappan). Denna studies resultat bekräftar 

fördelarna men skildrar även homosocialismens nackdelar med isolering från kvinnliga 

kolleger och från andra män med mindre maskulint tänkande samt den påtvingande 
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maskulina framtoningen för att inte bli utesluten från gruppen. En orsak till 

homosocialism inom vården är för den manlige sjuksköterskan att p.g.a. sin minoritet 

inom professionen och den stereotypa uppfattningen om sysselsättningen samt den 

oklara yrkesrollen, och få sin identitet som man bekräftad. Att det finns en speciell 

bounding mellan männen inom vården har bekräftats och de typiska exemplen som 

skildrats i flera studier i resultatet, har iakttagits av författaren genom arbetsåren inom 

vården. Robertsson (2003) beskriver i sin studie hur diskussionsgrupper 

medvetandegjorde deltagarnas tankar och handlingar men också att p.g.a. den låga 

hierarkiska statusen bland dem, innebar att denna nya kunskap inte gav verkningar ut i 

periferin. Om fler män kunde fås intresserade av att studera till sjuksköterskor minskar 

minoritetsfaktorn vilket gagnar både manliga och kvinnliga sjuksköterskor.  

Kunskapen om att det är våra egna värderingar som påverkar i samhället behöver aktualiseras 

återkommande. Ett av de viktigaste fynden i denna studie är att de stereotypa värderingar vi 

har, dirigerar i det vardagliga livet och arbetet. Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 

(2013) bekräftar denna studies resultat och tar upp att en orsak till segreringen på den svenska 

arbetsmarknaden är just det stereotypa tänkandet om hur man ska vara som man respektive 

kvinna och detta leder även till den ej jämställda fördelningen som råder i Sverige (SCB, 

2010). Rothstein (2012, refererad från Arbetsmiljöverket, 2013) förklarar detta i att den 

heterosexuella normen som styr fördelningen av arbetet i hemmet och kan bli en faktor till att 

män har lättare att nå framgång då kvinnor fortfarande tar huvudansvaret för barn och hem. 

Reviewstudier (Kouta, 2011; Roth & Coleman, 2008) beskriver att barriärer fortfarande 

existerar för manliga sjuksköterskor och påpekar hur viktigt det är att medvetandegöra hur 

värderingar och stereotypt tänkande fortsätter att missgynna integreringen av manliga 

sjuksköterskor. Rowlinsons (2013), Sobiraj, Korek, Weseler & Mohr (2011) och Cude & 

Winfrey (2007) beskriver att stereotypt tänkande och fördomar oftare kommer från kvinnliga 

kolleger än patienter och får den manliga sjuksköterskan att må dåligt. Meningar om den icke 

rådande jämställdheten inom yrket beskriver McMurry (2011) snarare som en konsekvens av 

föreställningar om kön, än att det skulle vara beroende på de manliga sjuksköterskornas 

minoritetsvärde. Förmågan och viljan till att vårda människor är inte beroende av kön 

(Rowlinson, 2013). Det stereotypa tänkandet om hur man ska vara som man respektive 

kvinna rättfärdigar nuvarande systems hierarki och utgör barriärer och diskriminering för den 
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manliga sjuksköterskan (Clow, 2011). Brown (2009) beskriver att trots de manliga 

sjuksköterskornas fördelar med snabbare avancemang och högre lön så finns det en ”stackars 

mig” attityd hos dem vilket försvårar utvecklingen av att se individen istället för könet och 

utveckla professionen. Simpkin (1998) uttrycker i en artikel att kvinnliga sjuksköterskor inte 

ska beklaga sig över eventuell diskriminering till de manliga sjuksköterskornas fördel, då 

dessa har varit diskriminerade under många år och att deras snabbare karriärväg kan bero på 

att de helt enkelt är bättre. I dagens samhälle är den allmänna uppfattningen att Sverige är ett 

jämställt och jämlikt land, vilket inte alltid stämmer med verkligheten. Det sociala arvet styr 

vårt handlande och den ekonomiska välfärdsstrukturen leder till olika förutsättningar mellan 

könen och socialt ursprung.  Att ifrågasätta sina egna grundläggande värderingar och vilken 

människosyn som styr handlandet kan kopplas till en vårdvetenskaplig interaktionsteori med 

utgång i reflektion (Orlando, 1990). Vad ser jag? Vad tänker jag? Vad känner jag? Hur 

handlar jag? Perception, tanke, känsla och handling. God omvårdnad betecknas av det 

reflektiva handlandet och dålig med det automatiska (a.a.). 

 

SLUTSATS 

De manliga sjuksköterskorna har fördelar som uppenbaras på flera sätt genom naturlig 

auktoritet, homosocialism, fysisk styrka, status, kommunikation och karriärväg och påverkar 

jämställdheten. Nackdelarna som de manliga sjuksköterskorna drabbas av påverkar även dem 

jämställdheten genom stereotypa föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt.  

I ett forskningsprogram från Arbetslivsinstitutet, (2000) lyfts fram att det svenska arbetslivet 

under 2000-talet står inför öppningar och möjligheter när det gäller jämställdhet och att 

rådande maktstrukturer och normer kan förändras. Arbetsmiljöverket (2013) rapport beskriver 

för att utveckla vården och professionen krävs att traditionella värderingar, normer och 

mönster bryts upp. Att synliggöra förväntningar och tankar på hur män och kvinnor ska vara 

är ett led i detta. En jämställd arbetsplats kan leda till en kreativ miljö, god hälsa och ökad 

produktivitet(a.a). Motmakten att ignorera problemet för att skydda sig själv, beskrivs av 

Albinsson & Arnesson (2000). Ett första steg är att bli medveten om, synliggöra och 

reflektera över vad vi gör. Sättet på hur vi bemöter andra människor styrs ofta av stereotypa 

föreställningar och fördomar och kan leda till att kvinnor blir kvar i sin uppoffrande och 
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självutplånande roll och män i sin tvingande redbara roll. Ett genusperspektiv är ett sätt för att 

kunna se dessa mönster och reflektera över maktrelationerna och motarbeta den långsamma 

utvecklingen mot jämställdhet och till segregeringen inom vården. För att utveckla 

arbetsmiljön krävs en insikt om de sociala aspekternas och könets betydelse för 

jämställdheten i organisationen. Utbildningen av nya sjuksköterskor bör integrera genus i 

undervisningen. Arbetet för alla människors lika värde oavsett kön, ras, socialt status och 

sexuell läggning bör medvetandegöras för alla med undervisning redan i tidig ålder och med 

tankeväckande kampanjer inom arbetsliv och samhälle.  
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Att arbeta deltid, var förknippat med ett 
minskat engagemang och flexibilitet 
vilket gav en sämre karriärmöjlighet, 
jämfört med kvinnor utan barn och 
män oavsett deras belägenhet. 
En kombination av barn i skolålder, 
arbetstid, utbildningsmöjligheter och 
stereotypa uppfattningar om genus gav 
kvinnor en sämre karriärutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrka: Stort 
material. 
Statistisk 
realibitet. 
 
 
 
Kvalitet: Hög 
 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Morris, S 
USA 
2010 

Examining 
Gender 
Difference 
in Hitting 
the Glass 
Ceiling 
and Riding 
the Glass 
Escalator. 

Att förklara skillnader 
mellan kvinnliga och 
manliga brytare. 
Reaktioner och straff 
för män som jobbar i 
kvinnodominerande 
yrke. 

Doktors-avhandling. 
229 frivilliga studenter som 
fick extra kurspoäng i utbyte 
mot deltagande. 
58,5% kvinnor. 
Enkät 
 
 

Frågeformulär där 
kön skulle interageras 
med jobb. Arbetet var 
kvinnligt, manligt 
eller könsneutralt-
gömt. 
Gradering av 
omtyckthet, 
kompetens, 
interpersonell 
fientlighet, inverkan, 
kommunikation, 
övergripande slutsats, 
lön och framtida 
karriärmöjligheter. 
Multivariationsanalys
. 

Kvinnor som följer normen uppskattas 
mest, följt av män som bryter mot 
traditionellt yrke. Kvinnliga brytare 
uppskattas minst. 
Män i kvinnodominerande yrke har 
snarare en fördel än en nackdel till sin 
sak. 
 

Styrka: 
multivariations
analys 
Stort material. 
Svaghet: 
 
Kvalitet: 
Medel 

Mullan, B & 
Harrisson, J. 
2008 
Sydney-
Australia 
UK 

Male and 
female 
nursing 
applicants’ 
attitudes 
and 
expecta-
tions 
toward 
their future 
careers in 
nursing. 

Undersöker antagandet 
att män har en större 
möjlighet att göra 
karriär inom vården än 
kvinnor 

Kvantitativ studie. 
Urvalet var blivande 
sjuksköterskor, totalt 600 med 
ett svarandeantal av 273, och 
av dem 87,5% kvinnor. 
Enkät med 5-gradig värdering. 

Genom att undersöka 
via enkät hur 
sjuksköterskestudente
r ser på sin framtida 
karriärmöjlighet. 
Chi-squared-test 
Mann-Whitney U 
test. 
 

 Studenternas attityd till karriär skiljer 
inte sig åt, vilket tyder på att det är 
organisatoriska barriärer som gör att 
kvinnor har sämre förutsättningar för 
karriär. 
Två signifikanta faktorer som skilde 
mellan manliga och kvinnliga studenter 
var att professionens status och att 
arbetet var intressant var viktigare för 
kvinnorna. 

Styrka: Väl 
beskriven 
metod.  
Multi-analys. 
Svaghet: Lågt 
svarandeantal. 
Litet antal 
män. 
 
Kvalitet: 
Medel. 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Nilsson, K 
& Larsson, 
U. 
2005. 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptio
ns of 
gender- a 
study of 
female and 
male head 
nurses 
statements. 

Undersökning av 
sjuksköterskors inom 
ledande positions 
uppfattning om 
betydelsen av kön och 
vilken betydelse detta 
har för att kunna utföra 
arbetet. 

Kvalitativ, 
Empirisk studie 
36 sjuksköterskor 
Jämnt fördelat mellan könen. 
Medelålder 46 år. 
Ledarroll från1-30 år. Olika 
sjukhus och avdelnings-
specialitet. 

Intervjuer öppna. 
4 st. pilotintervjuer 
som gav en visst 
tillrättaläggande på 
följande intervjuer. 
 Bandinspelningar 
med utskrifter och 
kodning av texten. 
Genomfördes under 
1998-2000 

Kommunikationen är olik. Män har ett 
mer direkt språk. Det direkta språket är 
det “rätta” och följer den manliga 
normen. 
Män är mer teknikinriktade och 
kvinnor mer relationsinriktade. 
Kvinnor lastar över tekniskt arbete till 
män vilka ofta avskärmar sig från 
patientnära arbete.. 
Män har mer krav på sig att visa sig 
framåt. Kvinnor har sämre 
självförtroende. Detta ger en fördel då 
män kan få mer uppmärksamhet till 
sina idéer. 
De manliga sjuksköterskorna i de 
ledande positionerna var yngre, hade 
kortare arbetserfarenhet och mindre 
utbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrka: Jämn 
fördelning av 
kön. 
Svagheter: 
Liten 
mätgrupp. 
 
Kvalitet: Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Rajacich, 
D.,  
Kane, D., 
Williston, C 
& Cameron, 
S. 
Canada 
2013 
 

If They 
Call You a 
Nurse, It Is 
Always a 
 ”Male 
Nurse”: 
Experience 
of Men in 
the 
Nursing 
Profession. 

Att undersöka manliga 
sjuksköterskors skäl 
och vägar till och från 
yrket samt 
arbetstillfredsställelsen. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
diskussionsgrupper. 
16 manliga sjuksköterskor 
utvalda genom stickprovsurval 
i snöbollssamling.  
Arbetande inom akutvård.  
Medelålder 37 år och 
arbetserfarenhet 9,6 år i 
medel. 

Diskussionsgrupper 
med två till sex 
deltagare. En 
deltagare från 
forskarteamet som 
ledde forumet och en 
till två observatörer 
av forskarna, 
Intervjuerna 
bandades, skrevs ner 
och analyserades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressande arbete, möjligheter till 
heltidstjänst samt stereotypa 
genderbaserade värderingar bidrog till 
minskad arbetstillfredsställelse men 
potentialen att få personlig vinning 
genom vård till patienter blev skäl att 
stanna kvar i yrket. 

Styrka: Väl 
beskriven 
metod.  
 
Kvalitet. Hög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Robertsson, 
H. 
Sverige 
2003 
 
 

Maskulinit
ets-
konstrukti
on, 
yrkesidenti
tet, 
könssegrer
ing och 
jämställd-
het 

Att ge en utökad 
kunskap om faktorer 
som förbättrar 
jämställdhet och 
segrering yrkesmässigt 
inom hälso-och 
sjukvården. 
-Att förstå hur kvinnor 
och män skapar och 
återskapar strukturer i 
organisationen ( eller 
hur strukturerna skapar 
och återskapar 
skillnader mellan 
kvinnor och män 
Studie 1: att öka 
kunskapen om hur 
konstruktioner av 
maskulinitet ökar 
könssegretionen. 
Studie 2: att öka 
kunskapen om hur 
konstruktioner av 
maskulinitet ökar 
könssegretionen. 
Studie 3: Att höja mäns 
medvetenhet i 
jämställdhetsfrågor och 
delaktighet i dessa med 
tanke för att locka fler 
män till vården 

Avhandling 
Kvalitativ 
Dagboksmetod 
Deltagande observationer 
Öppna intervjuer 
Fyra arbetsplatser 
Intervjuer med 30 manliga 
sjuksköterskor och 31 
kvinnliga, 11 kvinnliga och 11 
manliga läkare och 26 
kvinnliga undersköterskor. 
 
 

Deltagande 
observationer. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys i flera steg. 
 

Studie 1: Yrkes och könsidentitet 
skapas efter rådande normer och makt. 
Segreringen blir till fördel för män. 
Den kvinnliga dominansen inom 
professionen, uppfattningar om kön blir 
en konflikt för den manliga 
sjuksköterskans identitet. 
 
Studie 2: Den manliga sjuksköterskan 
får flera fördelar inom yrket men får 
också utstå förtryck i en organisation 
som förespråkar hegemon maskulinitet. 
Detta blir ett hinder för utveckling av 
jämställdhet då alternativa 
maskulinitetsbilder inte blir godkända. 
 
 
Studie 3: Genusordningar inom vården 
påverkar den manliga sjuksköterskan 
identitet. Uppfattningen om hur en man 
ska vara upprätthålls av homosociala 
relationer och homofobi och hindrar 
utvecklingen av jämställdhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrka: Multi-
variations-
metod och 
analys. 
Väl beskriven 
metod 
 
Svaghet:  
 
Kvalitet: Hög. 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Stott, A. 
2006. 
Australia. 

Exploring 
factors 
affecting 
attrtion of 
male 
students 
from an 
undergrad
uate 
bursing 
course: A 
qualitative
study. 

Att undersöka vad som 
får manliga studenter 
att fullfölja 
utbildningen till 
sjuksköterska.    

Kvalitativ 
Åtta frivilligt deltagande 
manliga 
sjuksköterskestudenter. 
Intervjuer och dagböcker. 

Djupa, öppna, 
bandade intervjuer 
som varade mellan 15 
minuter till en timme 
och följdes av 
berättande dagböcker 
förda av deltagarna 
under en månad. 
Meningsbärande 
enheter identifierades 
och kodades. 
 

Deltagarna upplevde isolering, 
diskriminering, nedtryckande attityd 
samt stereotypa uppfattningar både från 
den akademiska världen och från 
kliniken. De saknade manliga 
förebilder. Den avancerat utmanande 
vården (nursing) och teknikrelaterade 
var det som fick dem att fullfölja 
kursen. 
 

Styrka: Väl 
beskriven 
metod och 
analys. 
Svaghet: Syftet 
är missvisande 
till resultatet. 
 
Kvalitet: 
Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Strömberg, 
H. 
2004. 
Sverige. 
 
 
 
 
 

Sjukvårde
ns 
industri-
alisering: 
Mellan 
curing och 
caring- 
sjuksköters
ke-arbetets 
omvandlin
g. 

Att beskriva 
vårdarbetets utveckling 
inom leden och mellan 
leden och könets med-
och påverkan, under 
perioden 1962-2000. 

Avhandling 
Del fyra 
Två vårdavdelningar på Umeå 
sjukhus granskas, geriatrisk 
avdelning och 
anestesiavdelning. Forskaren 
har granskat två 
vårdavdelningar, en intensiv- 
och en geriatrisk 
vårdavdelning vid Umeå 
universitet och Umeås 
sjuksköterske-utbildning. 
Tryckt offentlig statistik, 
verksamhetsmål och planer på 
de två avdelningarna och från 
utbildningen har studerats. 

Doktorsavhandling. 
Analys av primärt 
källmaterial. 
1962-2000. 

 Manliga sjuksköterskor har genom att 
vården blivit mer teknisk, med andra 
ord maskulin, fått en högre status. 
Inom patientnära vård, med andra ord, 
feminint, finns det nästan inga manliga 
sjuksköterskor.  Yrket har fått en tydlig 
könsdelning. Männen inom 
professionen drar sig åt de mer 
teknikinriktade specialiteterna. Inom 
geriatrik är de i stort sett obefintliga. 
Män kan dra nytta av att bara vara av 
könet man för att få en högre status 
genom att vara teknik-kunnig vilket ger 
en högre status. 
 

Svaghet: 
Metod svår att 
förstå. 
 
Kvalitet: 
Medel 

Öresland, S., 
Jakobsson, 
A &  
Segesten, K. 
1997. 
Sverige. 
 
 

To See or 
Not to See: 
Perception 
of Equality 
in a 
Swedish 
University 
Hospital. 

Att utforska 
uppfattningar om 
jämställdhet och om 
uppfattningen var 
relaterad till kön, yrke 
och ålder. 

Kvantitativ,  
Empirisk studie. 
Artikel. 
Randomiserat urval av 507 
läkare och sjuksköterskor vid 
ett universitetssjukhus 111 
som inte svarade av de 
 32 exkluderade pga. upphörd 
anställning. Totalt 475, och 
med 83% inkomna svar. Jämn 
fördelning mellan yrken och 
161 kvinnor mot 80 män bland 
sjuksköterskor. 
Enkät-undersökning. 

SPSS-analys 
(Statistical package 
for social science) 
 

Kvinnor hade samma uppfattning 
oavsett ålder eller yrke. Män ansåg att 
jämställdhet var en rådande på 
sjukhuset medan kvinnor beskrev att 
värderingar och förhållande var till en 
fördel för männen. Åsikter, kunskap 
och begåvning värderades högre hos 
männen. Det var ingen skillnad på 
åsikterna i olika åldersgrupper och 
därför kan det inte antas att 
uppfattningar om jämställdhet blir 
bättre nästa generation. Studien visade 
tvärtom att konservativa uppfattningar 
var vanligare bland de yngre männen 
än bland de äldre.  

Styrka: Mycket 
material. 
 
Svaghet: 
Undersökninge
ns ålder. 
I metod skrivs 
inte bortfall av 
yrkesgrupper. 
 
Kvalitet: 
Medel 



 

 

Bilaga 3 

Röda korsets granskningsmall 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och 

användbarhet för Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. 

Motivera alltid Din bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion. 

(eng. Conclusion/discussion) 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens konklusioner 

och/eller diskussion. Det ger dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 

viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda till för att kunna bedöma 

relevansen i vad som representerar underlaget för forskarens argumentation. 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller konklusionen? 

b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim) 

 a) Vad är syftet med studien/undersökningen? 

b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade? 

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund 

(eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework) 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken? 

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om ja, vilken/vilka? 

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka? 

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om 

ja, med vilka argument? 

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier 

med kvalitativa data). Om ja, hur? 



 

 

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens 

syfte? 

 

 

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, Procedure, Intervention) 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk textanalys)? 

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, laboratorium)? 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var de unika på 

något sätt eller “normaltyper”. 

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt 

urval, konsekutivt, strategiskt urval)? 

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien? 

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur försökspersonernas 

identitet skyddades och frivillighet garanterades? g) Hur gick datainsamlingen till (ex. 

mätningar, enkäter, intervjuer, observationer)? 

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av försökspersoner rimliga och 

relevanta i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? 

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, begreppsanalys. viss 

tolkningsmetod etc)? 

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram etc) och/eller 

statistiska analyser? Om ja, vilka? 

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes? 

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), trovärdighet och 

överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts? 

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet? 

Skulle det vara möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa 

metodbeskrivningen? 

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte? Finns det svagheter av betydelse för just Dina syften? 

  

5. Resultat (eng. Results, Findings) 

a) Beskriv resultaten av undersökningen. 

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt signifikanta 

och ange signifikansnivån. 



 

 

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar resultaten logiska, 

tillförlitliga och trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, Implications for 

further research) 

Läs nu diskussion och konklusion igen. 

a) Vilka slutsatser drar forskaren? 

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna. d) Verkar detta 

rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? 

 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical implications, 

Implications for practice 

 a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt forskaren? 

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i 

vilken miljö? 

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på Din avdelning? 

Beskriv utifrån tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, 

kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning 

  a) Syftet: varför har undersökningen gjort? 

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts? c) Kvaliteten: hur bra 

anser du att undersökningen är? 

d) Relevans: är denna studien relevant för dina patienter? 

 


