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Sammanfattning 

En intervjustudie har genomförts på en palliativ avdelning på ett sjukhus i södra 

Stockholm och  bygger på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med manliga 

sjuksköterskor. Syftet med studien var att undersöka hur manliga sjuksköterskor 

upplever sitt arbete, manligt och kvinnligt på arbetsplatsen och hur de upplever att 

omgivningen ser på deras yrkesval, i detta fall på en palliativ avdelning. Under studiens 

gång fann jag det svårt att hitta forskning om genus i palliativ vård, varken svensk eller 

utländsk forskning verkar ha uppmärksammat detta område. 

 

Teorier och tidigare forskning om genus, manliga sjuksköterskor och genus i yrken har 

legat som grund och diskuteras tillsammans med resultatet. 

 

Tidigare forskning visar att manliga sjuksköterskor ofta hamnar inom vården av en 

slump eller brist på andra arbeten. De dras till delar av vården där det händer mycket 

och är ”actionfyllt” såsom ambulansen och akutvården. Det sker en uppdelning i 

arbetssysslor mellan de manliga och kvinnliga sjuksköterskorna där kvinnorna står för 

omvårdnad och männen för den tekniska kunskapen. Resultatet av min studie visar att 

intervjupersonerna aktivt valt sitt yrke och hade inget intresse att studera vidare till t.ex. 

läkare. Den avdelning som undersöktes upplevde sig själva jämställda i sitt arbetssätt 

där både män och kvinnor utförde både omvårdande och tekniskt inriktade 

arbetsuppgifter. Respondenterna tyckte att sjuksköterskeyrket var perfekt då det 

innehöll både ansvar och mycket patientkontakt och denna studie visar att de manliga 

sjuksköterskorna tvärtemot aktivt sökt sig till omsorgsvård på grund av att de vill arbeta 

mer långsiktigt och vårdande med patienterna. Relationer mellan patienter, anhöriga och 

kollegor stod i fokus. I studien uppkommer det att det finns inslag i deras 

arbetsbeskrivning som de anser vara positivt i bemärkelse att det är självständigt arbete 

såsom t.ex. hemsjukvård. Vidare upplever respondenterna att omgivningen tycker det är 

naturligt att de arbetar som sjuksköterskor och att det snarare är inriktningen på vården 

som är svår för omgivningen att prata om. Respondenterna känner sig trygga i sin egen 

manlighet och i sin yrkesroll och har inga problem att titulera sig som sjuksköterskor.  
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1 Inledning 

På den palliativa avdelning jag har valt att undersöka hade flertalet manliga sjuksköterskor 

och blev då ett naturligt val för mig att undersöka. Det var väldigt intressant att få studera ifall 

de männen som arbetade där skiljde sig från övriga manliga sjuksköterskor, och det var 

spännande att få möjlighet att spegla deras upplevelse av yrkesval och undersöka varför de 

valde att bli sjuksköterskor, om det fanns någon uppdelning i arbetsuppgifter mellan dem och 

deras kvinnliga kollegor samt hur de anser att omgivningen ser på deras yrkesval. Det finns 

många studier och forskning som fokuserat på genus och män i kvinnodominerande yrken, 

och där handlar flertalet om manliga sjuksköterskor. När jag började fördjupa mig i mitt ämne 

fann jag att det inte fanns någon tidigare forskning om manliga sjuksköterskor i den palliativa 

vården. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotlig, symtomgivande 

sjukdom och med begränsad, förväntad överlevnad. (Janssen-cilag om palliativ vård). Jag har 

inte heller hittat någon tidigare forskning om palliativ vård ur ett könsperspektiv. En stor 

andel män har sökt sig till den avdelning jag valt att undersöka trots att omvårdnad och 

relationer är i fokus och detta visar motstridiga resultat mot tidigare forskning som visar att 

just den delen av vården inte är speciellt populär bland män. Detta gjorde att jag blev 

intresserad att undersöka hur dessa manliga sjuksköterskor just inom palliativ vård ser på sitt 

yrke och yrkesval och hur de upplever att omgivningen ställer sig till deras val.  

 

Sjuksköterskeyrket är starkt överrepresenterat av kvinnor och totala andelen män är 9 procent. 

8 procent män arbetar som operationssjuksköterska och som röntgensjuksköterska är 13 

procent män. Största andelen män, 25 procent återfinns i akutvården där man främst arbetar 

som ambulanssjuksköterska och på akutmottagningar (Ulfsdotter 2006: 157). I 1982 års 

utbildningsplan framhålls att sjuksköterskeutbildningens huvudämne är omvårdnad. 

Omvårdnadsbegreppet används i två olika bemärkelser, den delen som är sjuksköterskans 

medicinska och tekniska arbete, nursing och sedan omvårdnadsbegreppet, caring. När 

yrkesdiskursen repeterades samman med särartsdiskursen formades två sorters sjuksköterskor 

med två olika inriktningar. ”Nursing” gjordes till ett mer manligt område och ”caring” 

hänfördes till de kvinnliga sjuksköterskorna. En manlig sjuksköterskeidentitet uppkom genom 

uppdelningen av akuta och medicinska ingrepp och omsorgsinriktad vård. Nursing ansågs 

ligga mer i linje med hur män är; handlingsinriktade, tekniska, rationella och 

 1



 

känslodiciplinerade (Nordberg, 2005: 126). 

 

Nedan följer syfte och frågeställningar samt tidigare forskning om manliga sjuksköterskor. 

Därefter följer tidigare forskning om manliga sjuksköterskor och genus i yrken. Sedan följer 

ett metodavsnitt som utmynnar i ett resultat och avslutande diskussion.  

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manliga sjuksköterskor i palliativ vård ser på 

sitt arbete. Utifrån denna frågeställning har tre underfrågor formulerats;  

- Hur upplever de sitt yrkesval? 

- Manligt och kvinnligt på arbetsplatsen 

- Hur upplever de manliga sjuksköterskorna att omgivningen ser på deras yrkesval?  

Avgränsningarna som jag gjort i denna studie är att de intervjuade arbetar på samma 

arbetsplats och samma avdelning. Jag har valt att fokusera på de manliga sjuksköterskorna 

vilket gör att inga intervjuer har genomförts med övrig personal såsom läkare, kvinnliga 

sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal.  

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Valet att arbeta som sjuksköterska  
 

Brown & Stones studie (1973) om manliga sjuksköterskor som visar att i USA väljer 

arbetarklassens pojkar yrke som ger säkerhet, bra arbetskamrater, skäliga arbetstider och 

arbetsbelastning medan medelklassens pojkar väljer yrken som ger utvecklingsmöjligheter, 

ansvar och yrke som motsvarar dennes kunskaper. Här påvisas slutsatsen att 

sjuksköterskeyrket oftast påbörjas senare i yrkeslivet, så med andra ord så har individen redan 

arbetat med något annat innan. Brown & Stones studie visade dock till skillnad från Janssons 

 2



 

studie (1994) om män i vården att de flesta manliga sjuksköterskorna hade någon anknytning 

till vårdyrket – antingen genom släkt eller via det militära (Brown & Stones, 1973: 46).  

 

I USA var det fram till 1955 förbud mot manliga sjuksköterskor i militären. Trots detta 

återfanns de flesta manliga sjuksköterskorna under denna period just i krigen (O´Lynn & 

Tranberger, 2007:59). I organisationen Army Nurse Cops är 35,5 procent män jämfört med 6 

procent manliga sjuksköterskor i den civila vården (O´Lynn & Tranberger, 2007:83). 

 

I Sten Janssons (1994) uppsats om män i vården kom fyra av de åtta intervjuade manliga 

sjuksköterskorna från arbetarfamiljer där fadern arbetade som elektriker, målare eller 

förrådsarbetare. Modern var hemmafru och det rådde en traditionell arbetsfördelning i 

hemmet, dvs. fadern skötte det tunga och tekniska och modern lagade mat och städade. De 

fyra andra intervjuade kommer från ett ”mellanskikt” där fadern hade studerat på universitetet 

och även i vissa fall även modern. Fadern arbetade som lärare eller köpman och modern var 

även här i de flesta fall hemmafru. Sjuksköterskorna med arbetarbakgrund hade under 

uppväxtiden tänkt tanken att arbeta inom sjukvården men slagit bort tanken för det ansågs inte 

lämpligt. De kom också ofta in i vården genom en kris i livet, t.ex. arbetslöshet och de flesta 

började som skötare inom psykiatrin. Denna grupp började inom vården utan utbildning och 

har sedan utbildat sig. Sjuksköterskorna i mellanskiktet hade haft ett tydligt mål att bli 

sjuksköterska, och ville absolut inte läkare. Någon hade haft en sjuksköterska i släkten, annars 

fanns det inga förebilder inom vården (Jansson, 1994: 10-14).  

 

Hans Robertsson (2002) som  forskade om maskulinitetskonstruktion och könssegregering i 

sjukvården fann att de manliga sjuksköterskornas val av yrke var mer eller mindre 

slumpmässigt. Endast två hade valt yrket i första hand och båda hade då mödrar som arbetade 

i vården. Utöver dessa två var det få som hade anknytning till vården. Precis som fäderna i 

Janssons (2004) uppsats om män i vården hade dessa fäder traditionella manliga yrken på 

medelklassnivå till exempel egenföretagare, elektriker, teleingenjör, avdelningschef med 

mera. Det hade funnits begränsade valmöjligheter och hade styrts av arbetsmarknadsläget, 

utbildningsbakgrund och skolbetyg. En annan orsak till att de valde vården var att risken att 

bli arbetslös ansågs liten och det fanns möjlighet att söka sig till andra delar av landet. En del 

av respondenterna hade börjat sin yrkesbana inom mentalvården eller som sjukvårdare och 

önskat mer utveckling och ansvar och då läst vidare till sjuksköterska. På frågan varför 
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sjuksköterska var svaret att få arbeta med människor det vanligaste svaret, de ville göra något 

meningsfullt och som betydde något för andra. 

 

På 1970 och 1980-talet var det populärt i samhället att bryta könsmönster så de som hade 

utbildat sig under denna tidsepok upplevde att de inte hade blivit ifrågasatta över sitt yrkesval. 

Dessutom ansågs vården vara finare yrke då än idag. I och med att vårdyrket har fått sämre 

status efter 1970-talet trodde många av de manliga sjuksköterskorna att färre män skulle söka 

sig till vårdyrket. Andra ansåg att den förlängda utbildningen inom högskolans ram, 

möjligheterna till vidareutbildning, specialisering och den ökade professionaliseringen samt 

möjligheten att disputera i framtiden skulle öka statusen och leda till att fler män valde 

sjuksköterskeyrket förutsatt att denna förändring kom till allmän kännedom (Robertsson, 

2002: 17-18). Att det har skett en ökning visar statistiken från Vårdförbundets hemsida som 

visar att 1996 var det 11 procent män som tog sjuksköterskeexamen mot 15,8 procent 2008 

(Vårdförbundets hemsida). 

 

Enligt Christine L. Williams som skrev boken Still a mans world (1995) ses manliga 

sökanden i kvinnligt dominerade yrken som ett plus. De ges även fördel till de manliga 

arbetstagarna vid befordringar. Ju mer kvinnodominerat yrke – desto större fördel till männen 

som arbetar där. Detta fenomen kallar Williams ”åka i glashissen”. Dock finns det vissa 

undantag såsom t.ex. när manliga sjuksköterskor söker sig inom gynekologi – där föredrar 

arbetsgivarna fortfarande kvinnliga medarbetare. Vidare pekar forskningen på att män 

uppmuntras att utvecklas vidare i sitt yrke och organisationen medan kvinnor upplever att 

detta inte alls uppmuntras utan att de stöter på ”ett glastak”. Alla män var inte intresserade av 

att avancera men de kände alla trycket att göra detta. Glashissen återfinns inte i alla nivåer på 

yrken utan finns främst i de lägre positionerna (Williams, 1995: 81-108). 

3.2 Manligt och kvinnligt på arbetsplatsen 
Hans Robertsson (2002) skriver i sin forskning om maskulinitetskonstruktion och 

könssegregering i sjukvård att de personliga relationerna i arbetsgruppen, men också de 

yrkesmässiga, präglades ofta av traditionellt könsrollstänkande. Detta diskuterades inte i 

arbetsgruppen, men många manliga sjuksköterskor uppmärksammade att kön påverkade 

interaktionen med kvinnliga kollegorna. Samtliga manliga sjuksköterskor hade upplevt att de 

hade en särställning eller att de känt ett utanförskap. Brist på social gemenskap med 
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kvinnorna var en aspekt av ensampositionen som alla manliga sjuksköterskor berörde i 

intervjuerna. De flesta ansåg sig inte ha samma referensramar som kvinnor vars samtalsämnen 

ofta relaterade till hem och familj. Därmed var förutsättningarna för interaktion och 

gemenskap annorlunda. En del, som hade arbetat länge i yrket, blev dock så vana vid 

”tjejsnacket” att det kändes mindre främmande än traditionellt ”killsnack”. De kvinnliga och 

manliga sjuksköterskorna delade ibland upp arbetsuppgifterna på ett sätt som de tyckte var 

lämpligt med hänvisning till kön. Personalens och patienternas kön samt personalens 

föreställningar om kön och patienternas önskemål styrde arbetsdelningen. När det gällde 

undersökningar eller behandlingar av intim karaktär togs hänsyn till behandlande personals 

och patienters kön. En del av de manliga sjuksköterskornas kände sig inte omsorgsorienterade 

och ville därför inte arbeta nära patienterna. Men också omgivningens förväntningar 

påverkade arbetsfördelningen. Flera manliga sjuksköterskor ansåg att män ofta visar ett större 

intresse för nya maskiner och teknisk utrustning än vad kvinnor gör, men också att de 

förväntades göra det. Könsarbetsdelningen innebär att de manliga sjuksköterskorna utvecklar 

mer kunskap och större kompetens än de kvinnliga sjuksköterskorna inom de områden som de 

tilldelas. De kvinnliga sjuksköterskorna utförde ofta de arbetsuppgifter som förknippas med 

traditionella uppfattningar och föreställningar om kvinnligt, att hålla i ordning, göra litet 

trevligt och pyssla om (Robertsson, 2002: 18-25).   

 

O` Lynn och Tranbarger redovisar också i sin forskning om män i sjukvården att det finns 

skillnad hur män och kvinnor kommunicerar på arbetsplatserna. Eftersom sjuksköterskeyrket 

är kvinnodominerat reflekterar kommunikationen på sjuksköterskornas arbetsplatser kvinnors 

sätt att kommunicera. Även deras forskning visar på att män är mer fokuserade på att lösa 

problem och kvinnor är mer relationsorienterade (O´Lynn & Tranbarger, 2007: 118). Marie 

Nordbergs forskning (2005) om manliga arbetstagare i kvinnoyrken visar på att 

förväntningarna på den manliga sjuksköterskan var att han skulle vara mer tekniskt kunnig 

och rationell och hans kvinnliga kollegor mer omsorgstagande. Detta trots att i detta fall så 

utförde båda manliga och kvinnliga sjuksköterskor samma arbetsuppgifter. Nordberg fann att 

i sjukvården finns en yrkesdiskurs som delar upp sjukvården i två delar; en mer teknisk och 

medicinskt inriktad manligt kodad sjukvård och en mer omsorgsinriktad och kvinnligt kodad 

vård. Nordbergs forskning visar att det finns skillnader i manliga och kvinnliga 

sjuksköterskors förhållningssätt, manliga sjuksköterskor anser att de är mer tekniskt inriktade 

och kvinnliga sjuksköterskor står för omsorgen. Männen pratar om att det är tekniken som 

lockar. Genom detta så delas manliga sjuksköterskor in rollen som medicinskt och tekniskt 
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intresserade och kvinnorna som mer omsorgsinriktade. En manlig sjuksköterskeidentitet 

utformas och både män och kvinnor generar den genom sina könssterotypa uppfattningar. De 

manliga sjuksköterskornas i Nordbergs studie återkom ofta till att de ansåg de ”akuta” 

ingreppens om riktig sjukvård och drog sig ofta till den tekniska delen av yrket (Nordberg, 

2005: 99-130). Robertsson (2002) är inne på samma spår med sin forskning om 

maskulinitetskontroll och könssegregering i sjukvården. Den visar att en allmän uppfattning 

var att manliga sjuksköterskor ofta vidareutbildar sig och söker sig till specialiteter som anses 

vara lite ”tuffare och manliga”. Dessa utmärks av att där pågår mycket aktiviteter och där 

finns mycket teknisk utrustning. Exempel på sådana specialiteter var ambulanssjuksköterska, 

psykiatrisk vård, intensivvård och anestesi (Robertsson, 2002: 46). Samma resultat får även 

Ekstrand (2005) i sin avhandling om hur män som sjuksköterskor formar sin identitet. Den 

visar också att de manliga sjuksköterskor förväntas vara intresserade av teknik och medicin 

och detta bekräftas av att flertalet av de manliga sjuksköterskorna visar intresse för att arbeta 

med akutvård som t.ex. inom ambulansen (Ekstrand 2005: 152-153). 

 

Det finns en tydlig hierarki inom vårdavdelningarna enligt Janssons (1994) uppsats om män i 

vården. Minst attraktivt anses allmänmedicin vara, där fanns det inte som en av 

sjuksköterskorna uttryckte det ”glamour”. Ovanför allmänmedicin fanns specialistfunktioner 

inom medicin. Dialysavdelningen var ännu lite finare och blodsjukdomar var finare än dialys. 

Ovanför medicinspecialistavdelningarna fanns ortoped och sedan kirurgen. Men det var ännu 

bättre att arbeta på neurokirurgen och allra högst i rang stod thorax-avdelningen där man 

opererar hjärtan. Enligt Jansson är det snabbheten i behandlingen som avgör hur fin en 

avdelning är, ju snabbare patienten blir frisk desto bättre. Att operera är finare än att ge 

medicin, likaså att agera i akuta situationer. Ju mer tekniskt avancerat det är och ju mindre 

kontakt med patienten desto finare. Patienten skall ha en sjukdom det satsas på och dit hör 

även sällsynta sjukdomar och ovanliga behandlingsmetoder (Jansson, 1994: 19).   

 

Ekstrands (2005) avhandling om hur män som sjuksköterskor formar sin identitet visar att 

personal med minst utbildning arbetar närmast patienterna och fokuserar på omvårdnad. 

Personalen med högre utbildning prioriterar andra arbetsuppgifter. Ekstrand ser tydligt att 

lokaler på vårdinrättningar är upprättade så att maktstrukturer utvecklas. På 

äldrevårdsavdelningar som studerats fanns det ett tydligt mönster att undersköterskorna 

arbetade med patienterna och sjuksköterskorna arbetade inne på expeditionen. 

Sjuksköterskorna var en central del i arbetsgruppen och som länk mellan de olika 
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yrkesgrupperna i vården. Den allmänna normen om sjuksköterskor är att de är underställda 

läkaren, är omsorgsinriktade och har inget eller väldigt lite inflytande. Ekstrand drar 

slutsatsen att de manliga sjuksköterskorna försöker komma från ideal som kan uppfattas som 

feminina. Stereotypen är att det är homosexuella feminina män som jobbar med vård och 

omsorg (Ekstrand, 2005: 150-151). 

 

3.2.1 Yrke och genus 

Under de senaste trettio åren har begreppet genus blivit en vanlig term. Vanligtvis syftar 

genus på kulturell skillnad mellan kvinnor och män som grundas i den biologiska 

uppdelningen i hanar och honor. Med utgångspunkt från en biologisk uppdelning i hanar och 

honor definierar man då genus som den sociala eller psykologiska skillnad som motsvarar 

denna uppdelning som motsvarar denna uppdelning eller förstärker den. Tanken bygger på 

diktomi och kontrast, det vill säga män är från mars och kvinnor är från venus (Connell, 

2002:19). Connell, som skrivit boken Om genus, ställer sig kritisk till att definiera genus som 

biologisk skillnad mellan könen, han anser att man ska släppa fokus på skillnaderna och 

istället koncentrera sig på relationerna. Genus handlar om de sociala relationer inom vilka 

individer och grupper agerar (Connell, 2003:20). I artikeln ”Doing gender” diskuterar 

författarna vad som definieras som sex och vad som definieras som genus. De anser att sex 

(kön) är en definition av sociala normer av det som skiljer män och kvinnor åt rent biologiskt. 

När könet är identifierat placeras individer i olika sex-kategorier. Det är möjligt att tillhöra en 

sex-kategori medan könstillhörigheten fortfarande är oklar. Genus är möjligheten att i föra sig 

i situationer som är normativa för den sex-kategori som individen tillhör. Genus kräver att 

individen tillhör någon sex-kategori. Många yrkesroller är könsmarkerade så som t.ex. 

”kvinnlig läkare” och ”manlig sjuksköterska”. Författarna hävdar vidare att genus konstrueras 

genom interaktion med andra individer, att genus inte är något vi är utan något vi gör (West, 

Candace & Zimmerman Don, 1987:  125-151). 

 
Identifikationen att vissa yrken och arbetsuppgifter anses vara kvinnliga och manliga är 

väldigt formbar. Yrken som anses vara manliga vid ett tillfälle är kvinnliga vid ett annat och 

detta gäller även arbetsuppgifter. Trots detta anses yrken som att arbeta som sjuksköterska, 

bibliotekarie eller som lärare vara kvinnliga yrken. Fram till 1995 då Williams forskade om 

män som arbetade i kvinnoyrken var det fortfarande få män som arbetade inom kvinnliga 

yrken (Williams 1995: 23-49). Forskning visar att barn påverkas under uppväxten genom 
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föräldrar, lärare, böcker och massmedia i frågan vilket yrke de ska välja. Denna socialisation i 

genus påverkas också i grupptrycket barnen emellan där påtryckningar sker ifall någon inte 

följer det socialiserade genusmönstret. Pojkar upplevde att det var svårare att visa intresse för 

kvinnliga yrken och blev kallade för olika öknamn. Connell (2002) skriver också om detta i 

sin bok Om genus. Han beskriver att det inte bara finns en könsroll utan det finns multipla 

mönster för maskulinitet och femininitet. Dessa mönster uppstår genom klasskillnader, etnisk 

mångfald samt genom genusrelationer (Connell 2002, 104-105).  

Williams (1995) forskning om män som arbetade i kvinnoyrken visar att sjuksköterskor antas 

vara kvinnor var så djupt rotat att barn blev förvirrade när de träffade manliga sjuksköterskor. 

Barnen trodde att män som skulle bli sjuksköterskor även skulle byta kön. Williams forskning 

om män som arbetar i kvinnoyrken visar också att de flesta män som valde sjuksköterskeyrket 

hade tidigare erfarenhet från t.ex. militären. Det råder delade meningar ifall kvinnor väljer 

yrke utifrån att familj och hem skall kunnas skötas parallellt men generellt väljer män inte 

yrke på dessa kriterier. 1990 gjordes en undersökning i USA som visade att mindre än en 

procent av männen uppgav att de arbetade hemma mot 25 procent av kvinnorna. Dessa siffror 

visar att det inte är förvånande att få män har familjen som motivation i yrkesvalet. Vidare 

visar forskningen att det var av betydelse för män att det fanns andra män i yrket samt att 

arbetsmarknaden var god med många arbetsmöjligheter och även möjligheter att flytta 

(Williams 1995: 51-60). Män som arbetar som sjuksköterskor och andra kvinnliga yrken har 

inte stämpeln som några maskulina Rambos – tvärtom anses de vara mer i kontakt med den 

kvinnliga sidan och anses vara mjukare i sättet och en feminin man. De flesta män ansåg inte 

att de valt yrket för att ändra genusordningen i samhället men arbetade ändå aktivt att inte 

framställas som för feminina och få behålla sin manlighet.  

 

3.3 Omgivningens syn på manliga sjuksköterskor 
Marie Nordberg (2005) finner i sin forskning om manliga arbetstagare i kvinnoyrken två 

hegemoniska och normaliserande manliga positioner och ideal. Den stereotypa manligheten 

var den som de flesta manliga arbetstagare mätte sig mot och men även tog avstånd från. Den 

stereotypa manligheten stod för självdisciplin, handlingskraft, fysisk styrka, rationalitet, 

teknikkunskaper, heterosexualitet och undvikande av feminint kodade arbetsuppgifter 

(Nordberg, 2005: 329). Genom att det fanns en måttstock på manligt och omanligt och den 

stereotypa manligheten tillsammans med heteronormerna skapades en arbetsfördelning med 
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uppdelning manligt och kvinnligt. Den andra hegemoniska manliga könsformeringen kallar 

Nordberg för ”den reflexiva manligheten”. I den här manlighetspositionen var 

genusanpassning, kritiskt tänkande och bejakande av både manligt och kvinnligt viktigt. 

Dessa män framstods inte som fördomsfulla, homofobiska, sexistiska och mindre autentiska 

som den förra gruppen ansågs vara. De som ansågs tillhöra denna grupp var personer i 

arbetarklass, höga positioner i samhället eller boendes på landsbygden. Då den reflexiva 

manligheten ansågs vara mer opåverkad av samhällets normer blev den mindre kritiserad. 

Dock innehöll den manlighetsideals kulturella konstruktioner genom kön, klass, sexualitet och 

svenskhet (Nordberg, 2005: 330-331). 

  

I Ulfsdotters (2006) avhandling om yrke, status och genus kan vi tydligt se att yrke är ett 

centralt och viktigt begrepp. Yrket ger oss social status och identitet och ligger som grund för 

vår klassposition. Uppfattning om yrke kommer via kunskap och värdering av människor. I 

begreppet yrke finns det tillskriven status och förvärvad status. Tillskriven status bedöms på 

yrkesutövarens sociala ställning och sociala kunskaper och förvärvad status får man genom att 

utbilda sig och få en god lön. Utöver detta tillkommer det också skillnader ifall yrket tillskrivs 

män eller kvinnor. Ulfsdotter kan se från sitt empiriska material i avhandlingen om yrke, 

status och genus att hög utbildning och hög lön hade positiv inverkan på yrkesstatus. Det var 

en viss negativ effekt på yrken med kvinnlig dominans. Övrigt fanns det viss manlig 

dominans i toppskiktet och kvinnotraditionella yrken återfanns längre ner på skalan. 

Ulfsdotters slutsats är att det finns en stark norm om vilka yrken som är hög och låg status. 

Det finns en föreställning att om ett yrke har stor del kvinnor så sänks statusen. Ulfsdotters 

avhandling visar dock att i yrken som är högt rankade där krav på utbildning är hög (t.ex. 

läkare, psykolog, veterinär) och där det fanns en stor andel kvinnor fortfarande rankas högt i 

status. Det fanns dock yrken där det visades vara en negativ effekt med högre andel kvinnor. 

Kvalifikationer som kopplas samman med kvinnor värderas lägre än de som kopplas ihop 

med män. Studien visar tydligt att utbildning och inkomst har tydlig effekt på yrkesstatus – 

det speglas med att flertalet yrken som ligger på topp är yrken som kräver vidareutbildning 

och ger en bra lön. Det finns även undantag där lång utbildning inte automatiskt ger hög 

status. Detta kan antagligen återspeglas till att dessa yrken har högre andel kvinnor. Normen 

för vad hög yrkesstatus kännetecknades som kändisskap, karriär och makt. Fysiskt arbete, 

hårda arbetsförhållanden, att vara kvinna och eller invandrare gav lägre status. (Ulfsdotter  

2006: 204-207).   
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Respondenterna i Sten Janssons (1994) uppsats män i vården värderade sjuksköterskeyrket 

lågt men hade inte tillräckliga betyg för att bli läkare. De intervjuade upplevde ett tryck från 

omgivningen att sjuksköterskeyrket inte var något för en man att satsa på,  

 
kan man inte bli något annat kan man alltid jobba inom vården, det behöver man inte vara särskilt 

smart för eller så. Och i och med att det är mycket kvinnor där så är det nog inte så avancerat… Det 

var nog lite därför egentligen man valde bort sjuksköterska då. 

 

Hans Robertsson (2002) fann i sin forskning om maskulinitetskonstruktion och 

könssegregering i sjukvård att omgivningen kunde reagera förvånat på att män väljer ett 

vårdyrke. Ibland hade de manliga sjuksköterskorna känt att de var tvungna att förklara sitt 

yrkesval. De frågor som ställdes och de attityder de mötte, kunde upplevas som 

ifrågasättande. Många hade också mött positiva reaktioner från omgivningen, ibland med en 

viss beundran, men attityderna var alltid relaterade till könsroller. Omgivningens reaktioner, 

positiva eller negativa, var färgade av föreställningar om maskulinitet och sjuksköterskeyrkets 

könsmärkning. I Per Ekstrands (2005) avhandling om hur män som sjuksköterskor formar sin 

identitet visar att de manliga sjuksköterskorna ogärna kallade sig sjuksköterskor utan 

titulerade sig som sjukskötare. 

4 Metod och data  

I nedan kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Urval, bearbetning av data, analysmetod, 

etiska riktlinjer och ställningstaganden, validitet och reliabilitet samt metod diskuteras.  

 

Studien är baserad på en kvalitativ analys. En intervjustudie med sex manliga sjuksköterskor 

på en palliativ avdelning på ett sjukhus i södra Stockholm utfördes. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes då de manliga sjuksköterskorna med egna ord skulle få möjlighet att återge sina 

egna tankar och upplevelser. Min strävan har varit att få insikt i de intervjuade individernas 

upplevelser och erfarenheter. En induktiv metod används, det vill säga att resultatet har 

jämförts med aktuella teorier och tidigare forskning. 
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4.1 Urvalsförfarande 
Urvalet av intervjupersoner är ett bekvämlighetsurval som sedan visade sig vara mycket 

lämpligt för studien då en stor andel av sjuksköterskorna på denna avdelning var män. Det var 

en anledning till mitt intresse att undersöka de som arbetade på denna avdelning. Dessutom 

har jag inte heller hittat någon tidigare forskning om manliga sjuksköterskor på palliativ 

avdelning. Sex män som idag arbetar som sjuksköterskor kontaktades och intervjuades. Dessa 

män var i åldrarna 34-63 år och med varierande yrkesbakgrund. Alla intervjuade arbetade på 

samma vårdavdelning med inriktning mot palliativ vård, dvs. vård i livets slutskede. Kriteriet 

för intervjupersonerna var att de var män och arbetade. Jag valde aktivt att inte fokusera på de 

övriga yrkesgrupperna så som läkare, undersköterskor, kvinnliga sjuksköterskor och annan 

personal då syftet var att undersöka på de manliga sjuksköterskornas upplevelser. 

 

4.2 Intervjuerna  
Sex enskilda semistrukturerade intervjuer utfördes. En intervjuguide sammanställdes (se 

bilaga 1) som fungerade som stöd under intervjuerna. Intervjuguiden ändrades något efter 

testintervjun då frågorna inte gav svar på frågeställningen på ett tillfredsställande sätt. 

Uppföljningsfrågor och andra relevanta frågor har använts för att följa upp svaren. 

Intervjuerna varade ca 45 minuter och samtliga intervjuer utfördes enskilt och i ett rum på 

deras arbetsplats. Bandspelare användes vid alla intervjutillfällen efter respondenternas 

godkännande. Detta gjorde det möjligt att ägna hela uppmärksamheten åt intervjupersonen 

samt skapade gynnsammare förutsättningar att ställa följdfrågor. Det genomfördes en 

testintervju för att pröva intervjufrågornas formuleringar och intervjuupplägg samt för att testa 

bandspelaren. Efter testintervjun formulerades några frågor om som inte gav tillfredställande 

svar. De personer som valde att ställa upp på en intervju valde själva en tid och plats som 

passade dem. De flesta intervjuer genomfördes i samband med att respondenterna skulle 

arbeta. Alla intervjutillfällen inleddes med en kortfattad presentation av författaren, syftet med 

uppsatsen samt förklaring av etiska aspekter. Förklaring av de etiska aspekterna återfinns i ett 

eget avsnitt. I slutet av varje intervju fick respondenterna möjlighet att lägga till övriga 

upplysningar som de tyckte var av vikt för studien. Utifrån resultatet av intervjuerna 

identifierade jag tre teman, valet att arbeta som sjuksköterska, manligt och kvinnligt på 

arbetsplatsen samt omgivningens syn på manliga sjuksköterskor. Resultatet och diskussionen 

utgår från dessa tre. Respondenterna tyckte att det var intressant att ställa upp i intervjun och 
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hade en önskan om att få läsa den färdiga uppsatsen. Alla respondenter samt även 

avdelningsansvarige har erbjudits en elektronisk kopia av uppsatsen.  

4.3 Bearbetning av data och analysmetod 
Alla intervjuer har transkriberats och skrivits ut. Transkriberingen utfördes samma dag eller 

dagarna efter intervjutillfället. I de fall där respondenten har gjort avvikelser som inte alls har 

berört ämnet har dessa inte transkriberats. Citat från respondenterna har inkluderats i 

resultatavsnittet för att stödja resultatet och lyfta diskussionen. Varje transkriberad intervju 

har lästs igenom flera gånger för att på så sätt skapa en helhetsbild av respondenternas 

upplevelser. Förutom semistrukturerade intervjuer baserades denna studie på litteratur, 

uppsatser och artiklar om tidigare forskning inom genus och sjukvården samt aktuella teorier. 

 

4.4 Etiska förhållningssätt  
I arbetet med denna studie har det eftersträvats att efterfölja de fyra huvudsakliga etiska krav 

(Bryman 2002:440). Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras av 

forskaren om undersökningens syfte och att deltagandet är självmant samt att de kan avbryta 

deltagandet när de önskar. Respondenten skall också få vetskap om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Med samtyckeskravet har deltagaren i undersökningen rätt att bestämma över 

sitt deltagande samt att medgivande ska ges från deltagarna. Konfidentialitetkravet betyder att 

uppgifter om de individer som deltar i undersökningen måste hanteras på ett sätt att enskilda 

personer inte kan identifieras samt att obehöriga inte kan få tillgång till personuppgifter. I 

nyttjandekravet säger att informationen som samlats in om enskilda individer endast får 

användas för det forskningsändamål som individen har gett sitt samtycke till.  

 

För att möta de etiska regler som ställs på mig som forskare kontaktades avdelningsansvarige 

om intervjuernas syfte och förfaranden i form av ett telefonsamtal där hon gav sitt samtyckte 

till studien. Anledningen till detta var att den ansvarige skulle vara informerad om att jag som 

utomstående skulle vara på avdelningen vid olika tidpunkter under två veckor för att träffa 

respondenterna. De anställda som valde ställa upp på en intervju fick vid första 

kontakttillfället via telefon information om syftet med studien, lite kort om vad vi skulle prata 

om, planerad tidsåtgång vid intervjutillfälle och även information om att deltagandet var 

frivilligt samt att de skulle förbli anonyma i studien och alla eventuella personliga detaljer i 
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citat skulle avidentifieras. Respondenten blev även tillfrågad om denne gav sitt medgivande 

att intervjun bandades. I samband med intervjun fick personen ytterligare information om de 

etiska riktlinjerna (se ovan), vilken betydelse respondentens deltagande hade för studien samt 

intervjuns upplägg. 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Om man undersöker det man har för avsikt att undersöka kallas det validitet. Om 

undersökningen kan upprepas med samma resultat kallas det reliabilitet (Bryman 2002: 86-

88). Intervjufrågorna har testats vid en testintervju för att på bästa sätt bearbetas så att de kan 

med hjälp av respondenterna besvara studiens syfte och frågeställningar samt kunna kopplas 

ihop med tidigare studier och aktuella teorier i avsnittet om analys och diskussion. Det finns 

ingen anledning att tro att respondenterna inte har varit sanningsenliga i sina svar, vilket 

bidrar till att stärka studiens reliabilitet. Dock är det svårt att bevisa att respondenterna har 

svarat sanningsenligt utan får bara antas att detta har gjorts. Det finns en risk att de andra 

anställda på avdelningen vet vilka som säger vad då de intervjuade var öppna mot sina 

kollegor att de ingick i studien, och detta kan leda till att de intervjuade valde att inte säga allt 

de tänkte. Det finns också en risk att jag som forskare omedvetet har påverkat respondenterna 

på så sätt att de känt att de förväntas svara på ett visst sätt. Dessutom är detta en mindre studie 

och respondenternas egna tankar och uppfattningar vilket gör att denna studie inte kan ställas 

som facit för hur det ser ut i övriga vården. Analys och diskussion styrks med en del av 

respondenternas egna citat för att öka trovärdheten av studien, vilket också bidrar till att 

läsarna kan avgöra om resultatet är tillförlitligt.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

Jag har en familjemedlem som arbetar tillsammans med respondenterna vilket har underlättat 

i kontakten med respondenterna. Detta kan möjligen påverka respondenterna i att de 

undanhållit viss information då vi har gemensam bekant och viss information kan betraktas 

som privat. Därför anser jag att det är extra viktigt att påpeka konfidentialitetkravet för 

respondenterna. Dock vet vår gemensamma bekant vilka respondenterna är då det är via 

denna person jag har fått kontakt med respondenterna. Jag har försökt att gå in i 

intervjusituationerna med öppet sinne, men mina egna uppfattningar om genus och sjukvården 
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finns ju ändå i bakgrunden. Dock anser jag inte att detta har påverkat studiens analytiska 

värde eftersom jag innan denna studie varken kände respondenterna eller deras arbetsplats. 

Intervjuerna genomfördes innan eller efter avslutat skift vilket kan ha påverkat att 

respondenterna varit stressade i tanken att intervjuerna skulle kunna ta längre tid än planerat. 

Jag har varit noga med att inte sitta längre än vad som var bestämt i intervjusituationerna just 

för att undvika stress från respondenterna och få en avslappnad stämning. Frågeställningen 

var inget som respondenterna aktivt tänkt på innan vilket kanske gav impulsiva svar som 

skulle ha varit annorlunda med längre betänketid. Fast å andra sidan kan lång betänketid ge 

svar som respondenterna tror de förväntas svara. Genus är ett ämne många har åsikter om och 

de kan finnas möjlighet att respondenterna vill svara så de tror de bör svara. Nervositet i 

intervjusituationer kan även det ha bidragit till att viss information faller bort.  

5 Resultat  

I följande kapitel kommer resultatet av de genomförda intervjuerna presenteras. Citat från 

respondenterna stödjer resultatet men inga namn har nämnts för att respondenterna skall få 

vara anonyma. Utifrån de transkriberade intervjuerna har tre teman identifierats och 

sammanställts; valet att arbeta som sjuksköterska, manligt och kvinnligt på arbetsplatsen samt 

omgivningens syn på manliga sjuksköterskor. Resultatet bygger på respondenternas egna 

tankar och åsikter. 

 

5.1 Valet att arbeta som sjuksköterska 
I min studie framgår det att ett par av respondenterna kom från familjer där mamman bl.a. var 

sjuksköterska och socialarbetare och i ett fall var pappan i familjen läkare. Några av 

respondenterna började tidigt inom vården, t.ex. som extrajobb under studietiden och kände 

att vården kändes som rätt plats att arbeta på och fortsatte. Men flertalet av respondenterna 

hade arbetat med helt andra arbetsuppgifter och yrkesområden och har skolat om sig till 

sjuksköterska efter ett antal år i andra yrken. Likaväl som det fanns ett stort spann på ålder på 

respondenterna så fanns det en stor variation av tidigare erfarenhet. Några exempel på tidigare 

arbeten var typograf och arbetat inom kärnkraft. Några av dem sökte sjuksköterskeutbildning 

för att de inte kom in på sitt förstahandsval (en respondent ville bli polis men blev inte 
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antagen) och andra sökte även andra utbildningar, t.ex. apotekarlinjen för att sen välja 

sjuksköterskeutbildningen. Även fast det fanns i några fall andra yrken som lockade var det 

arbetet med mänskliga kontakter som var viktigt. Vid frågan ifall de någonsin tänkt bli läkare 

istället för sjuksköterska var det några som berättade att de snuddat vid tanken men att olika 

orsaker satte stopp för de planerna. Vanliga orsaker var att det krävdes för höga betyg, 

utbildningen var för lång och att man inte var villig att lägga ner den energin och kraftens om 

behövdes på dessa studier. 

 
Jag gillar att läsa och plugga och tänkte det var mer stimulerande att jobba som sjuksköterska än 

vårdbiträde och valmöjligheten vart man vill och kan jobba ökar. Det är lättare att få jobb och att 

påverka sitt jobb än som vårdbiträde. Jag har funderat på vidareutbildat mig så småningom men inte 

som läkare utan som ytterligare utbildning inom sjuksköterskeyrket. Inte som läkare, det är för 

mycket studier och då måste jag komplettera först. Sjuksköterska är lagom vårdjobb, man får vara 

nära patienterna men ändå göra andra saker också. 

 - Respondent 3 

 

Respondent 5 är också inne på samma linje gällande varför han blev sjuksköterska. Det 

kändes inte lockande att påbörja långa läkarstudier utan valde aktivt att utbilda sig till 

sjuksköterska. 
 

Nej jag ville inte bli läkare för jag har inte energi att fullfölja en läkarutbildning. 

 

Respondent 1 sökte både apotekarlinjen och sjuksköterskelinjen men valde sjuksköterskeyrket 

för att sjukvårdskunskap kändes som en baskunskap för livet generellt och sedan valde han 

sjuksköterska för kontakten med patienterna man inte får på samma sätt som apotekare. 

Dessutom lockade yrket för att det fanns stora möjligheter att flytta och lätt få arbete på annan 

ort. 

 
Valde sjuksköterska för jag ville jobba med människor och tycker att yrkeskunskapen man får 

sjuksköterska är bra kunskap i livet och det är tryggt att ha en utbildning som sjuksköterska för det 

finns alltid jobb och man kan lätt flytta om man nu vill det. 

 

Respondenterna kände inte några direkta behov att avancera upp till att t.ex. bli läkare utan 

om de skulle vidareutbilda sig var det snarare att utveckla sig vidare inom sin profession. 

Detta var inte heller något som behövde ske nu utan respondenterna var nöjda med sitt ansvar 
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och sin utbildningsnivå. De kände att de hade frihet under ansvar och hade mycket att säga till 

om och kunde ta egna beslut och vara självständiga. Dessutom påpekade alla respondenterna 

hur viktigt de tyckte att patientkontakten var och den skulle minska ifall de blev läkare. 

Sjuksköterska var ett perfekt yrkesval då det fanns fokus och tid för relationer med 

patienterna samtidigt som arbetet var ansvarsfullt och självständigt. 

 

Dock är alla respondenter eniga om att valet att arbeta som sjuksköterska känns helt rätt och 

de är nöjda och trivs med sitt yrkesval och de är även samstämmiga om att sjuksköterskeyrket 

ger dem det bästa inom vården.  

Såhär resonerar respondent 5: 
Jag ville ha mer kunskap och komma närmare människor och det är lite mer kvalificerade 

arbetsuppgifter än när man är undersköterska. Jag vill ju jobba med människor. 

 

Respondent 4 resonerade i samma banor om varför han valde att bli sjuksköterska: 

 
Som läkare har du mest ansvar men ändå inte så mycket patientkontakt. När jag jobbade på akuten 

var arbetet som skötare nästan roligare än sjuksköterska för jag hade mest patientkontakt, men också 

så har man minst ansvar. Men som sjuksköterska har du mycket patientkontakt och ett ansvar och 

inflytande över vad jag kan påverka min och patienternas möjligheter. Då insåg jag att det är nog 

rätt lagom. 

 

Respondenterna pratar om en stark gemenskap på arbetsplatsen och en stolthet i sitt yrke och 

flera av respondenterna vittnade om att det inte är alla som orkar eller vill arbeta med palliativ 

vård. Stämningen på avdelningen beskrivs som lugn och rofylld och även fast akut vård utförs 

så syns den inte på samma sätt som på akuten. Målet att göra livet och vården så bra som 

möjligt för patienterna och för all del deras anhöriga som på sitt sätt även de behöver vård fast 

i annan bemärkelse är i starkt fokus och alla som arbetar där strävar mot detta mål.  

Om man inte tror på att jobba med patienter som är döende och ställas inför jobbiga situationer som 

man gör i detta jobb tror jag inte man blir långvarig. Det rensas ut ganska snabbt om man inte trivs 

eller inte orkar . - Respondent 2 

 

Skapade behovet hos mig själv att vårda på en blodsjukavdelning som jag arbetade på och relationen 

av patienten. På akuten fanns det ingen kontinuitet. Patientmötet blev på ett helt annat sätt än på 

akuten. Människointresset och intresset av att vårda svårt sjuka människor är ett intresse som 

förenar de som arbetar på den här avdelningen. - Respondent 5 
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Respondent 5 känner att han ger mycket till sina patienter och känner sig stolt över sitt arbete. 

För honom är det viktigt att kunna ha tid att ge patienterna och den omsorg de behöver. Alla 

individer är olika och människor måste bemötas på olika sätt. 

 
Människan som är här som patient är otroligt utsatt. Alla ska ju dö och i djupet av sitt hjärta så vet 

dom om det och sen så har de olika strategier för att kunna hålla den här otrevliga farliga döden 

borta. Man måste möta patienten där hon eller han befinner sig både mentalt och intellektuellt. 

Kontakten och relationen med patienterna var det som värderades högst i yrkesrollen. I 

diskussionen ifall de skulle vilja arbeta inom andra områden inom vården – då främst t.ex. 

inom akutvården eller ambulans var det ingen av dem som visade något intresse för detta. En 

stor anledning till att de arbetat så länge inom den palliativa vården är relationen med 

patienterna och de anhöriga. Då arbetet går ut på att göra den sista tiden för döende patienter 

så bra som möjligt finns tiden att odla relationerna. Detta återkommer ofta när frågan ställs 

vad de tycker är positivt med arbetet. Någon av respondenterna tyckte att ibland kunde det bli 

lite väl mycket beröm från de anhöriga som kommer med tårtor och är väldigt tacksamma 

över det arbete som utförs. Respondenten tyckte att det var hans jobb och det var en 

självklarhet att interagera så som han gör med anhöriga och patienter.   

 
Jag är jättenöjd med den här typen av vård. Man har tid att ge patienterna och det som man vill ge 

dem, inte lika stressigt och lika akutinriktad, man har tid att utveckla relationen med patienterna. 

Återkopplingen man får av patienten när man kan lindra åkommor de kan ha. När man har lyckats 

hjälpa patienten, att öka deras välbefinnande något. - Respondent 3 

Respondent 4 är stolt över vad han kan ge patienterna i form av trygghet och kunskap för att 

de ska kunna leva ett bra liv utan att behöva bo på sjukhuset. 

Något man jobbar väldigt mycket med i den här vården och kanske allra mest i hemsjukvården är att 

skapa trygghet. Patienten ska känna att de vågar vara hemma och lita på att vi hjälper dem att vi 

kommer när de ber oss, att vi har redskap att hjälpa dem så att de på så vis känner att de kan våga 

vara hemma och att de inte känner att de måste vara på sjukhus för att leva bra. - Respondent 4 

 

Vid frågan ifall det fanns något negativt var det obekväma arbetstider, lönen och att det varit 

omorganiseringar som nämns. Det fanns överlag väldigt lite negativt att säga om arbetsplatsen 

och yrket. Arbetsplatsen är känd som en väldigt bra arbetsplats med bra arbetsklimat vilket 

kan påverka den positiva synen. En respondent valde aktivt bort sin egen hemkommun som 
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arbetsplats för han ville ha en frizon där det fanns minimal risk att träffa på någon anhörig 

eller före detta patient. Han uttryckte det att på vägen hem så lämnade han tankar om jobbet 

och laddade om till sitt eget privata liv.  

Då respondenterna själva aktivt valt vårdyrket så känns det naturligt att de positiva sakerna 

övervägde de negativa. 

  

5.2 Manligt och kvinnligt på arbetsplatsen 
 

Några av de manliga sjuksköterskorna tyckte att deras kvinnliga kollegor valde att fråga dem 

om hjälp när det strulade med tekniska apparater så som t.ex. tv eller datasystem, men de 

flesta upplevde att det inte alls fanns någon uppdelning i arbetsuppgifter mellan dem och 

deras kvinnliga kollegor. Det som ingick i arbetsuppgifterna utfördes av både manlig och 

kvinnlig personal. Det som alla respondenter tog upp som eventuellt kunde skilja var om 

någon patient hade önskemål, t.ex. av religiösa skäl eller helt enkelt önskade manlig personal 

och det gick att ordna. Kvinnliga sjuksköterskor kunde ibland önskas vid intimvård. Detta var 

dock ovanligt och var det så att ingen kvinnlig sjuksköterska arbetade vid sådant tillfälle fick 

patienten nöja sig med manlig personal. Dock strävades det efter att så långt de kunde möta 

patienternas önskemål. Det fanns personal som hellre bakade än andra men det ansågs ligga 

mer i vilket intresse man hade.  

 
Ja det finns av etniska skäl – muslimska kvinnor kan jag inte göra intim omvårdnad på av religiösa 

själ. Utöver detta så önskar inte patienterna någon av visst kön. Annars gör vi samma saker. Samtala 

tycker jag är roligast, det utvecklar mig. Komma patienten inpå livet och vara lyssnande. Samtalet är 

värdefullt. Kvinnliga kollegor frågar mig inte i egenskap av man utan av egenskap att jag har lång 

erfarenhet. – Respondent 5 

 

De flesta sjuksköterskorna går både ute och inne medan undersköterskorna går inne. 

Undersköterskorna gör mkt mer det lilla extra för patienterna med mat och baka. Kanske sånt som 

inte är så medicinskt. Lite mer omhändertagande. Det känns som sjuksköterskan fokuserar mer på 

det medicinska. Man måste se det som en helhet när man jobbar, både med det medicinska och 

omhändertagandet. -  Respondent 2 
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Genomgående för alla respondenterna var att de valt att arbeta inom vården för att de vill 

arbeta med människor. Många hade arbetat på denna arbetsplats i många år och trivdes väldigt 

bra. Det fanns några respondenter som uppskattade att det fanns manliga kollegor och några 

tyckte det var en viktig del om de skulle söka sig vidare. Vissa skämt drog man för sina 

manliga kollegor för att de förstod dem bättre. Detta försvarades med att de kvinnliga 

kollegorna också hade intressen som inte intresserade männen så mycket. Intressen så som 

film, teknik med mera diskuterades mer med manliga kollegor. Någon av dem hade varit på 

en arbetsplats med många yngre kvinnliga medarbetare och hade känt en önskan om äldre 

kollegor och män som man kunde prata om gemensamma intressen. Någon kände att han som 

man blev mer lyssnad på av patienter och vissa läkare på grund av att han var man. Alla var 

dock eniga om att det var bra att det fanns en blandning i både kön och ålder bland 

personalen. 

 
Eftersom det finns både män och kvinnor i patientgruppen är det en fördel att det finns både män och 

kvinnor i arbetsgruppen, sen är det inte självklart att det är det är mina manliga kollegor som står 

mig närmast men det påverkar stämningen i helhet att det finns båda sorter. -  Respondent 4 

 

De manliga sjuksköterskorna kände till fenomenet att det finns de som ifrågasätter varför det 

heter sjuksköterska när man är man och arbetar med detta yrke. Vissa av respondenterna hade 

svårt när de var nyutexaminerade att titulera sig som sjuksköterska och valde att beställa skylt 

där det stod skötare på. Dock kände alla respondenter att i dagens läge kändes det helt 

naturligt att kalla sig sjuksköterska och kände sig inte mindre manliga för det. De har alla 

arbetat flera år i vården och är säkra i sin yrkesroll. Det blir naturligt att kalla sig 

sjuksköterska. 

Kände mig mer bekväm i början med skötare men sen när åren gick började jag tänka att det heter ju 

sjuksköterska precis som polis heter polis och inte polisa och brandman, inte brandkvinna. Det är en 

benämning och om den skulle vara annorlunda – nä det bekymrar mig inte så mycket. - Respondent 4 

 

5.3 Omgivningens syn på manliga sjuksköterskor 
Ingen av respondenterna känner att omgivningen ifrågasätter deras yrkesval som 

sjuksköterska och vara man. Det var inte många män i varje klass och fördomarna att manliga 

sjuksköterskor var homosexuella fick några av respondenterna erfara. Samtidigt upplever alla 
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respondenter att omgivningen snarare reagerar på deras val att arbeta med patienter i livets 

slutskede än att de är män och arbetar som sjuksköterska. Detta var väldigt ovanligt att de fick 

kommentarer om. Det var någon respondent som drog sig på minne att för länge sedan fått 

någon sådan kommentar. Dock uttryckte nästan alla av respondenterna att de helst inte ville 

prata om inriktningen de arbetade med på sin fritid.  De upplevde att människor inte var 

intresserade av rätt orsak utan mer ”frosseri” i sådant som är svårt att prata om i vårt samhälle. 

Döden är ett sådant ämne som ger folk eftertanke och lite obehag. 

Det här är mitt yrke och på fritiden vill jag inte prata om mitt jobb. Säger att jag är sjuksköterska 

inte med palliativ vård. Då kommer massa kryptiska frågor och jag vill inte ställa upp på massa 

frågor om liv och död på min fritid. Det är upp till var och en att skaffa sig en relation till liv och 

död. Det handlar om nyfikenhet. Det bottnar inte i ursprunget människointresset utan mer deras 

förestående död. – Respondent 5 

En annan respondent kallar palliativ vård en ”partydödare”. 

Jag tycker det är kul att prata om mitt yrke men det är inte alltid andra tycker det är så kul att prata 

om palliativa patienter. Det är den delen. Sjuksköterska är inget problem. Palliativ vård brukar vara 

en ”partydödare”. Folk tycker det är jobbigt att prata om döden, det är lite tabu. Det skulle vara 

skillnad om man jobbade på akuten. Om det finns folk som är generellt intresserad pratar jag gärna 

om det. Kan jag hjälpa mina nära och kära med råd i egenskap av sjuksköterska hjälper jag gärna 

till om jag kan. Tycker inte folk reagerar på att jag är manlig sjuksköterska – det är så vanligt nu. 

Det har hänt att någon frågar om jag inte vill bli doktor istället. - Respondent 3 

 

Generellt så anser respondenterna att de inte behandlas olika som manliga sjuksköterskor – 

blir de tillfrågade om något anser de alla att det beror på erfarenhet inom området – inte på 

grund av att de är män. Blir de konsulterade av läkare eller undersköterskor så beror det på 

deras yrkeserfarenhet. En av respondenterna uttryckte dock att han t.ex. upplevde att han blev 

behandlad annorlunda av en kvinnlig läkare för att han var man. Denna läkare var hård och 

barsk mot de kvinnliga sjuksköterskorna och undersköterskorna men lyssnade mer på denna 

respondent. Samma respondent upplevde även att han hade stort förtroende hos patienterna, 

speciellt de som vårdades i hemmen. Hans uppfattning var att som manlig sjuksköterska var 

han mer trovärdig i sin kunskap och den information han gav patienterna. Men de tror att 

fördomarna finns och att utvecklingen gått framåt senaste åren. 

Man kan höra kommentarer, att ”jaså nu kommer en kille” när de tror det ska komma en kvinnlig 

sjuksköterska. Men det behöver inte vara något negativt. Om de är negativa är det nog mest 

förväntningarna … jag vet inte….om man jobbat länge inom vården blir man nog rätt lika oavsett 
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kön. Det är väldigt individuellt man beter sig inte annorlunda för att man är ny heller. - Respondent 

2 

 

Om man ska vara realistisk så finns säkert de fördomarna men jag har inte stött på dem. När jag 

började så fanns det inte så många killar och de var ofta gay. Men senaste 10-15 åren har blivit 

förändringar. - Respondent 3 

 

Otroligt ovanligt att människor dömer en för man är man. - Respondent 5 

 

 På den avdelningen som de arbetar på är det en rätt hög andel män som arbetar och alla 

respondenterna har liknande teorier om varför det är så. 

Fördomen säger att de flesta män hamnar i det akuta, ambulans, lite flashigare, snyggare chefigare. 

Det här kanske också har en sån faktor iom den stora närheten till döden, den har nån form av 

laddning som kan attrahera och sen så hemsjukvården som ger större frihet – man är sin egen chef i 

många lägen. Man fattar besluten och man är ensam hos patienterna. - Respondent 4 

 

En del av respondenterna upplevde att det fanns en uppdelning inom sjukvården vad som var mer eller 

mindre populärt att arbeta med. Andra tyckte inte alls att det fanns någon uppdelning. 

 
Geriatrik och psykpatienter är nog generellt inte så populärt och stort akutsjukhus är nog populärt 

framför allt för manliga sjuksköterskor. Även ambulansen. Kan nog bero på spänning och lära sig 

mycket och snabbt. Man kan vara lite rädd att hamna i jobb man inte blir stimulerad t.ex. med gamla 

patienter där det antas inte vara så mkt medicinskt och mer att sitta och prata. På akuten är det 

extremt mycket medicinskt tekniskt som man ska kunna och jobbar man på ålderdomshem så är det ju 

inte så mycket sånt. Men på den här avdelningen är det mycket medicinskt tekniskt. Det här jobbet 

kombinerar så att det händer grejer. Palliativ vård är så pass säreget att det gör ingen skillnad om 

det bara skulle vara patienter mellan 18-40. Att det är populärt kan vara att man får lämna sjukhuset 

och åka hem till patienterna och det börjar några killar och så söker man för att det finns killar här. - 

Respondent 3 
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6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manliga sjuksköterskor i palliativ vård ser på 

sitt arbete. Utifrån denna frågeställning har tre underfrågor formulerats;  

- Hur upplever de sitt yrkesval? 

- Manligt och kvinnligt på arbetsplatsen 

- Hur upplever de manliga sjuksköterskorna att omgivningen ser på deras yrkesval?  

Dessa frågeställningar tillsammans med de tre teman, valet att arbeta som sjuksköterska, 

manligt och kvinnligt på arbetsplatsen och omgivningens syn på manliga sjuksköterskor som 

framkommit under transkriberingen ligger som grund för detta avsnitt. Denna intervjustudie 

går inte att använda som en generalisering hur manliga sjuksköterskor upplever och hur deras 

yrkesval uppfattas av omgivningen då endast sex personer är intervjuade och det är deras 

åsikter som presenteras. Diskussionen kommer att redovisas så att tidigare forskning och mitt 

empiriska materials resultat diskuteras tillsammans med de aktuella teman som redovisats 

ovan. Jag har inte funnit någon tidigare forskning som studerat palliativ vård eller palliativ 

vård ur ett könsperspektiv vilket gör att jag tycker att min studie är unik i sitt slag. 

 

6.1 Valet att arbeta som sjuksköterska 
Det finns både nationell och internationell tidigare forskning om manliga sjuksköterskor. 

Tidigare forskning har varit fokuserad på en annan sorts vård och andra vårdavdelningar än 

den som jag valt att undersöka och jag har inte hittat mer internationell forskning än den som 

finns representerad i studien som passar in på min forskning. Jansson (1994) valde att 

fokusera på medicin-, kirurgi och ortopedkliniker och Nordberg (2005) har bland annat valt 

att undersöka manliga sjuksköterskor på en barnavdelning. Hans Robertssons respondenter 

arbetade i varierande storlek på sjukhus, städer och olika delar av landet och de manliga 

sjuksköterskorna som intervjuades hade dock lång erfarenhet av yrket.  I tidigare forskning 

har sjuksköterskorna inte alltid aktivt valt att arbeta som sjuksköterska utan det har i vissa fall 

blivit så då de har blivit arbetslösa eller inte haft några andra alternativ till arbete. 

Flexibiliteten vart man kan jobba har också lockat en del till yrket då det anses vara lätt att få 

jobb över hela landet. Vissa fall visar också på att de tänkt tanken i yngre år men inte tyckt det 

passade en man att arbeta som sjuksköterska. I Janssons (2004) uppsats kom fyra av åtta 

intervjuade sjuksköterskor från arbetarfamiljer där modern var hemmafru och fadern arbetade 
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med praktiska yrken. De andra fyra kom från mellanklassen där fadern oftast studerat på 

universitetet. I min studie kommer respondenterna från varierande bakgrund, men tre stycken 

har föräldrar som arbetar inom vården och de flesta har minst en förälder som arbetar med 

människor såsom lärare eller inom det sociala. Det skiljer sig från den tidigare forskning som 

jag tagit del av är att i min studie är det finns en målmedvetenhet i yrkesvalet. Alla i min 

studie har aktivt valt att arbeta just som sjuksköterska, det har i vissa fall funnits andra 

alternativ såsom apotekare eller polis men när de väl börjat studera till sjuksköterska var 

allting så självklart. Att studera vidare till t.ex. läkare är inget som lockar, bland annat är det 

utbildningens längd och betyg som väger in detta beslut men till stor del handlar det om att de 

är nöjda i den yrkesroll de har. Några pratade om att eventuellt vilja vidareutbilda sig inom 

yrket och få mer specialistkompetens men kände ingen brådska att genomföra detta nu. Den 

avdelning jag har valt att studera har en relativt stor andel manliga sjuksköterskor. Det som 

står i centrum är relationerna med patienterna och dess anhöriga. Det eftersträvas ett lugn på 

avdelningen och patienternas önskemål står i fokus. Personalen bakar ofta och det finns alltid 

tid till samtal mellan sjuksköterskorna och patienterna. Denna arbetsmiljö är inte den 

arbetsmiljö som vanligtvis är den som manliga sjuksköterskor söker sig till om man ser till 

tidigare forskning. Både tidigare forskning och åsikter som framkommit under mina intervjuer 

påvisar att män dras mot mer ”actionfyllda” arbetsplatser såsom akuten eller ambulansen. 

Även avdelningar som kirurgi eller thorax-avdelningen är populära för manliga 

sjuksköterskor. Norberg och Ekstrand bekräftar i sina avhandlingar att dessa områden 

intresserar männen mer. Vad är då skillnaden mellan den avdelning jag studerat och tidigare 

forskning? De manliga sjuksköterskorna i tidigare forskning framhöll också att relationer och 

viljan att hjälpa andra människor var den största anledningen till att de arbetar som 

sjuksköterska. Min studie visar på hög andel män på arbetsplatsen, de anställdas 

gemensamma strävan efter att skapa relationer och ge meningsfull vård och underlätta för 

patienten så mycket i livets slutskede. Männen på denna avdelning har dessutom arbetat länge 

och har inga planer att börja med något nytt. Gemensamt för alla dessa män var att de satte 

relationen i fokus och ville arbeta med människor och de relationer som uppkommer. 

Anledningen till att denna arbetsplats är populär hos män beror troligen på att det är ett 

omväxlande arbete där en del av tiden arbetar de med patienter som ligger inne på sjukhuset 

och en del av arbetstiden är de ute på hembesök hos patienter som vårdas i hemmet. Några av 

sjuksköterskorna uttryckte att de gillade den omväxlingen i arbetet och att det var mycket 

frihet under ansvar. Dessutom är det mycket medicinskt tekniskt som hanteras av 

sjuksköterskorna på denna avdelning, dock inte i samma tempo och lika mycket som på t.ex. 
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en akutmottagning. Variationen i arbetet, det egna ansvaret och den allmänna trivseln på 

avdelningen bidrar antagligen till att dessa män inte har något behov att klättra vidare. Främst 

genom feedback från patienter och anhöriga kände sig respondenterna uppskattade och 

skickliga i sitt yrke. Någon nämnde att det ibland kunde bli lite för mycket beröm och väl 

många tårtor från anhöriga som visar sin uppskattning.  

6.2 Manligt och kvinnligt på arbetsplatsen 
Nordberg (2005) beskriver tydligt i sin uppsats manliga arbetstagare i kvinnoyrken hur 

könsmönster förändras beroende på vilka personer som var närvarande. Manliga 

sjuksköterskor hade mer behov av att forma sin manliga identitet med manliga kollegor och 

kände inte samma behov med de kvinnliga kollegorna. Hon skriver också om att manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor uppfattas olika, männen sorterades in i fack som rationella och 

tekniskt kunniga och de kvinnliga sjuksköterskorna ansågs vara mer omhändertagande. Hans 

Robertsson beskriver också i sin studie att manliga och kvinnlig personal är medvetna om och 

spär på genusordning. Det fanns ingen direkt uppfattning från respondenterna i min studie att 

det fanns en genusordning på avdelningen utan snarare att alla behandlades lika oavsett kön. 

Enda exemplet alla nämnde var ifall patienten hade önskemål om ett visst kön på 

sjuksköterska på grund av religion eller om de var obekväma med att en sjuksköterska av 

annat kön utförde t.ex. intimvård och dessa önskemål respekterades om det fanns möjlighet. 

Det fanns flera exempel på att det fanns en genusordning på avdelningen som speglade dem 

som män och kvinnor och individer men som inte fanns när vi diskuterade de faktiska 

arbetsuppgifterna. Flera av respondenterna i min studie pratade om att vissa skämt och 

intressen pratade de endast med de andra manliga sjuksköterskorna om för det var intressen 

som inte delades av den kvinnliga personalen. Det påpekades noga att det inte var fråga om 

några grova skämt utan mer att vissa intressen hade de gemensamt såsom film och teknik. 

Uppdelningen vilka man umgicks med berodde mer på personlighet och intresse snarare än 

kön och det tenderar vara en del gemensamma intressen för killar och andra intressen för 

kvinnor. Rent yrkesmässigt upplevde alla att arbetet var jämställt och alla arbetsuppgifter 

utförs av alla. I min studie framkommer det i några intervjuer att de manliga sjuksköterskorna 

upplever att de blir tillfrågade om typiskt manliga saker såsom t.ex. ifall någon tv inte 

fungerar. Några upplevde detta som ok för att de generellt var intresserade av teknik. Rent 

arbetsmässigt med patienter upplevde ingen av de intervjuade att de utförde andra 

arbetsuppgifter än de kvinnliga sjuksköterskorna. Där skiljer sig min studie mot tidigare 
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forskning. Några av de intervjuade i min studie kände att det var viktigt att det fanns andra 

manliga kollegor på arbetsplatsen. En del av dem kände att det var så pass viktigt att de inte 

skulle börja på en ny arbetsplats med bara kvinnliga kollegor. Ekstrand (2005) beskriver i sin 

uppsats om hur män som sjuksköterskor formar sin identitet att manliga sjuksköterskor ogärna 

kallade sig sjuksköterskor utan tog titeln sjukskötare (som för övrigt är beteckningen för 

sjuksköterska inom mentalvården).  De intervjuade i min studie kände väl till detta och några 

av dem hade känt motvillighet till att titulera sig som sjuksköterskor efter examen. De 

beställde då brickor där det stod sjukskötare på. Men efterhand kände de sig säkra i sin 

yrkesroll och hade inga problem att titulera sig som sjuksköterska. De som hade tagit examen 

på senare år kände inga problem alls med tituleringen av deras profession. Några i min studie 

trodde att det fanns en allmän hierarki inom vården såsom Ekstrand (2005) beskriver i sin 

uppsats. Vissa delar av vården och vissa yrken var mer attraktiva och dit drogs männen inom 

vården. Denna avdelning som jag studerat handlar helt annorlunda. Läkarna har såklart en 

officiell makt då de ordinerar behandlingen men sjuksköterskorna har ett stort förtroende att 

fatta beslut då de har en nära relation med patienten som läkarna ofta inte har. Merparten av 

de sjuksköterskor som jag har intervjuat upplever inte att de särbehandlas för att de är män, de 

anser att de blir tillfrågade på grund av sin erfarenhet inte av kön. Någon pratade om att han 

upplevde att han kunde få mer respekt som manlig sjuksköterska, både ute hos patienterna och 

hos vissa läkare.  

6.3 Omgivningens syn på manliga sjuksköterskor 
Upplevelsen var att omgivningen inte ansåg att det var konstigt eller avvikande med manliga 

sjuksköterskor. Det upplevs som att utvecklingen har gått framåt och det är vanligt med både 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Ingen av de intervjuade kände att de blev ifrågasatta 

för sitt yrkesval av omgivningen. Omgivningen förväntar sig inte heller att bara för att de var 

män att de skulle ha ambitioner att studera vidare till t.ex. läkare. Avdelningen som de 

arbetade på skapade känslor hos omgivningen och som en av de intervjuade uttryckte det så 

var det en ”partydödare” att prata om palliativ vård. De flesta av dem själva ansåg inte att var 

det jobbigt, mer att det var svårt att prata om just sådan vård med människor som inte hade 

erfarenhet av den. Det kändes som att det var svårt att förstå vad de upplever i sitt arbete och 

jag upplevde själv att det var delade känslor bland respondenterna. Vissa ville inte alls prata 

om denna vårdform med någon på fritiden och undvek att arbeta i områden där de bor och 

vissa tyckte att det var trevligt om omgivningen visade ett genuint intresse för denna typ av 
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vård – det var vid sällsynta tillfällen det hände, och då inte ett sådant intresse som mer ansågs 

vara en bearbetning om människors egna tankar och känslor om döden som är ett väldigt 

laddat ämne. 

 De upplevde att det hade varit skillnad ifall de hade arbetat på t.ex. akuten, då blir människor 

intresserade och vill gärna prata vidare. Upplevelsen var att det handlade mer om var de 

arbetade snarare än vilket kön de hade.  

Min upplevelse är att tidigare forskning tydligt har visat att det finns en uppdelning mellan 

manligt och kvinnligt i arbetsuppgifter, upplevelser och intressen. Har vården blivit allt mer 

homogen och tillåtande? Eller beror det på att den avdelning jag har valt att undersöka skiljer 

sig från andra avdelningar inom vården?  Statistiken från Vårdförbundet visar att det har skett 

en ökning på antalet utexaminerade manliga sjuksköterskor under perioden 1996 till 2008 så 

det borde ju avspeglas i vården. Min upplevelse är att det har skett en utveckling inom vården 

senaste åren, och där det är vanligare och mer tillåtande för män att arbeta som sjuksköterskor 

och kunna känna sig nöjda och tillfredställda i den yrkesrollen utan att behöva sträva efter en 

roll med mer ansvar som t.ex. läkare. Jag upplevde att de anställda på avdelningen hade en 

samhörighet mellan dem som kändes speciell. En känsla som var svår att sätta ord på men 

fanns där i väggarna. Alla var väldigt engagerade och brann för sitt yrke och det arbete de 

utförde på den palliativa avdelningen. Relationen och mänskliga kontakter stod i fokus och 

var den viktigaste delen i arbetet. Förslag på fortsatt forskning skulle vara att jämföra denna 

avdelning med andra avdelningar som är manligt dominerande, som t.ex. akuten eller 

ambulansen samt även jämföra med ansett kvinnliga avdelningar såsom förlossning och BB.  

Det skulle även vara intressant att ta denna studie vidare och intervjua kvinnliga 

sjuksköterskor på en palliativ avdelning och undersöka hur de ser på sina manliga kollegor.  

Är det någon skillnad eller har vården blivit verkligen blivit mer homogen? 

Det har varit svårt att hitta internationell relevant forskning om manliga sjuksköterskor och 

ingen alls om manliga sjuksköterskor i den palliativa vården. Detta skulle vara intressant att 

forska i, finns det skillnader hur personalen arbetar med palliativ vård i olika länder och är det 

annorlunda fördelat mellan könen på dem som arbetar där?  
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8 Bilaga 1 

8.1 Frågor 
Ålder 

Utbildning 

Vad jobbar/jobbade din mamma med?  

Vad jobbar/jobbade din pappa med? 

Vad jobbar din partner med? 

Vad har du för arbetsbakgrund innan du började som sjuksköterska? 

Hur kom du in på denna yrkesbana?  

Varför blev du sjuksköterska? 

Har du funderat på andra yrken inom sjukvården? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Utför du några arbetsuppgifter i egenskap av man och inte kvinna och i så fall vilka? 

Känner du att du utför ett viktigt och värdefullt arbete?  

När känner du dig stolt över ditt yrke?  

Vad gör dig stolt? 
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Vad är positivt med ditt arbete? 

Vad är negativt med ditt arbete? 

Har du klättrat i din yrkesroll? 

Om inte varför då? 

Varför arbetar du på den här arbetsplatsen? 

När du tänker på dig som person – är ditt yrke då en viktig del av din identitet?  

Har du någon gång funderat på att arbeta med något annat? 

Brukar du prata med andra om ditt arbete på fritiden? I vilka sammanhang?  

Vad får du för reaktioner när du berättar om ditt arbete/ditt yrke?  

Hur upplever du att omgivningen har för syn på manliga sjuksköterskor? 

 

Tror du att det finns en idealbild av en manlig sjuksköterska? 

 

Är det samma idealbild på kvinnliga sjuksköterskor? 

 

Finns det någon hierarki på din avdelning? 

 

Finns det någon inofficiell hierarki på din avdelning? 

 

Finns det någon hierarki inom sjukvården vad det är bäst och finast att arbeta med? 

 

Hur tror du den inofficiella hierarkin ut? 

 

Är det något som du vill tillägga – som du tycker jag missat? 
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