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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. 

Ritgerðin er uppbyggð sem rannsóknaráætlun. 

Bakgrunnur: Mikill skortur er á karlmönnum í hjúkrunarstéttinni á Íslandi en þeir eru um 

2% af heildarfjölda hjúkrunarfræðinga sem er með lægsta hlutfalli sem sést í hinum vestræna 

heimi. Höfundar munu fjalla um áskoranir karla í hjúkrun, sögu þeirra, staðalímynd 

hjúkrunarfræðinnar og stöðu karla í hjúkrun. 

Markmið: Megintilgangur rannsóknarinnar verður að afla þekkingar um það hvernig megi 

auka hlut karlmanna á Íslandi í hjúkrun. Höfundar völdu sér þetta tiltekna efni vegna reynslu 

sinnar af hjúkrun og áhuga á því að beina fleiri karlmönnum inn á þessa braut. 

Rannsóknaraðferð: Með eigindlegum rannsóknaraðferðum byggðum á Vancouver 

skólanum verða tekin einstaklingsviðtöl við þrjá hópa; karlkyns hjúkrunarfræðinga, kvenkyns 

hjúkrunarfræðinga og notendur spítalaþjónustunnar. Miðað er við að taka viðtöl við um 10 

einstaklinga úr hverjum hóp en þeir verða fundnir með tilgangsúrtaki. 

Ályktun: Margir þættir hafa stuðlað að útskúfun karla frá stéttinni; hvernig saga hjúkrunar 

hefur verið rituð, mikill meirihluti kvenna í starfinu, staðalímynd hjúkrunarfræðingsins sem 

kvenmaður og tenging hjúkrunarstarfsins við störf kvenna. Enn í dag fylgja ýmsar áskoranir 

því að vera karlmaður í hjúkrun en margar leiðir hafa verið reyndar til að fjölga karlmönnum 

í greininni. Til þess að fjölga karlmönnum í hjúkrunarfræði á Íslandi þarf að stuðla að 

breytingum á fleiri en einum stað. Átök til þess að fjölga karlmönnum í hjúkrunarfræði hljóta 

að þurfa að styðjast við fræðilegan grunn. Þessi rannsókn væri skref í áttina að byggja 

fræðilegan grunn sem hægt væri að nýta til að leiða fram breytingar. 

Lykilhugtök: hjúkrunarfræði, karlar, staðalímyndir, kvennastétt.  
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Abstract 

This paper is a research proposal. 

Background: Currently Iceland has one of the lowest ratio of male nurses in the western 

world, but male nurses are around 2% of the nursing staff in Iceland. In this paper we will 

present a dialogue about the challenges men face in nursing, the stereotype of the nursing 

profession and men’s status in the corresponding occupation. 

Aim: The authors would like to determine ways to increase the numbers of men in nursing 

through organized and systematic qualitative research. The goal of this suggested study is to 

provide a foundation for future actions to increase the low proportion of male nurses in 

Iceland. 

Methods: Data will be collected using half open questionnaires gathered with one on one 

interviews. Three different groups of people will be surveyed; male nurses, female nurses and 

patients. About 10 individuals from each group will be interviewed.  

Conclusions: A lot of issues have kept men from entering the nursing occupation ranging 

from how the story of nursing has been written, the fact that a large proportion of nurses are 

female, stereotypical attitudes regarding nursing and the prevalent view of nursing as 

primarily a female role. This paper suggests that to increase the number of men in nursing in 

Iceland we need to contribute to changes on different levels. Before we can address the 

problem we need to analyse it. We need to create a research foundation to build on. The study 

proposed here could help add to that much needed foundation. 

Keywords: Nursing, men, stereotypes, women's occupation. 
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Þakkarorð 

Við höfundar erum þakklátir fyrir gott og ánægjulegt samstarf sem við áttum saman við gerð 

þessa verks. Við þökkum fyrir einstakan vinskap okkar sem styrktist enn frekar þegar á 

reyndi. Einnig viljum við þakka Gísla Kort Kristóferssyni fyrir einstakan stuðning og 

leiðsögn undir fjallsrótunum. 
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1. Inngangur 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að leggja fram rannsóknaráætlun þar sem 

viðfangsefnið er að athuga reynslu karlkyns hjúkrunarfræðinga, ímynd þeirra og hvernig 

megi fjölga karlmönnum í stéttinni. Upplifun og reynsla karla í stéttinni og ímynd karla utan 

hennar verður skoðuð. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða breytingar þurfi að eiga 

sér stað svo að fleiri karlmenn leiti í hjúkrunarfræði og haldist innan hennar. 

Hjúkrunarfræði er sjálfstæð faggrein sem stendur samhliða öðrum greinum í 

heilbrigðisgeiranum og býður upp á mikla starfsmöguleika ásamt fjölbreyttu sérnámi. Mikill 

skortur er á karlmönnum í stéttinni á Íslandi en þeir eru um 2% af heildarfjölda 

hjúkrunarfræðinga, sem er með því lægsta í hinum vestræna heimi (Ólafur Guðbjörn 

Skúlason, 2014). Erfiðlega hefur gengið að fá karlmenn til að velja sér hjúkrun sem 

starfsvettvang hér á landi. 

Höfundar völdu sér þetta tiltekna efni vegna reynslu sinnar sem karlar í 

hjúkrunarfræði og áhuga á því að beina fleiri karlmönnum inn á þessa braut. Undirritaðir vilja 

leggja sitt að mörkum þegar kemur að því að jafna hlutfall kynjanna í hjúkrunarfræði. 

Höfundar verksins vilja að einstaklingar velji sér starfsgrein eftir áhugasviði og eiginleikum 

en ekki eftir fyrirfram ákveðnum stöðlum samfélagsins eða staðalímyndum kynjanna úti á 

vinnumarkaðnum. Karlkyns hjúkrunarfræðingar hafa jafn mikið fram að færa til fagsins og 

konur. Höfundar telja að skjólstæðingar myndu njóta góðs af þjónustu karla og kvenna en 

áætla mætti að um helmingur af skjólstæðingum hjúkrunarfræðinga séu karlar. Viðhorf og 

kraftar beggja kynja hljóta að skipta máli í þeirri vegferð að bæta gæði 

heilbrigðisþjónustunnar. 

Reynsla höfunda, verandi karlar, í hjúkrunarfræði endurspeglar oft það viðhorf og 

ímynd að hjúkrunarfræði sé kvennafag (Roth og Coleman, 2008). Höfundar hafa í miklum 

mæli upplifað jákvætt viðhorf í sinn garð vegna val á starfsgrein sem stríðir gegn ríkjandi 
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staðalímyndum. Höfundar hafa fengið mjög góðar og jafnvel betri viðtökur en bekkjasystur í 

klínísku verknámi sínu á námsferlinum í hjúkrunarfræði. Ánægju er lýst með að fá karlmenn í 

hjúkrunarfræðinám. Upplifun höfunda er að ákveðin sérstaða og sýnileiki fylgi því að vera 

karlmaður í greininni, sérstaða og sýnileiki sem oftast er af hinu góða. Það hefur þó komið 

fyrir að skjólstæðingar eða aðrir haldi að undirritaðir séu læknar eða furða sig á starfsvali 

höfunda. Staðreyndin er hins vegar sú að hjúkrunarfræði er fjölbreyttur starfsvettvangur með 

mikla möguleika sem höfundar vona að fleiri karlar sækist í þegar fram líða stundir. 

Verkefni þetta er rannsóknaráætlun þar sem reynsla karla í hjúkrunarfræði verður 

skoðuð og hvernig megi auka hlut þeirra í hjúkrunarfræðistéttinni. Ritgerðinni er skipt upp í 

fimm kafla. Í kafla eitt er inngangur þar sem innihald ritgerðarinnar er útlistað, markmið og 

gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræði skýrt. Í kafla tvö er dregin saman fræðileg 

samantekt um karlmenn í hjúkrun, sögu þeirra í hjúkrun, staðalímynd hjúkrunar og stöðu 

karla í hjúkrun. Fjallað er um hvers vegna karlar velja hjúkrun og áskoranir sem þeir þurfa að 

yfirstíga í hjúkrun sem kvennastétt. Í kafla þrjú er fjallað um aðferðafræðina sem notast 

verður við í rannsókninni, hvernig rannsóknin verður framkvæmd og uppbyggð. Kafli fjögur 

er umræðukafli þar sem fjallað er um af hverju niðurstöður slíkrar rannsóknarinnar skipta 

máli fyrir hjúkrunarfræðistéttina. Í kafla fimm má svo finna lokaorð höfunda. 

Ritgerð þessi skiptir máli fyrir hjúkrun því að hún getur varpað ljósi á hvernig mætti 

auka hlut karla í hjúkrun á Íslandi og greint frá þeim vanda sem fylgir því að vera karlmaður í 

hjúkrunarstéttinni. Það má segja að hlutskipti karlmanna í hjúkrun sé að mestu leyti óskrifað 

blað þegar kemur að íslenskum rannsóknum. Þess vegna er knýjandi þörf fyrir rannsóknir á 

þessu sviði hér á landi. Leiða má líkur að því að öll átök til þess að fjölga karlmönnum í 

hjúkrun séu eins og skot í myrkri þegar ekki er stuðst við neinn fræðilegan grunn til að leiða 

starfið. Gildi ritgerðarinnar getur einnig falist í því að varpa ljósi á hvort að ímynd hjúkrunar 

og viðhorf til stéttarinnar hafi breyst á undanförnum árum. 
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Rannsóknarspurningum sem varpað verður fram í rannsókninni og leitast verður við 

að svara eru: 

1. Hver er reynsla karlkyns hjúkrunarfræðinga af starfssviði sem einkenna má sem 

kvenlægan starfsvettvang? 

2. Með hvaða hætti er mögulegt að fá fleiri karlmenn til velja hjúkrunarfræði sem 

starfsvettvang? 

Erlendar heimildir sem tengjast rannsóknum á högum karlmanna í hjúkrunarfræði eru 

ekki mjög margar, þó virðist sem aukin áhersla hafi verið lögð á rannsóknir á þessu sviði 

síðustu árin. 

 Lagt verður til í þessari rannsóknaráætlun að notast verði við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir í rannsókninni sem byggist á fyrirbærafræði Vancouver skólans sem 

nánar verður útlistað í kafla þrjú. Þátttakendur verða valdir með tilgangsúrtaki í þrjá hópa, um 

10 manns í hverjum hóp. Hóparnir munu skiptast þannig að í einn hópinn verða valdir 

karlkyns hjúkrunarfræðingar. Í annan verða valdir kvenkyns hjúkrunarfræðingar og sá þriðji 

mun samanstanda af notendum heilbrigðisþjónustunnar. Rannsóknin verður framkvæmd með 

einstaklingsviðtölum og notast verður við hálfstaðlaðan spurningalista. 

Skilgreiningar á meginhugtökum: 

Kvennastétt: Stétt eða starf sem er að mestu leyti unnið af konum og ímynd þess 

yfirleitt kona s.s. hjúkrunarfræðingur (Hollup, 2014). 

Staðalímynd (e. stereotype): „hugmynd sem algengt er að gera sér innan tiltekins hóps 

um annan hóp, ríki o.s.frv.“ (Mörður Árnason, 2007). 

Jafnrétti kynjanna (e. gender equality): Aðstæður þar sem karlar og konur hafa sömu 

réttindi og tækifæri, þar sem kynin eru metin jöfn. Þar sem karlar og konur taka jafn mikinn 

þátt í einkalífi og opinberu lífi og þau eru metin jafn mikilvæg (Jafnréttisstofa, e.d.). 
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Kvenlæg atvinnugrein: er skilgreint sem fag eða starf sem henti konum betur af 

náttúrulegum ástæðum (Meadus, 2000). 

Karlastörf: Störf sem hafa í gegnum tíðina verið að mestu leyti unnin af körlum 

(Croft, Schmader og Block, 2015). 

Karlmennska: „manndómur, hreysti, dugnaður, hugrekki“ (Mörður Árnason, 2007). 

Kerfisbundinn: „hegðar sér eftir lögmálum kerfis“ (Mörður Árnason, 2007). 
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2. Fræðileg samantekt 

2.1. Saga hjúkrunar sem kynbundin grein 

Saga hjúkrunar hefur að miklu leyti litast af konum vegna þess hversu mikill 

meirihluti hjúkrunarfræðinga sögunnar eru konur. Vegna eðlis hjúkrunar var því haldið fram 

að starfsgreinin hentaði konum betur og því skapaðist ríkjandi meirihluti kvenna í stéttinni 

(Mackintosh, 1997). Rajapaksa og Rothstein (2009) benda á í rannsókn sinni að Florence 

Nightingale barðist fyrir og skapaði að einhverju leyti þessa kvenlægu ímynd sem fylgir 

hjúkrun enn í dag. Þetta gæti verið einn af þeim þáttum sem hindra karlmenn í að ganga í 

hjúkrunarstörf. 

Florence Nightingale þróaði og vann að því að gera hjúkrunarfræði að virðingaverðri 

atvinnugrein fyrir konur. Hún leit á hjúkrun sem viðeigandi starfsgrein fyrir konur því henni 

fannst hjúkrun vera framlenging á heimilisstarfi kvenna. Hún leit svo á að það væri konum 

eðlislægt að starfa í hjúkrun vegna meðfæddra hæfileika þeirra til umönnunar og lækninga; 

hjúkrun var ekki starf fyrir karlmenn. Haft var eftir henni að „grófar og harðgerðar hendur 

karlmanna henti ekki til þess að snerta, baða og búa um særða útlimi sama hversu blítt hjarta 

þeir kunna að geyma“ (Summers, 1988). Á þeim tíma sem þessar hugmyndir Nightingale 

voru uppi sóttust fleiri konur eftir að verða hjúkrunarfræðingar. Hugmynd hennar var að þær 

konur sem unnu við hjúkrun ættu að vera auðmjúkar, undir verkstjórn annarra og 

umhyggjusamar. Þessi ímynd af hjúkrunarfræðingum varð útbreidd og útskúfun karlmanna úr 

hjúkrunarfræði varð rótgróin (Meadus, 2000; Summers, 1988; Þórður Kristinsson, 2003). 

Florence Nightingale er í hávegi höfð og af mörgum talin holdgervingur 

hjúkrunarfræðinnnar. Hún hafði mikil áhrif varðandi hvernig hjúkrun var stunduð og af 

hverjum. Að eigin sögn barðist hún fyrir því að skipta út óhreinum, gömlum og veikburða 

konum út fyrir þrifalegri konum af hærri stéttum. Það má því segja að hún hafi fært hjúkrun á 
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hærra plan að ákveðnu leyti. Að auki renndi hún stoðum undir og skapaði að einhverju leyti 

þessa kvenímynd sem fylgt hefur hjúkrun síðan. Geðhjúkrun hefur lengi verið sá 

starfsvettvangur þar sem flestir karlar í hjúkrunnna en Florence Nightingale hafði þá skoðun 

að hjúkrun á því sviði ætti meira sameiginlegt með fangelsisvörslu en hjúkrun (Brown, Nolan 

og Crawford, 2000; Summers, 1988). Florence gerði því lítið úr körlum í hjúkrun og talaði 

fyrir því að þeir ættu ekki heima í hjúkrunarfræði eins og áður heftur verið útlistað. 

Þrátt fyrir þessa kvenlægu ímynd hjúkrunar eiga karlmenn langa sögu í umönnun sem 

nær langt aftur fyrir miðaldir (Rajapaksa og Rothstein, 2009). Álitið var hér áður fyrr að 

hjúkrun veikra væri ein af heilögum skyldum kristinna manna. Karlmenn í klaustursreglum 

hjúkruðu oft sjúkum og má þar nefna reglu hins heilaga Antónínes. Þar störfuðu karlmenn við 

hjúkrun sjúklinga sem þjáðust af heimakomu og geðsýki (Mackintosh, 1997). Þegar leið á 16. 

öldina fóru sjúkrahúsin að taka við hjúkrun veikra í löndum kristinna mótmælenda og 

störfuðu þar bæði konur og karlar, flest ómenntuð. Launin voru lág og vinnuframlag mikið og 

má álykta sem svo að hér hafi hjúkrun byrjað að stefna í að vera álitin lágstéttarvinna. Þegar 

komið var fram á miðja 19. öld höfðu flest allar greinar hjúkrunar fengið á sig slæman orðstír. 

Álitið var að fólk sem sinnti hjúkrun þurfti að sinna því starfi vegna erfileika við að fá vinnu 

annars staðar. Það var oft litið á þetta fólk sem einstaklinga af lágum stéttum, með litla 

menntun, óheiðarlegt og með óstöðugt skap. Hjúkrunarfræðingum úr smiðju Nightingale 

fjölgaði ört á seinnihluta 19. aldarinnar og fyrir aldamótin 1900 voru konur í miklum 

meirihluta hjúkrunarfræðinga á almennum sjúkrastofnunum og hælum í Bretlandi 

(Mackintosh, 1997; Lýður Björnsson, 1990). 

Karlar hafa unnið við hjúkrun frá upphafi m.a. í geðhúsum, fangelsum, herþjónustu og 

ýmsum samtökum en þrátt fyrir það má segja að mistekist hafi að viðurkenna framlag 

karlmanna til hjúkrunar í áranna rás (Mackintosh, 1997). Karlmenn hafa, sérstaklega síðustu 

öldina, átt erfitt með að sjá tækifæri í hjúkrun og er það að hluta til vegna þess að starfið 
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mótaðist með ímynd kvenna frá því á tímum Florence Nightingale (Rajapaksa og Rothstein, 

2009). 

2.1.1 Uppruni hjúkrunar sem karlastétt 

Hjúkrun er oft sögð vera jafn gömul mannkyninu en fyrstu ritin um hjúkrun voru 

einnig um læknisfræði en þá var þessu að jafnaði ekki skipt í tvö svið eins og nú tíðkast. 

Fyrsti skólinn sem kenndi hjúkrun var á Indlandi um 250 árum fyrir upphaf okkar kristna 

tímatals og í þeim skóla þóttu einungis karlmenn nægilega „hreinir“ til þess að veita hjúkrun 

(Bhattacharji, 1989). Indverjar til forna kröfðust þess að við umönnun sjúkra þyrfti að tileinka 

sér hjálpsemi og þolinmæði, auk þess sem gott væri að kunna skil á sjúkraæfingum, 

matreiðslu og böðun (Lýður Björnsson, 1990). Ef við lítum okkur nær í sögu hjúkrunar og 

skoðum gögn frá Bretlandi, sem ná aftur til ársins 1095, má finna heimildir um karlmenn sem 

störfuðu á vettvangi hjúkrunar. Þessar heimildir gefa til kynna að karlar hafi átt jafn mikið 

sögulegt gildi fyrir hjúkrun og konur (Mackintosh, 1997).  

Í kjölfar umbóta í hjúkrun um miðja 19. öld kom fram skilgreining sem leiddi til þess 

skilnings sem við höfum á hjúkrun í dag. Samkvæmt þessum skilgreiningum Florence 

Nightingale, sem var uppi á þeim tíma, voru karlar hins vegar dæmdir óhæfir til 

hjúkrunarstarfsins (Brown, o.fl., 2000; Summers, 1988). Í Krímstríðinu á 19. öld störfuðu 

karlmenn oft á tíðum innan herspítala undir stjórn deildarstjóra (e. male warden sergeants). 

Þar sem karlmönnum var oft vísað til vígstöðvanna að berjast, fækkaði þeim á því sviði með 

tímanum og konur komu í þeirra stað. Þróunin varð sú að konum fjölgaði inná herspítölum og 

greiddi leiðina fyrir konur eins og Florence Nightingale til að hlúa að slösuðum hermönnum 

(Whittock og Leonard, 2003). 

Fróðlegt er að líta til menningarheims þar sem staða kynjanna í hjúkrunarfræði er 

öðruvísi háttað. Í eyríkinu Máritíus, sem liggur á Indlandshafi, er hjúkrunarfræði almennt 

álitin jafn hentug eða viðeigandi fyrir bæði kynin. Hjúkrun í Máritíus þróaðist í þá átt að 
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aldrei var litið á hjúkrun sem kvennavinnu. Í Máritíus eru um 50% hjúkrunarfræðinga 

karlkyns. Þar hefur hjúkrun þróast þannig að hún nýtur mikillar virðingar, hefur góða 

tekjumöguleika og er litið á sem aðlaðandi starfsferil fyrir karla og konur með bakgrunn í 

vinnandi stéttum samfélagsins. Í Máritíus hafa karlar verið ráðnir til jafns á við konur í 

hjúkrun jafnvel fyrir formlegt nám í hjúkrunarfræði 1958. Fyrirmyndir karla í hjúkrun eru því 

víða í stéttinni (Hollup, 2014). 

Þrátt fyrir lítið hlutfall karla í hjúkrun á Íslandi má ekki gleyma því að minnast á sögu 

karla í hjúkrunarfræðináminu.  

2.2 Staðalímynd hjúkrunarfræðinnar 

Rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003) um karlkyns hjúkrunarfræðinga byggir á 

viðtölum og þátttökuathugunum. Þáttakendur í viðtölum hans voru tveir karlkyns 

hjúkrunarnemar og átta starfandi karlkyns hjúkrunarfræðingar. Í stuttu máli kemst hann að 

því að karlkyns hjúkrunarfræðingar finna alltaf að einhverju leyti fyrir því að þeir séu í 

kvenlægu starfi. 

Þórður bendir á í inngangi rannsóknar sinnar að í mörgum greinum atvinnulífsins 

hefur tekist vel til við að jafna hlut kynjanna, en þá sögu er ekki hægt að segja um 

hjúkrunarfræðina. Konur eru allsráðandi í greininni. Sífellt meiri áhersla er lögð á 

kynjajafnrétti í samfélaginu og að ákveðin störf eða stéttir tilheyri ekki öðru kyninu. Það að 

bæði kynin séu til staðar í hjúkrun gæti bætt gæði heilbrigðisþjónustunnar sem samfélagið 

veitir, þar sem viðhorf beggja kynja hljóta að teljast mikilvæg (Þórður Kristinsson, 2003). 

Konur hafa í gegnum tíðina fært sig inn á greinar vinnumarkaðsins sem áður voru unnar af 

karlmönnum og þar sem þeir hafa verið í miklum meirihluta. Þar ber helst að nefna, 

læknisfræði, lögfræði, viðskiptafræði og lyfjafræði. Bent hefur verið á að konur hafa fengið 
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stuðning til þess að brjóta sér leið inn í karllægar greinar, en lítið hefur verið gert til að draga 

að karla í hjúkrunarfræði (Meadus, 2000). 

Hjúkrunarfræði stendur samhliða læknisfræðinni, er sjálfstæð fagstétt sem býður uppá 

mikla starfsmöguleika, framabraut á sviði stjórnunar og mismunandi sérnám. Þrátt fyrir þetta 

er mikill skortur á karlmönnum í hjúkrunarfræðistéttinni á Íslandi en þeir eru um 2% af 

heildarfjölda sem er með því lægsta sem gerist í hinum vestræna heimi (Ólafur Guðbjörn 

Skúlason, 2014). Innan hjúkrunarfræðinnar eru svið sem almennt eru talin henta körlum betur 

en önnur og geta samrýmst karlmannlegum gildum að sögn viðmælenda Þórðar Kristinssonar 

(2003). Það rímar vel við það sem Stott (2007) nefnir, að karlmenn sé oft að finna á 

geðdeildum, svæfingardeildum og bráðadeildum. Almenn umönnun hefur hins vegar fengið á 

sig kvenlægan stimpil og spilar oft minna hlutverk á þeim deildum sem karlarnir velja. Ef 

marka má viðmælendur Þórðar Kristinssonar (2003) þykir ekki æskilegt á sumum sviðum 

hjúkrunar að karlar starfi vegna þess eins að þeir séu karlar og má þar helst nefna 

fæðingardeildir. 

Hjúkrunarfræðingar hafa í gegnum tíðina lagt mikla áherslu á mannlega þáttinn, en 

með þessari áherslu hefur myndast fótfesta fyrir ranghugmyndir um starfið samkvæmt 

viðmælendum Þórðar Kristinssonar (2003). Þessar ranghugmyndir snúast m.a. um að það sé 

ónauðsynlegt að fara í nám til að læra hjúkrunarfræði. Lítil virðing felst í þessari mynd af 

hjúkrunarfræði. 

Eins og áður hefur komið fram er hjúkrunarfræði í Máritíus almennt álitin jafn hentug 

fyrir bæði kynin (Hollup, 2014). Þar lítur almenningur ekki á hjúkrunarfræði sem 

lágstéttarstarf, heldur sem aðlaðandi og virðingarverðan starfsferil. Ástæðuna má m.a. finna í 

virðingu samfélagsins fyrir ríkisstörfum. Starfsferill á þessu sviði felur einnig í sér mikið 

starfsöryggi, tekjumöguleikar eru góðir og hjúkrunarfræðimenntunin veitir möguleika á 

störfum víðsvegar um heiminn. Það sem telja má merkilegast við fagímynd 
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hjúkrunarfræðinga í Máritíus er að þar er hún álitin kynlaus með öllu. Titillinn sem þar er 

notast við um hjúkrunarfræðinga er; „hjúkrunarþjónn” (e. nursing officer) (sbr. lögregluþjónn 

(e.policeofficer)) gefur einnig til kynna ákveðið kynleysi. Hlutfall karlmanna í greininni á 

þessari litlu eyju er 50% og af þeim sökum þurfa þeir ekki að takast á við margar af þeim 

áskorunum sem karlmenn í greininni hér á landi þurfa að takast á við. Áskoranir á borð við 

það að vera minnihlutahópur í sinni starfgrein, kyntengingu starfsins og sýn samfélagsins á 

starfið. Hjúkrunarfræðin hefur aldrei fengið á sig þá mynd í Máritíus að starfið sé illa launað 

kvennastarf. Þar hefur nafnið hjúkrunarþjónn ákveðin virðingarblæ og félagsleg staða þeirra, 

þátttaka í stjórnunarstöðum og lækningamiðaðri sýn á hjúkrun virðist hafa átt þátt í því að 

gera hjúkrun að atvinnu fyrir karla um langan tíma. Eins og komið hefur fram í sögulegu 

samhengi hafa karlar í Máritíus verið ráðnir til jafns við konur í hjúkrun jafnvel fyrir formlegt 

nám í hjúkrunarfræði 1958. Fyrirmyndir karla í hjúkrun eru því víða í stéttinni (Hollup, 

2014). Sé afturámóti litið til stöðu karlmanna í hjúkrunarfræði á Íslandi má segja að þeir 

stingi í stúf við staðalímyndir kynjanna og verði því nokkuð áberandi í því umhverfi. Þórður 

Kristinsson (2003) ályktar út frá rannsókn sinni að karlar í hjúkrun séu þekktir fyrir að 

samrýmast ekki ríkjandi hefðum, en af þeim sökum getur þeim reynst erfitt að skýla sig á bak 

við fjöldann. Hann nefnir hins vegar einnig í rannsókn sinni að það getur þótt virðingarvert 

fyrir konur að sækja í karlastörf. Þórður segir að karlar hafa í gegnum tíðina þurft að vera 

með frjótt ímyndunarafl til þess að sjá hjúkrun sem fýsilegan valkost (Þórður Kristinsson, 

2003).  

2.2.1 Kynbundnar staðalímyndir 

Eins og fram hefur komið er hjúkrunarstéttin ein af þeim starfsstéttum þar sem annað 

kynið er í hreinum meirihluta. Rajapaksa og Rothstein (2009) nefna að innan þessarar 

starfsstéttar hafi þróast kynbundin staðalímynd og væntingar til starfsmanna meðal 

almennings til að viðhalda henni. Vanþekkingu á hjúkrunarstarfinu má rekja aftur til víðtækra 
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fordóma sem almennt ríkja varðandi atvinnugreinar þar sem konur eru í meirihluta. Því finna 

karlkyns hjúkrunarfræðingar oft fyrir því að fólk sem liggur inná stofnunum átti sig ekki á 

hvaða hlutverki þeir hafa að gegna. Þeir eru þannig oft álitnir vera læknar eða læknanemar 

(Juliff, Russell og Bulsara, 2016). 

Almenningur virðist hafa tilhneigingu til að líta á karlkyns hjúkrunarfræðinga sem 

lækna í krafti kyns þeirra, en það veldur hindrun á vegi þeirra til að starfa á sviði hjúkrunar 

með hámarks árangri. Sjúklingar geta einnig átt erfitt með að þiggja aðstoð karlkyns 

hjúkrunarfræðinga. Sumir karlkyns sjúklingar óttast hugsanlega tengingu við samkynhneigð 

og sjúklingar af kvenkyni geta átt erfitt með að þiggja hjúkrun af hendi karlmanns tengt 

viðkæmum stöðum líkamans (Stanley, 2012). Karlkyns hjúkrunarfræðinemar hafa gefið til 

kynna ótta við ásakanir um óviðeigandi kynferðislega hegðun þegar þeir sinna sjúklingum af 

kvenkyni (O‘Lynn, 2004). Hugsanlega er hægt að rekja þetta til birtingarmyndar karlkyns 

hjúkrunarfræðinga í afþreyingarefni á borð við kvikmyndir og sjónvarpsþætti (Stanley, 2012). 

Hins vegar hefur birtingarmynd lækna á þessum sama vettvangi verið tengd við hetjulega 

ímynd sem er talin henta karlmönnum betur (Weaver, Ferguson, Wilbourn og Salamonson, 

2014). 

Í rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003) kom fram að ein af meginorsökum fordóma á 

Íslandi í garð karlkyns hjúkrunarfræðinga væri sú að almennt vissi fólk ekki mikið um 

hjúkrun. Að einhverju leyti voru hjúkrunarfræðingar ennþá konur í huga almennings og 

undirmenn lækna. Fordómarnir virtust því ekki vera einungis í garð karla í hjúkrun heldur 

gegn greininni í heild. Viðmælendur Þórðar vildu meina að þessir fordómar gátu orðið til 

þess að karlar hugsuðu ekki um hjúkrun sem fýsilegan valkost.  

Karlkyns hjúkrunarfræðingar sem Þórður ræddi við, fundu stundum fyrir því að 

samstarfsfólk hafði litla trú á hæfni þeirra. Karlarnir urðu stundum varir við að litið var illa á 
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að þeir framkvæmdu ákveðin verk hjúkrunar. Upplifun þeirra var að þeim hefði verið ýtt út í 

ákveðin viðfangsefni í starfinu sem hentaði körlum betur.  

Þeir karlar sem Þórður Kristinsson (2003) ræddi við á sínum tíma voru með ákveðnar 

deildir í huga sem þeim fannst henta körlum vel. Þær deildir sem oftast voru nefndar voru; 

slysa-, geð-, gjörgæslu-, bráða-, skurð- og svæfingardeild. Huglæg mynd þeirra deilda sem 

höfðaði meira til karlanna byggðist á sérkennum þeirra, að þar væri hraður gangur og mikið 

álag. Viðmælendur Þórðar vildu meina að þar störfuðu hjúkrunarfræðingar sem voru „meiri 

töffarar“ (Þórður Kristinsson, 2003). 

Í þessu ljósi er vert að skoða þessi sérstöku einkenni karlmanna og hvers vegna þeir 

virðast kjósa aðra staði innan hjúkrunarfræðinnar en konur. Karlmannlegir tilburðir eru ekki 

allir eins, en ráðandi skilgreiningar á karlmennsku veita skilning á staðsetningu 

karlmannlegra gilda innan hjúkrunarfræðinnar. Í skilningi þess að hjúkrun er talin þarfnast 

samkenndar, umhyggju og stuðnings eru karlkyns hjúkrunarfræðingar oft settir á bekk með 

kvenlegum gildum (Stanley, 2012). 

Fordómar spretta oftast upp af vanþekkingu en þrátt fyrir það fundu karlkyns 

hjúkrunarfræðingarnir í rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003) fyrir því að þeir væru karlar í 

kvenlægu fagi þar sem þekking ætti að vera mikil á störfum hjúkrunarfræðinga. Inná 

stofnunum finna karlar fyrir stöðluðum hugmyndum um hæfni þeirra til hjúkrunar. Þessir 

karlar sem lögðu á sig að læra og starfa við hjúkrunarfræði höfðu þó engar áhyggjur af 

karlmennskuímynd sinni. Viðmælendur Þórðar töldu sig vera á réttri hillu í lífinu og upplifðu 

sig sem fagmenn. Þórður ályktar sem svo að nóg virðist af karlmannlegum leiðum í 

hjúkrunarfræðinni og þangað sækja þeir sjálfir eða er leiðbeint af öðrum. Þeim er í heildina 

vel tekið þegar inní stéttina er komið. 
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2.2.2 Hjúkrunarfræðingar í miðlum (sjónvarpi og kvikmyndum) 

Lengi hefur verið viðurkennt að birtingarmynd ákveðinnar stéttar í fjölmiðlum geti 

haft áhrif á ímynd hennar meðal almennings. Í fjölmiðlum hefur verið ákveðin hefð fyrir því 

að hjúkrunarfræðingurinn birtist í gervi staðalímynda eins og engill, óþekka hjúkkan eða 

þjónustustúlka læknisins (Weaver o.fl., 2014). 

Þrátt fyrir að persónur karlkyns hjúkrunarfræðinga í sjónvarpi séu uppspuni geta þær 

haft neikvæðar afleiðingar varðandi fjölgun karla í hjúkrun og á hjúkrunarfræði sem faggrein. 

Meyers (2003) greindi frá því að margar rannsóknir bentu til þess að ástæðan fyrir lítilli 

fjölgun karla í hjúkrunarfræði væri vegna ríkjandi staðalímynda, kvenlegra gilda greinarinnar, 

lítils skilnings á faginu og skorts á fyrirmyndum (vitnað til (Weaver o.fl., 2014)). Barkley og 

Kohler (1992) bentu á að sjónvarpsáhorf meðal karlkyns framhaldsskólanema stuðlaði einna 

helst að því hvernig hjúkrunarfræðingar komu þeim fyrir sjónir. Stanley (2012) skoðaði 

birtingarmynd karlmanna í ýmsum kvikmyndum frá mismunandi tímaskeiðum og fann út að 

karlkyns hjúkrunarfræðingar voru oft persónugerðir sem valdasjúkir, árásargjarnir og 

metnaðarfullir eða latir aumingjar sem voru ekki nógu snjallir til að komast í læknanám. 

Tilgangur rannsóknar Weaver o.fl. (2014) var að skoða ímynd karla í hjúkrun í 

sjónvarpsþáttum. Fimm bandarískir sjónvarpsþættir, sem áttu sér stað í heilbrigðisgeiranum 

og birtust í sjónvarpi á árunum 2007 til 2010, voru skoðaðir og rýndir. Niðurstöður 

rannsóknar Weaver voru að karlar voru sýndir á máta sem styrkti ríkjandi staðalímyndir 

varðandi karlmenn í hjúkrunarfræði. Þeir þurftu oft að svara spurningum varðandi val sitt á 

atvinnugrein, karlmennsku sína og kynhneigð. Karlarnir í þáttunum voru oftast sýndir sem 

ómikilvægir hjúkrunarfræðingar sem voru gerðir að aðhlátursefni. Kvikmyndir þar sem 

karlkyns hjúkrunarfræðingar eru í aðalhlutverki eru snauðar af framsetningu á hinni 

hefðbundnu karlmennsku. Þær efla neikvæðar karlkyns staðalímyndir og sýna karlmenn í 
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hjúkrunarstörfum sem morðóða nauðgara eða ókarlmannlega og vanhæfa (Stanley, 2012; 

Weaver o.fl., 2014).  

Stanley (2012) rýndi í 13 bíómyndir til að skoða birtingarmynd karlmanna í 

hjúkrunarstörfum á þeim vettvangi. Hann benti á að í hinum vestræna heimi væri Amerískt 

efni mest áberandi og jafnframt það vinsælasta og hefði mest áhorf. Sú ályktun var dregin að 

kvikmyndaframleiðendur hefðu miklu og djúpstæðu hlutverki að gegna varðandi viðhorf 

almennings til hjúkrunar og starfsstéttar hjúkrunarfræðinga. Birtingarmynd 

hjúkrunarfræðinga í fjölmiðlum getur viðhaldið staðalímyndum og styrkt rangtúlkaða ímynd 

hjúkrunarfræðinga sem kvenlæga, sjálfsfórnandi stétt með rómantískan blæ (Stanley, 2012). 

Hjúkrunarsamtök og fræðasetur í hinum vestræna heimi þurfa að gera sér gein fyrir 

áhrifum kvikmynda og viðurkenna að þessir miðlar geta haft skaðleg áhrif á nýliðun 

karlmanna í hjúkrun og viðhorf almennings til þeirra. Kvikmyndir sem fjalla um karlkyns 

hjúkrunarfræðinga hafa í gegnum tíðina gert það á neikvæðan hátt og viðhaldið 

staðalímyndum. Á heildina litið, varðandi kvikmyndir um hjúkrunarfræðinga, virðist vera 

aukin tilhneiging til að sýna fagmannlega, sterka og hæfa einstaklinga. Hins vegar virðist 

þessi þróun ekki hafa náð fótfestu varðandi karlkyns hjúkrunarfræðinga (Stanley, 2012). 

Því hefur verið haldið fram að ímynd hjúkrunarfræðinga í miðlum vestræns samfélags 

sé fyrirstaða eða hindrun varðandi fjölgun karla í greininni. Í ljósi áhrifa sjónvarpsáhorfs 

meðal ungs fólks skiptir miklu máli að karlkyns hjúkrunarfræðingar komi þeim sem best fyrir 

sjónir (Barkley og Kohler, 1992; Meadus og Twomey, 2011).  

2.3 Karlar í hjúkrun 

Þórður Kristinsson (2003) ályktaði út frá viðtölum sínum að það þyrfti sterkan 

einstakling til að rísa upp gegn hefðbundnum gildum kynjanna og hugmyndum samfélagsins 

um vissar faggreinar. Ennfremur nefndi hann að karlmenn í hjúkrunarfræði ráðist á 
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staðalímyndir um eðlisfar og verkefni kynjanna. Þeir ruddu braut inn á starfsgrein kvenna og 

stilltu sér upp á móti ríkjandi karlaveldi. Þá ályktaði hann að karlar sem hösluðu sér völl í 

hjúkrunarfræði væru að stíga mikilvæg skref í átt að jafnrétti kynjanna. Hann benti einnig á 

að slíkt krefðist mikillar baráttu og væri því líklegt að karlar í hjúkrunarfræði fetuðu erfiðan 

veg í starfi sínu á degi hverjum vegna þess. 

Karlmenn eru líklegri til að sækja inn á sérhæfðari svið hjúkrunarfræðinnar og hafa 

fyrri rannsóknir einnig gefið til kynna að þeir laðist frekar að tæknilegum störfum þar sem 

starfsmaður er undir þrýstingi í krefjandi aðstæðum, en þó er ekki vitað hver ástæðan fyrir því 

er (Stott, 2007). Karlmenn er oft að finna á deildum þar sem tilfellin geta verið alvarleg og 

mjög krefjandi. Einnig eru þetta deildir þar sem mikið af karlmönnum innan annarra stétta er 

að finna. Eins og komið hefur verið inná áður þá er svæfingin eitt af þeim sviðum sem karlar 

í hjúkrun leita gjarnan inná. Áhugavert er að horfa til þess að svæfingarhjúkrunarfræðingar fá 

mest borgað af hjúkrunarfræðingum í Bandaríkjunum og því er eðlilegt að velta fyrir sér 

hvort launin drógu að karlana eða urðu karlanir til þess að launin hækkuðu (Bureau of Labor 

Statistics, U.S. Department of Labor, 2017; Muench, Sindelar, Busch og Buerhaus, 2015). 

Karlar sem starfa við hjúkrun virðast almennt fá betur borgað en konur í hjúkrun. Rannsókn á 

launamun kynjanna innan hjúkrunafræðinnar í Bandaríkjunum leiddi í ljós að eftir að tekið 

var til greina menntun, stöðu og reynslu kynjanna voru karlar betur launaðir en konur í 

svipuðum stöðum (Muench o.fl., 2015). Í rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003) komu fram 

jákvæð viðbrögð varðandi móttöku viðmælenda í starfi en oftast var það út frá ákveðnum 

forsendum. Þessar forsendur voru byggðar á hugmyndum um hjúkrunarfræðinga sem voru á 

þá leið að þeir væru metnir meira fyrir það að vera karlar en hjúkrunarfræðingar. Má nefna þá 

hugmynd að gott væri fyrir stéttina að fá fleiri karla því það myndi skila sér í hækkun launa. 

Þá var einnig talað um nauðsyn þess að hafa karlmenn vegna líkamsstyrks þeirra sem myndi 

nýtast í að færa til þunga hluti og sjúklinga. Það kemur fyrir að nauðsynlegt sé að beita 
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líkamlegum aðgerðum til að hafa stjórn á sjúklingum á geðdeildum. Einn viðmælandinn í 

fyrrnefndri grein hafði orð á því að haldið væri fram að nauðsynlegt væri að hafa karla á 

geðsviði vegna þessa. Því má segja að lítið hafi verið gert úr háskólanámi þeirra með þessum 

hugmyndum. 

Sé litið til annara menningarheima má sjá aðrar hliðar á tilvist karlmanna í 

hjúkrunarfræði. Það er algengt að karlmenn af arabískum uppruna vinni sem 

hjúkrunarfræðingar í Ísrael. Popper-Giveon, Keshet og Liberman (2015) gerðu rannsókn sem 

byggð var á bæði eigindlegri og megindlegri aðferðafræði til þess að kanna hlutfall 

karlmanna í hjúkrunarstörfum af arabískum uppruna í Ísrael. Þar var sóst eftir því að skilja 

hvernig þeir skynjuðu karlmennsku sína á vettvangi starfsins innan heilbrigðissviðs. Af öllum 

hjúkrunarfræðingum sem starfa á þessu svæði og tilheyra hinum arabíska minnihluta eru 

38.6% þeirra karlmenn á meðan karlkyns gyðingar telja einungis 7.5%. Við fyrstu sýn má 

ætla að arabískir karlkyns hjúkrunarfræðingar séu ofurseldir tvöföldum minnihlutahóp, 

annarsvegar sem þjóðarbrot í minnihluta og hins vegar sem karlmenn í minnihluta innan 

hefðbundinnar kvennastéttar. Það kemur þó á óvart að þeir eru hreint ekki í svo miklum 

minnihluta á sviði hjúkrunar (Popper-Giveon o.fl., 2015).  

Þegar arabískir karlkyns hjúkrunarfræðingar í Ísrael hljóta þjálfun á bráðasviði veitir 

það þeim ábyrgð, faglegar skyldur ásamt upphefð og virðingarverða stöðu. 

Bráðahjúkrunarfræðingar í Ísrael eru mikilsmetnir á tímum stríðsátaka eða þegar skyndileg 

þörf er fyrir þá í kjölfar hryðjuverkaárása. Þannig má segja að skilningur þeirra og sjálfsmynd 

fái aukna merkingu þegar þeir fá slíka nafnbót. Auk þess hefur það gefið þeim kost á því að 

slíta sig frá hugtakinu „hjúkrunarfræðingur“ og taka þess í stað upp annað starfsheiti, þó 

innan sama sviðs. Sumir þessara arabísku karlmanna hafa með þessu móti gert greinarmun á 

sjálfum sér og kvenkyns hjúkrunarfræðingum. Einnig gerir það þeim kleift að tengja störf sín 

við karlmennsku með því að vera með mannaforráð (Popper-Giveon o.fl., 2015). 
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Þó að arabískir karlmenn í hjúkrunarfræði séu starfandi innan hefðbundinnar 

kvennastéttar er birtingarmynd þeirra ekki eins og um brautryðjendur væri að ræða. Þeim má 

lýsa sem stöðluðum og jafnvel hefðbundnum hópi að mörgu leyti. Með hjúkrunarstörfum 

gera þeir sjálfum sér kleift að öðlast fjárhagslegan stöðuleika og koma á fót fjölskyldu 

(Popper-Giveon o.fl., 2015). Hér má sjá hve eðlilegt það er fyrir arabíska karlmenn að vinna 

fyrir sér sem hjúkrunarfræðingar í samfélagi sem reiðir sig á hetjulega ímynd 

hjúkrunarfræðinga sem bjarga mannslífum utan spítala í hættulegum aðstæðum. 

Í ljós kom að arabískir karlmenn í hjúkrunarstörfum höfðu litið á þetta starfssvið sem 

tækifæri frekar en markmið, hins vegar gaf það einnig til kynna að þeir hugðust ekki staldra 

við í þessum störfum til frambúðar (Popper-Giveon o.fl., 2015). 

Segja má að karlmenn hafi meiru að tapa með því að velja starfsferil innan hjúkrunar 

vegna þess hve óhefðbundinn sá starfsvettvangur er fyrir þá og hve kynjahlutfallið innan 

greinarinnar er óhagstætt. Af þessum sökum eru þeir ólíklegri til þess að líta á hjúkrun sem 

valkost snemma á sínum menntaferli. Háskólar þurfa því að gefa ábendingum gaum um að 

byrja að kynna hjúkrun sem raunhæfan kost fyrir karlmenn á yngri stigum (Rajacich, Kane, 

Williston og Cameron, 2013).  

2.3.1 Af hverju velja karlar hjúkrunarfræði?  

Rajacich o.fl. (2013) skoðuðu hvað karlkyns hjúkrunarfræðingum fannst að gæfi 

hjúkrunarfræðistarfinu gildi. Niðurstöðurnar voru á þá leið að það sem gaf starfinu gildi var 

að veita sjúklingum umönnun og að vera metnir að verðleikum. Að vera metnir af verðleikum 

var ein af ástæðum þeirra til að halda áfram á þessu starfssviði. Þeir mæltu með að reynt yrði 

að kynna starfið fyrir yngri einstaklingum til að auglýsa hjúkrun sem raunhæfan kost án tillits 

til kynbundinna þátta. Þeir nefndu ýmsar ástæður sem höfðu virkað sem hvatning til þess að 

starfa við hjúkrun. Algengt var að þeir nefndu vini og ættingja sem störfuðu við hjúkrun sem 

fyrirmyndir. Fáir nefndu sérstaklega persónulega reynslu eins og alvarleg veikindi, sem 
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ástæðu fyrir vali á starfssviði innan hjúkrunar. Algengara var að karlmenn hæfu störf við 

hjúkrun sem aukastarfsferil, en konur litu frekar á hjúkrun sem lokatakmark frá upphafi 

(Rajacich o.fl., 2013). Samkvæmt Meadus og Twomey (2011) völdu karlar í hjúkrun þennan 

starfsferil af ýmsum ástæðum, en helst nefndu þeir starfsöryggi, eftirspurn eftir 

hjúkrunarfræðingum, hreyfanleika í starfi og fjölbreytileika, fyrirmyndir í hjúkrun og þá 

viðleitni að vilja hjálpa öðrum. Whittock og Leonard (2003) töldu að áhrif foreldra, 

sérstaklega mæðra, sem voru þá hjúkrunarfræðingar eða í skyldri faggrein hefðu töluvert um 

það að segja hvort karlar lögðu fyrir sig hjúkrun. Meirihluti viðmælenda þeirra komu frá 

foreldrum með bakgrunn í heilbrigðisgeiranum. 

Hvaða leiðir nota karlar, til upplýsingasöfnunar, þegar kemur að því að velja hjúkrun? 

Samkvæmt rannsókn Meadus og Twomey (2011) voru hjúkrunarfræðingar í fjölskyldum 

karla líklegir til að hafa áhrif á valið. Karlar notuðu einnig upplýsingaleit á netinu, 

heimsóknir í háskóla og einhverjir fengu aðstoð námsráðgjafa varðandi upplýsingar um 

hjúkrunarfræði. Námsráðgjafar geta haft áhrif á starfsval nemenda en námsráðgjafar virtust 

veita kynjaða ráðgjöf og ónákvæma. Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að námsráðgjafar 

hafi oft ranghugmyndir um hjúkrun. Þar af leiðandi eru þeir ekki líklegir til að ráðleggja vel 

hæfum ungmennum af báðum kynjum að velja sér hjúkrun sem starfsferil. Að upplýsa og 

fræða námsráðgjafa getur því hér skipt máli. Vel upplýstir námsráðgjafar gætu haft góð áhrif 

á fjölgun karlmanna í hjúkrunarfræði (Meadus, 2000; Meadus og Twomey, 2011). 

Lengi hefur verið vitað að kvennastéttir hljóti lægri laun en karlastéttir. Karlarnir í 

grein Þórðar Kristinssonar (2003) sögðust ekki hafa áhyggjur af launakjörum, því mögulegt 

væri að hafa ágætar tekjur í hjúkrun. Meðal annars með því að taka viðbótarnám á einhverju 

ákveðnu sviði þar sem launakjör væru góð. Viðmælendur hans sögðust una launum sínum vel 

en einnig vísuðu þeir til að mögulegt væri að hækka launin töluvert með vaktaálagi og 

aukavinnu. Áhugavert er að líta til launamunar kynjanna í hjúkrun, eins og hefur verið greint 
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frá, virðast karlar sem starfa við hjúkrun fá betur borgað en konur í hjúkrun ef marka má tölur 

frá Bandaríkjunum (Muench o.fl., 2015). 

2.3.2 Áskoranir karla í hjúkrun sem kvennastétt 

Þegar Þórður Kristinsson (2003) var að vinna í meistararitgerð sinni um karlmenn í 

hjúkrun var hann iðulega spurður „eru þetta ekki allt hommar?“. Einn viðmælandi hans sagði 

einmitt að margir karlar litu ekki á hjúkrun sem valkost vegna hræðslu við að vera sagðir 

samkynhneigðir. 

Karlmenn í hjúkrunarstörfum þurfa að eiga við ýmsar áskoranir. Þeir eru líklegri til að 

upplifa mismunun og félagslega einangrun í starfi sökum kyns heldur en starfssystur þeirra. 

Þeir eru stimplaðir með kynlegum staðalímyndum og fráhrindandi fyrirmyndum úr 

afþreyingarefni. Nýlega útskrifaðir karlkyns hjúkrunarfræðingar eru með lægri ánægjustuðla 

en hjúkrunarfræðingar af gagnstæðu kyni. Mikilvægt er að hafa í huga varðandi þessa 

staðreynd að skýrt samband er milli starfsmannaveltu og starfsánægju hjúkrunarfræðinga 

(Rajacich o.fl., 2013).  

Eins og er komið inná hér að ofan hafa karlkyns hjúkrunarfræðinemar gefið til kynna 

ótta við ásakanir um óviðeigandi kynferðislega hegðun þegar þeir sinna sjúklingum af 

kvenkyni á viðkvæmum svæðum (O‘Lynn, 2004). Juliff o.fl. (2016) sögðu frá því í grein 

sinni að karlkyns hjúkrunarfræðinemar urðu varir við möguleika á ásökunum um óviðeigandi 

hegðun þegar þeir sinntu gagnstæðu kyni. Til að bregðast við þessari togstreitu hafa karlkyns 

hjúkrunarfræðingar sótt í störf sem þarfnast minni líkamlegrar snertingar. Staðalímynd 

hjúkrunar virðist hér torvelda því að karlmenn geti sinnt hjúkrun til hins ýtrasta. 

Staðalímyndir sem beinast að því að þeir séu annað hvort samkynhneigðir eða haldnir 

kynferðislegri brenglun (Roth og Coleman, 2008). 

Ýmsar hindranir verða á vegi karlkyns hjúkrunarfræðinga í starfi og ber þar að nefna 

að þeim finnst þeir oft ekki velkomnir inná klíníska sviðið. Þeir óttast ásakanir um 
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kynferðislega misbeitingu, eins og áður hefur komið fram, þegar þeir veita sjúklingum 

umönnun á nærgætnum svæðum. Þeir geta í einhverjum tilvikum verið óundirbúnir til vinnu 

innan hóps kvenna og skort þekkingu á mismunandi samskiptaháttum kynjanna. Auk þess 

hefur verið bent á að námsefnið sé sérstaklega miðað að kvenkyns námsmönnum og 

kennslubækur sem notaðar eru séu oft fullar af myndbirtingu kvenkyns hjúkrunarfræðinga. 

Algengt er að litið sé á framlag karlmanna í hjúkrun sem hreinan vöðvastyrk og jafnvel að 

þeim standi á sama um tilfinningar annarra (Rajacich o.fl., 2013). 

Þetta kemur einnig fram í spurningu sem viðmælendur Þórðar Kristinssonar (2003) 

þurftu oft að svara; „Af hverju fórstu í hjúkrunarfræði?“ (Þórður Kristinsson, 2003, bls.63). 

Spurði fólk með undrun. Þeir sem velja hjúkrun verða fyrir fordómum og samfélagslegum 

þrýstingi um að fara í eitthvað annað nám og er algengt að karlar sem horfa til 

heilbrigðisgeirans varðandi starfsval sé bent á læknisfræði sem fyrsta val (Meadus og 

Twomey, 2011). Samkvæmt viðmælendum Þórðar Kristinssonar (2003) þurfa karlar í 

hjúkrunarfræðinámi að sýna að þeir geti hjúkrað eins og hitt kynið í námi sínu. Þegar út á 

vinnumarkaðinn er komið og karlarnir hefja störf á heilbrigðisstofnunum geta þeir fundið 

fyrir því að þeir eru oft metnir út frá kyni sínu. Eitt af því sem karlmenn nefna sem einstaka 

áskorun í hjúkrunarstörfum er að vera mjög sýnilegur minnihluti. Þó má segja að þetta geti 

verið jákvætt. Þeir verða einskonar talsmenn karlkyns hjúkrunarfræðinga (Rajacich o.fl., 

2013). 

Þórður Kristinsson (2003) ályktaði út frá viðmælendum sínum að karlkyns 

hjúkrunarfræðingar finni tiltölulega oft fyrir því að þeir séu í kvenlægu starfi og að þeir séu 

sýnilegir vegna kyns síns. Karlarnir enda venjulega í karllægum störfum innan hjúkrunar 

enda er hjúkrun almennt álitin mjög kvenlæg starfsgrein og því þykir það oft undarlegt að 

karlmenn séu í hjúkrun yfir höfuð. 
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Eitt af þeim atriðum, sem á sérstaklega við um karlkyns hjúkrunarfræðinga í 

enskumælandi löndum, er að vera alltaf kallaður „karl hjúkka“ (e. male-nurse). Þetta 

samhengi gefur til kynna að hugtökin karlmaður og hjúkrun séu ósamstæð. Þessi merkimiði 

þjónar þeim tilgangi að undirstrika minnihlutastöðu karlmanna á sviði hjúkrunar auk þess 

sem það varpar ljósi á hversu óvænt það getur verið að sjá karlmann sem hjúkrunarfræðing 

(Rajacich, o.fl., 2013). Eins og komið hefur fram geta karlar í hjúkrunarfræði orðið fyrir 

fordómum. Algengt er að þeir komi frá aðilum sem þekkja þá lítið og gera sér ekki grein fyrir 

hvað hjúkrunarstarfið felur í sér að sögn viðmælenda Þórðar Kristinssonar (2003). Í því 

samhengi má geta að til þess að forðast félagslega stimplun meðal almennings gáfu ástralskir, 

nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar til kynna að þeir væru hættir að gefa upp starfsheiti sitt í 

beinum samræðum. Þess í stað sögðust þeir vinna á sviði heilbrigðisþjónustu og létu þannig 

viðmælanda sínum eftir að geta í hvert raunverulegt starf þeirra væri. Með þessu móti var 

verið að forðast viðbrögð sem fólu í sér undrun og stríðni varðandi val á starfsferli eða jafnvel 

það að vera spurðir um kynhneigð sína (Juliff o.fl., 2016). 

Karlarnir í grein Þórðar Kristinssonar (2003) urðu stundum fyrir því að vera beðnir 

um aðstoð þegar vandinn snérist um ýmis tæki eða verkfæri, eitthvað sem kemur starfi 

hjúkrunarfræðings lítið við. Reiknað var með því að þeir væru góðir í viðgerðum á tækjum 

eða tólum einungis vegna þess að þeir væru karlar. Í greininni kom einnig fram að ákveðin 

verkaskipting ríkti í hjúkrun eftir því hvort um var að ræða karlkyns hjúkrunarfræðing eða 

kvenkyns. Þá kom fyrir að kyn þeirra stóð í vegi fyrir að þeir framkvæmdu ákveðin verk. 

Stott (2007) ályktaði að karlkyns nemendur í hjúkrunarfræði þyrftu að takast á við 

ýmsar áskoranir. Ef markmiðið er að koma í veg fyrir brottfall þeirra úr námi þurfa kennarar 

að vera meðvitaðir um þessar áskoranir. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir tilhneigingu sinni til 

að einangra karlkyns nemendur með því að beina sérstaklega spurningum og verkefnum til 

þeirra. Velja þarf kennslubækur og atriði sem eru til prófs sem eru ókynbundin. Gæta þarf að 
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því að til staðar séu karlkyns fyrirmyndir í kennsluumhverfinu og á hinu klíníska sviði. 

Kennarar þurfa að huga sérstaklega að mismun kynjanna í lærdómsaðferðum og bjóða uppá 

námsumhverfi þar sem sjálfstæði er haft að leiðarljósi til að auka hæfni. 

Til að rýna í þessar áskoranir má meðal annars skoða hvernig arabískir karlkyns 

hjúkrunarfræðingar sætta sig við að starfa í hefðbundnu kvenna starfi, en þeir nota helst 

tvennskonar aðferðir til þess. Í fyrsta lagi mynda þeir fjarlægð milli sín og kvenna með því að 

leggja áherslu á líkamlegan styrk, mannaforráð og ábyrgð. Í öðru lagi reyna þeir að viðhalda 

karlmannlegum gildum (Popper-Giveon o.fl., 2015).  

  2.3.2.1 Líklegri til að hætta 

Samkvæmt könnunum á hjúkrunarfræðingum sést nokkur munur á fjölda þeirra sem 

hætta eftir kyni. Af þeim sem hættu innan fjögurra ára frá útskrift voru karlmenn 7.5% þeirra 

sem yfirgáfu hjúkrunarstörf miðað við 4% kvenna (Rajapaksa og Rothstein, 2009). Rajacich 

o.fl. (2013) skoðuðu í eigindlegri rannsókn sinni starfsánægju karla í hjúkrun. Þeir fundu út 

að streita, skortur á fullu starfshlutfalli og kynbundnar staðalímyndir væru áhrifaþættir 

varðandi óánægju í starfi. Skoðaðar hafa verið ástæður þess að hjúkrunarfræðingar yfirgefa 

starf sitt til þess að starfa á öðrum vettvangi. Í ljós kom skýr greinarmunur á ástæðum og 

fjölda þeirra sem hættu eftir kyni. Karlmenn voru 2.5 sinnum líklegri en konur til að gefa upp 

betri laun sem ástæðu fyrir ákvörðun sinni um að hætta störfum innan hjúkrunar. Helst voru 

nefndar þrjár ástæður en þar má nefna betri laun, hentugri vinnutíma og meiri faglegan 

ávinning (Rajapaksa og Rothstein, 2009). 

Juliff o.fl. (2016) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem tekin voru viðtöl með 

opnum spurningum við níu karlkyns hjúkrunarfræðinga sem voru nýútskrifaðir í Ástralíu. 

Þeir voru allir sammála að á vegi þeirra til fullrar menntunar á sviði hjúkrunarfræði og sem 

byrjendur í starfi væru ýmsar hindranir til staðar. Þeim fannst sérstaklega áberandi hvernig 
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hlutverk þeirra væru almennt misskilin þannig að þjóðfélagið hefði skekkta sýn á hlutverk 

hjúkrunarfræðinga og hvernig karlmenn passa inní það samhengi. 

Flestir hjúkrunarfræðingar yfirgefa fagsvið sitt vegna tiltekinna atriða eins og til að 

hasla sér völl á öðru starfssviði, því ættu vinnuveitendur að geta þróað áætlanir til að halda 

þeim í starfi. Karlkyns hjúkrunarfræðingar hætta ekki endilega vegna þess að þeir séu 

óánægðir með hlutverk sitt innan hjúkrunar, heldur m.a. vegna þess lága fjárhagslega 

ávinnings sem fylgir því að tilheyra stéttinni (Rajapaksa og Rothstein, 2009). 

  2.3.2.2 Námstengdar áskoranir 

Allir tíu karlarnir sem rætt var við í rannsókn Þórðar Kristinssonar (2003) sögðu að 

vel hefði verið tekið á móti þeim í hjúkrunarfræðináminu. Þeir fundu vel fyrir því að þeir 

væru öðruvísi og fengu meiri athygli en stelpurnar. Einn viðmælandinn í greininni lýsti 

reynslu sinni á þann hátt að honum hafi liðið eins og hálfgerðum prins í náminu. Þeir nefndu 

einnig að konur í náminu skynjuðu stundum að þeir fengju meiri þjónustu. Stundum upplifðu 

þeir þó athyglina á neikvæðan hátt. 

Staðalímyndir kynjanna eru byggðar á viðhorfum samfélagsins og áhrifavöldum 

fjölmiðla. Þessar staðalímyndir koma auk þess fyrir í kvenlægu námsefni. Í dag má segja að 

litið sé á hjúkrun sem „kvennastarf“ en til að breyta viðhorfum í þjóðfélaginu þarf að aftengja 

kynbundnar tilvísanir til hjúkrunarstarfa. Vænlegt er að hefja slíka vegferð með því að bæta 

ímynd karlmanna í námsefni sem tengist hjúkrun (Juliff o.fl., 2016). Karlkyns 

hjúkrunarnemar þurfa að fást við kvenlegar staðalímyndir sem mynda hindranir á vegi þeirra 

í hjúkrunarnáminu (Stott, 2007). 

Meadus og Twomey (2011) skoðuðu sérstaklega í rannsókn sinni hvernig það væri að 

vera karlmaður í kvenlægu námi og áskoranir tengdar því. Þeir komust að því að helstu 

áskoranirnar væru m.a. vöntun á fyrirmyndun, vöntun á námsumhverfi sem hentaði körlum, 

skortur á tækifærum til að vinna með öðrum karlmönnum í klínísku námi, engar eða litlar 
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upplýsingar um sögu karla í hjúkrun og litlar leiðbeiningar fyrir karla um notkun á snertingu í 

hjúkrun. Ástralskir karlkyns hjúkrunarnemar hafa orðið varir við ýmsar hindranir eins og t.d. 

lágt sjálfstraust sem birtist í ótta og kvíða gagnvart hæfni þeirra til að ljúka námi. Þessi ótti er 

þó ekki kynbundin, en hugsanlega má tengja þessar tilfinningar þeirra við kynbundin 

hlutverk. Auk þess er skortur á stuðningi frá kennurum hjúkrunarfræðideilda og samkeppni 

við kvenkyns samnemendur um einkunnir (Stott, 2007). 

Niðurskurður á fjárveitingum ástralskra háskóla hefur leitt til þess að aukinn 

þrýstingur er á fræðasvið stofnanna til að auka skilvirkni. Meðal annars hefur komið í ljós að 

með hagkvæmni sjónarmiðum reynist nauðsynlegt að koma í veg fyrir brottfall stúdenta. Það 

er talið sérstakt umhugsunarefni að 40-50% karlkyns stúdenta á sviði hjúkrunar færa sig yfir á 

önnur svið, falla eða hætta (Stott, 2007). 

Kennarar og leiðbeinendur þurfa að átta sig á því að karlar í hjúkrunarfræði námi 

myndu njóta góðs af því að hafa karlkyns hjúkrunarfræðinga sem klíníska kennara. Að hafa 

fyrirmynd af sama kyni getur verið dýrmæt reynsla fyrir kalkyns nemendur. Karlar í 

hjúkrunarnámi hafa sagt frá því að hafa einn annan karl með sér í hópi eykur stuðning og 

kemur í veg fyrir upplifun á einmanaleika (Meadus og Twomey, 2011). 

  2.3.2.3 Kerfisbundnir innviðir 

Í Máritíus eru heilbrigðisstofnanir reknar af ríkinu með kynjaskiptar deildir þ.e.a.s. á 

flestum deildunum er kynjaskipting, karlar sinna körlum og konur sinna konum. Þar af 

leiðandi má ætla að hjúkrunarfræðingar af báðum kynjum séu nauðsynlegir (Hollup, 2014). 

Það mætti því segja að þarna sé hvetjandi þáttur fyrir karla að leggja fyrir sig hjúkrun í 

Máritíus, en sömu sögu er ekki að segja um mörg önnur lönd. Rannsakendur hafa komist að 

því að kerfisbundnir þættir gætu haft hamlandi áhrif á sókn karla í hjúkrun. 

O’Lynn (2004) komst að því að hindranir og áskoranir karla væru ekki aðeins úti á 

meðal almennings heldur einnig á heilbrigðisstofnunum og í hjúkrunarfræðináminu. 
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Kerfisbundnir þættir á stofnunum og í náminu gætu hindrað framgang karla í hjúkrun. Smith 

(2006) ályktaði að viðeigandi innviðir sem henti karlmönnum innan heilbrigðisstofnanna hafi 

brugðist og hamli nýráðningu karlmanna innan hjúkrunarfræðinnar. O’Lynn (2004) nefndi að 

vert væri að athuga skort á karlkyns leiðbeinendum í verknámi. Hann komst einnig að því að 

skortur var á umfjöllun um sögulegar heimildir um karlmenn í hjúkrunarfræði. Mikið var um 

notkun á kvenkyns fornöfnum í kennslubókum sem og í daglegu tali samstarfsfólks. Nokkrir 

þátttakendur í viðtölum Smith (2006) nefndu að þeir upplifðu hindranir varðandi 

námstækifæri eingöngu sökum kyns. Auk þess töldu þeir að raunverulegar hindranir fælust í 

skorti á karlkyns prófessorum eða leiðbeinendum í verknámi. Einnig tóku þeir sérstaklega 

fram skort á aðstöðu sem hentaði þeim eins og búningsklefa fyrir karlmenn. 

Karlmenn í hjúkrunarstörfum eiga á hættu að finnast þeir vera utanveltu og 

einangraðir í starfi. Nýútskrifaður ástralskur hjúkrunarfræðingar af karlkyni sem tekið var 

viðtal við í eigindlegri rannsókn upplifði óvild gagnvart sér þegar hann kom að störfum á 

kvennadeild. Hann sagði frá því að hann hafi fundið greinileg skilmerki þess eðlis að nærveru 

hans væri ekki óskað af sjúklingum og starfsfólki deildarinnar. Eitt af því sem hann nefndi 

var að honum voru einungis úthlutuð minniháttar verkefni, einnig upplifði hann takmarkaða 

hvatningu, færri námstækifæri og mismunun í framkomu starfsfólks (Juliff o.fl., 2016). 

2.4 Staða karla í hjúkrunarfræði 

Til að bregðast við vanda, sem fyrir liggur vegna hækkandi aldurs almennings og 

skorts á hjúkrunarfræðingum, er nauðsyn að auka hlutfall karlmanna og halda í karlmenn 

innan hjúkrunarstéttarinnar (Juliff o.fl., 2016). Með því að einblína einungis á að konur leggi 

fyrir sig greinina skiljum við hinn helminginn af mögulegum hjúkrunarfræðingum eftir, 

þ.e.a.s karlana. 
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Croft og félagar (2015) leituðust eftir að kortleggja ójafnvægi á starfssviðum 

kynjanna í rannsókn sinni. Rýnt var í hlutfall kynjanna í tuttugu mismunandi störfum á 

Englandi sem voru skilgreind sem hefðbundinn karla-eða kvennastörf. Frá 1995 til ársins 

2013 mátti sjá hlutfall kvenna aukast í hefðbundnum karlastörfum á meðan hlutfall karla í 

hefðbundnum kvennastörfum hafði heldur minnkað. 

Ætla má að hlutfall starfandi karla í hjúkrunarfræði sé í flestum löndum milli 5% og 

10%. Í löndum suður-Evrópu; Ítalía, Spánn og Portúgal, eru öll með meira en 20% hlutfall 

karla í hjúkrun (Purnell, 2007). Þess má geta að karlar voru rétt tæp 2% af félagsmönnum í 

félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga árið 2014 samkvæmt tölum frá fyrrverandi formanni 

félagsins (Ólafur Guðbjörn Skúlason, 2014). Í janúar 2017 voru 108 karlar skráðir 

félagsmenn í félaginu en það er svipaður fjöldi og árið 2014 (Guðrún Andrea 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 17. janúar 2017). Hollup (2012) greindi frá því að í 

sumum löndum vestur-Afríku væri hlutfall karla innan hjúkrunar ennþá hærra og ber þar helst 

að nefna Máritíus þar sem nær helmingur allra hjúkrunarfræðinga voru karlar árið 2014 og 

næstum því 50% af öllum nemum í hjúkrun voru karlar. Hollup (2014) sagði frá því að mikið 

væri um að karlar væru í kennarastöðum í hjúkrunarskólunum í Máritíus og tveir af 

leiðtogum hjúkrunarfélagsins í landinu væru karlar. 

Juliff o.fl. (2016) framkvæmdu eigindlega rannsókn á grunni fyrirbærafræðinnar þar 

sem tekin voru hálf-stöðluð viðtöl með opnum spurningum við níu karlkyns 

hjúkrunarfræðinga sem voru nýútskrifaðir í Ástralíu. Þeir gáfu til kynna í þessari rannsókn að 

þeir vildu helst ekki vera álitnir einstakir eða öðruvísi. Eitt af þeim atriðum sem olli þeim 

hugarangri var að vera kallaðir „karl hjúkka“ (e. man-nurse). Auk þess voru þeir ekki hrifnir 

af athugasemdum þar sem gefin var til kynna ánægja með að sjá fleiri karlmenn á sviði 

hjúkrunar (Juliff o.fl., 2016). Rannóknir hafa einmitt bent á að karlar í hjúkrun séu mjög 
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sýnilegir og erfitt getur reynst fyrir þá að falla inní fjöldann. Það hefur verið talin ákveðin 

áskorun fyrir suma karlmenn sem vilja leggja fyrir sig hjúkrunarfræði (Rajacich o.fl., 2013). 

 Karlarnir sem tóku þátt í rannsókn Juliff o.fl. (2016) töldu að karlmenn og konur í 

hjúkrun væru að vinna að einu og sama markmiðinu og því ætti ekki að skipta máli hvort karl 

eða kona væri í starfi hjúkrunarfræðings. Þeir voru sáttir við titilinn hjúkrunarfræðingur og 

fannst það virðingarverð nafnbót. 

2.4.1 Ráð til að fjölga karlmönnum í hjúkrun 

Eftir að hlutverk kvenna í atvinnulífinu breyttist hafa konur komið sér fyrir innan 

starfsgreina sem hafa hingað til talist hefðbundin karlastörf. Það virðist þrautinni þyngra fyrir 

karlmenn að starfa innan starfsgreina sem talin hafa verið hefðbundin kvennastörf og má þar 

nefna hjúkrun. Þess ber að geta að Roth og Coleman (2008) bentu á að mun erfiðara er fyrir 

karlmenn að fara í hefðbundin kvennastörf en fyrir konur að fara karlastörf. Samfélagið 

virðist ekki samþykkja eða lítur einstaklinga hornauga sem fara gegn hefðbundnum 

straumum varðandi starfsval (Clow, Ricciardelli og Bartfay, 2015). Það gæti verið skýringin 

á því að karlmenn, samkvæmt Roth og Coleman (2008), voru yfirleitt eldri en konur þegar 

þeir hófu nám í hjúkrunarfræði. Þeir voru einnig líklegri til að hafa reynt fyrir sér á öðrum 

atvinnuvettvangi áður en þeir völdu hjúkrun (Roth og Coleman, 2008). 

Meadus (2000) komst að þeirri niðurstöðu að ef hjúkrun ætti að lifa af 21.öldina yrði 

að hnika til Florence Nightingale ímyndinni sem einkennir hjúkrunarfræði enn í dag og koma 

sterkari karlkynsímynd á starfið til að auka vægi karlkyns starfsmanna í hjúkrun. Niðurstöður 

Clow o.fl. (2015) sýndu hins vegar fram á að þegar lögð var áhersla á karlmennskulega 

tilburði í auglýsingum, til að fá karla í hjúkrunarfræði, virtist það ekki virka og skilaði frekar 

öfugum áhrifum. Samkvæmt rannsókninni virtist það hafa fælandi áhrif á karlana sem 

markaðsetningin átti að höfða til. Þegar dregin var fram sérstaða karla í hjúkrun með því að 

vísa til karlmennsku þeirra sem stunduðu hjúkrun, dró það úr þeirri viðleitni þátttakenda í 
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rannsókninni að hjúkrun væri hentug starfsgrein fyrir karla. Auglýsingar sem innihéldu 

karlmenn í hjúkrun en án skilaboða um karlmennsku þeirra, virtust ekki hafa sömu neikvæðu 

áhrif. Clow o.fl. (2015) ályktuðu út frá rannsókn sinni að betra væri að kynna hjúkrunarfræði 

fyrir körlum sem starfsgrein fyrir bæði kynin með auglýsingum sem vísuðu til ólíkra hópa úr 

samfélaginu. 

Skortur á menntuðum hjúkrunarfræðingum gerir það að verkum að þörf er á 

sérstökum úrræðum til þess að halda hjúkrunarfræðingum innan fagsviðsins og fjölga 

einstaklingum af báðum kynjum í stéttinni. Greint hefur verið frá því að þörfin á 

hjúkrunarfræðingum muni aukast verulega á fyrstu áratugum 21. aldarinnar. Meðal annars 

vegna þess að stór hluti starfandi hjúkrunarfræðinga nálgast eftirlaunaaldur og auknar 

lífslíkur leiða til þess að fleiri þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar en áður (Rajapaksa og Rothstein, 

2009). Algengasta lausnin sem hefur verið nefnd til að bregðast við skorti á 

hjúkrunarfræðingum er að útskrifa fleiri hjúkrunarfræðinga. Sú fjölgun hefur ekki mætt þeirri 

þörf sem um er getið. Önnur aðferð til þess að bregðast við þessum vanda væri að koma í veg 

fyrir brottfall frá starfssviðinu, en með því er unnt að ná fljótlegri árangri með minni 

kostnaði. Með því mætti einnig halda í reynda hjúkrunarfræðinga og auka gæði hjúkrunar 

(Rajapaksa og Rothstein, 2009). Þess má geta að Juliff o.fl. (2016) komust að þeirri 

niðurstöðu að til þess að bregðast við þeim vanda, sem fyrir liggur vegna hækkandi aldurs 

almennings og skorts á hjúkrunarfræðingum, þyrfti að auka fjölda karlmanna og viðhalda 

stöðu þeirra innan hjúkrunarstéttarinnar. Kennarar á sviði hjúkrunar yrðu að þróa námsefni og 

finna kynhlutlausar aðferðir til að karlmönnum væri gert kleift að nálgast námið án þess að 

skera sig úr hópnum. Námsefnið yrði að endurspegla meðferðarsambönd sem styðja 

nærgætna snertingu af hendi karlkyns hjúkrunarfræðings (Juliff o.fl., 2016).  

Í Grein Whittock og Leonard (2003) kom fram að þrátt fyrir aukinn áhuga karlmanna 

á hjúkrun í Bretlandi skilaði það sér ekki í raunverulegri aukningu á skráningu karla í 
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hjúkrunarnám. Þeir komust einnig að því að starfsráðgjafar í skólum í Bretlandi gerðu lítið 

sem ekkert í því að benda ungum karlmönnum á möguleika sem felast í starfsferli 

hjúkrunarfræðinga. Sumir viðmælendur rannsóknarinnar sögðu að ennþá væri að einhverju 

leyti litið á hjúkrun sem „bara“ umönnunarstarf. Meadus og Twomey (2011) greindu frá því 

að háskólar, fagfélög í hjúkrun og stéttarfélög gegndu mikilvægu hlutverki í að koma á 

framfæri jákvæðri mynd af karlkyns hjúkrunarfræðingum til samfélagsins. Herferðir til að 

auka hlut karla í hjúkrun höfðu hingað til verið íhaldssamar að þeirra mati og þeir töluðu um 

að grípa þyrfti til virkari aðferða. Vegna skorts á hjúkrunarfræðingum er ennþá mikilvægara 

að koma á framfæri ímynd hjúkrunar sem kynhlutlausri grein fyrir bæði karla og konur. 

Ráðgjöf og hvatning karla til að leggja fyrir sig hjúkrun er ekki til staðar í þeim mæli sem 

þyrfti að vera að sögn viðmælenda í rannsókn Whittock og Leonard (2003). 

Stanley (2012) ályktaði að raunveruleg hætta væri á að viðhorf almennings til 

karlkyns hjúkrunarfræðinga og framlagi þeirra til hjúkrunar, yrði fyrir skaða vegna 

neikvæðrar birtingarmyndar. Stofnanir á sviði menntamála og mannauðs þyrftu að íhuga 

mótaðgerðir gagnvart þeim neikvæðu áhrifum með raunhæfari skilaboðum um framlag 

karlkyns hjúkrunarfræðinga. Athuganir Roth og Coleman (2008) leiddu í ljós að á heildina 

litið var viðhorf almennings til hjúkrunarfræðinga að jafnaði jákvætt. Karlmenn upplifðu þó 

ákveðnar hindranir varðandi ímynd hjúkrunarfræðinnar, sem væri hefðbundin kvennastétt. 

Þessi viðhorf gætu valdið alvarlegum vanda varðandi nýliðun og starfsánægju 

hjúkrunarfræðinga af báðum kynjum. Staðalímyndir samfélagsins gætu þvingað karlmenn til 

að velja frekar hefðbundin karlastörf. Roth og Coleman (2008) greindu frá því að til þess að 

vinna gegn hinu hefðundna áliti almennings varðandi staðalímyndir innan 

hjúkrunarfræðinnar, þyrfti að fylgjast með og gagnrýna hvernig ímynd hjúkrunarfræðinga er 

borin á borð almennings. Í þeim tilgangi þyrfti að skoða auglýsingar og bæklinga frá skólum 

til að ganga úr skugga um að þeir endurspegluðu fjölbreytileika kynjanna og þjóðfélagshópa. 
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Fjölga þyrfti karlmönnum á hinu akademíska sviði á öllum stigum námsins. Fræðigreinar 

ættu einnig að endurspegla fjölbreytileika. Nauðsynlegt væri að kynna fjölbreytileika starfs á 

sviði hjúkrunarfræði fyrir yngri karlkyns námsmönnum. Leggja þyrfti aukna áherslu á sögu 

karlmanna í hjúkrunarfræði í fyrirlestrum, auk þess mætti auka skilning nemenda á 

kynbundnum þáttum með því að fjalla um heilbrigði karla sérstaklega á sama hátt og gert er 

varðandi heilbrigði kvenna. Juliff o.fl. (2016) komust að því að íhuga þyrfti fjölbreytileika á 

starfsheitum hjúkrunarfræðinga til að draga úr jaðarsetningu karlmanna. 

Roth og Coleman (2008) framkvæmdu rannsókn sem fól í sér rýni á útgefnu efni 

varðandi hindranir karlmanna í starfsferilsþróun innan hjúkrunarfræðinnar. Þeir komust 

meðal annars að því að á síðustu fimmtíu árum hafði uppbygging hjúkrunarfræðinnar breyst 

verulega. Þessar breytingar höfðu þó ekki haft áhrif á viðhorf almennings til hjúkrunarfræði. Í 

ljós kom að hindranir áttu sér enn stað varðandi inngöngu karlmanna í hjúkrunarfræðistéttina. 

 Í rannsókn Rajacich o.fl. (2013) var helsta markmiðið að finna út hvernig mætti 

fjölga karlmönnum í hjúkrunarstéttinni. Tillögur þátttakenda til að ná þessum markmiðum 

voru settar fram í tveimur þáttum. Í fyrsta lagi þyrfti að breyta staðalímyndum innan 

hjúkrunar og því hvernig hjúkrunarfræðingar koma almenningi fyrir sjónir. Í öðru lagi þyrfti 

nýliðun að beinast að yngri karlmönnum eða jafnvel á seinni stigum grunnskóla. Nokkur 

árangur náðist samkvæmt Stott (2007) í skipulagðri herferð sem hafði það að markmiði að 

fjölga karlmönnum í hjúkrunarnámi í áströlskum háskólum. Þeir báru kennsl á þá staðreynd 

að reynsla og bakgrunnur nemenda var það breiður að þörf væri á meiri sveigjanleika á 

fræðasviði hjúkrunar. Hlutfall nemenda í fjarkennslu hefur aukist með tæknilegum aðferðum, 

sú breyting hefur orðið til þess að skráningum karlmanna hefur fjölgað jafnt og þétt í 

kjölfarið í Ástralíu. Hér á landi hefur verið starfrækt fjarkennsla í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri síðan 1998 en því miður hefur það ekki leitt til fjölgunar útskrifaðra 

karlkyns hjúkrunarfræðinga (Stefán Jóhannson munnleg heimild, 19. janúar 2017). 
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Margar hindranir standa í vegi fyrir jöfnun kynjahlutfallsins í hjúkrunarfræði. 

Framundan eru mikilvægar ákvarðanir varðandi framtíð hjúkrunar sem grein fyrir bæði 

kynin. Til þess að hafa afdrifarík áhrif á misræmi kynjanna innan greinarinna þarf hugrekki 

og alla sameiginlega þekkingu hjúkrunarfræðinnar (Roth og Coleman, 2008).  
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3. Aðferðafræði 

3.1 Gagnasöfnun 

Áður en eigindleg rannsókn er framkvæmd þarf að leggjast í töluverðan lestur og rýna 

í fræðilegar heimildir til að hafa sem besta yfirsýn yfir efnið. Samkvæmt Sigríði 

Halldórsdóttur (2003) er þetta talið sérstaklega mikilvægt til að halda flæðinu gangandi í 

viðtalinu og að undirbúa jarðveginn fyrir nýjar upplýsingar. Heimildaleit og 

upplýsingasöfnun við vinnu á þessari rannsóknaráætlun var að mestu leyti framkvæmd á 

veraldarvefnum. Erlendar heimildir eru í miklum meirihluta heimilda. Fáar rannsóknir og 

athuganir hafa verið gerðar á karlmönnum í hjúkrun á Íslandi. Stuðst var við eina veigamikla 

íslenska rannsókn en að öðru leiti voru heimildirnar að stærstum hluta erlendar rannsóknir og 

fræðigreinar sem fundnar voru í gegnum leitarvélarnar CINAHL (Ebsco Host) og Pubmed. 

Leitarorðin sem stuðst var við í leitinni af erlendum heimildum voru: „men nurses”, 

„nursing” og „male nurse”. Einhverjar erlendar heimildir voru fundnar með því að skoða 

heimildirnar sem lágu að baki áður fundnum fræðigreinum. Þær fáu íslensku heimildir sem 

stuðst var við voru fundnar í gegnum leitarsíðuna leitir.is með samsettu leitarorðunum 

„karlar” og „hjúkrunarfræði”. Höfundar höfðu einnig samband við Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarfræðideildir háskólanna og mannauðssvið Landspítalans í 

upplýsingaleit við vinnu á þessari rannsóknaráætlun. 

Hér er um rannsóknaráætlun að ræða svo líta má á eftirfarandi kafla sem nokkurs 

konar uppskrift að tilhögun rannsóknarinnar. Sú aðferðafræði sem hér verður fjallað um þykir 

ákjósanleg til að svara spurningum varðandi persónulega reynslu fólks og skilning á sínum 

innri og ytri aðstæðum. Það má því segja að hún sé ákjósanleg til að skoða reynslu íslenskra 

karlkynshjúkrunarfræðinga, öðlast skilning á því hvaða eiginleikum þeir eru gæddir og 
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hvernig helst væri hægt að fá fleiri karla til að starfa í greininni (Sigríður Halldórsdóttir, 

2000).  

3.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Um eigindlega rannsóknaraðferð er að ræða sem byggist á túlkunarfræði og heyrir 

undir fyrirbærafræði. Innan þess ramma hefur fræðikonan Joan M. Anderson, við Háskóla 

Bresku Kólumbíu í Vancouver Kanada, þróað sérstaka nálgun sem hefur verið kennd við 

Vancouver skólann (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). Rannsóknartillaga okkar er byggð á 

þessum fræðum og sniðin eftir þeim forsendum sem hér verður nú fjallað um. 

Í eigindlegum rannsóknum er farið í gegnum þrjú megin stig sem eru viðtöl, athugun 

og skráning upplýsinga. Út frá þessum viðtölum eru notaðar beinar tilvitnanir til að skoða 

reynslu, tilfinningar og þekkingu fólks. Útkoman getur myndað þemu og mynstur sem eru til 

þess fallin að veita innsýn og skilning á upplifun einstaklings (Patton, 2002). Til að ná 

hámarks árangri þarf rannsakandinn að hafa góðan skilning á umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar. Rannsakendur þurfa að vera vel að sér í samskiptum og viðhalda öguðum 

vinnubrögðum með þjálfun, þekkingu og sköpunargáfu (Kvale og Brinkmann, 2009). Það er 

talið sérstaklega mikilvægt fyrir rannsakendur að leggja til hliðar allar fyrirfram mótaðar 

skoðanir sínar og leyfa þekkingu að verða til án beinnar íhlutunar (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

3.3 Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Vancouver-skóli fyrirbærafræðinnar er einstök blanda af túlkun, útskýringu og 

uppbyggingu sem miðar að því að stuðla að bættum félagsfræðilegum grunni. Þar er litið á 

viðmælanda sem meðrannsakanda sem hefur einstaka reynslu. Lögð er sérstök áhersla á 

nálgun við hann á grunni jafnræðis og gagnkvæmrar virðingar. Rannsóknarferli Vancouver-

skólans fer ekki eftir línulegum leiðum, heldur er um gagnvirkt hringferli að ræða sem 
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samanstendur af sjö þáttum. Þeim má lýsa eftir eiginleika hvers þáttar sem eru að vera kyrr, 

að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og loks að sannreyna (Sjá mynd 

1) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Mynd 1. Meginþrep í rannsóknarferli Vancouver skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003 bls. 

250). 

 

         Þetta hringferli ætti að vera í stöðugri notkun í gegnum allt rannsóknarferlið og 

stundum reynist nauðsynlegt að endurtaka afmarkað þrep aftur og aftur eins og t.d. 

ígrundunarþrepið. Einnig er talið sérstaklega mikilvægt að nota kyrrðarþrepið reglulega til að 

slíta rannsakandann frá fyrirfram mótuðum skoðunum sínum eða hugmyndum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000). 

         Þegar kemur að framkvæmd rannsóknar eftir aðferðafræði Vancouver-skólans er farið 

í gegn um 12 þrep. Þrepin eru útlistuð í bókum Sigríðar Halldórsdóttur (2000, 2003) og er 

þeim gerð nánari skil í eftirfarandi lista: 

 

● Þrep 1 Að velja þáttakendur (úrtak). Fyrst og fremst þurfa þátttakendur að hafa 

upplifað fyrirbærið sem á að rannsaka og má kalla það tilgangsúrtak. Mælst er til að 
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þeir séu ekki í miðri atburðarás erfiðrar upplifunar. Fjöldi þeirra veltur á tegund 

rannsóknar en oftast eru þeir 5 – 15 og miðað er við tvennar samræður. Þetta getur þó 

verið nokkuð sveigjanlegt. 

● Þrep 2 Að vera kyrr (áður en samtal á sér stað). Hér eru fyrirfram mótaðar skoðanir 

og ályktanir lagðar til hliðar svo þær hafi síður áhrif á rannsóknarferlið.  Um er að 

ræða þögula ígrundun sem mælst er til að skrá í dagbók til að hafa yfirsýn yfir 

áhrifaþætti rannsakandans. 

● Þrep 3 Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Hér þarf rannsakandinn að beita allri 

sinni athyglisgáfu. Hann þarf að vera vakandi fyrir manneskjunni sem rætt er við og 

fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Samtalið myndar brú á milli beggja aðila og úr 

verður nokkurs konar samræðudans. Rannsakandi leitar leiða til að dýpka leit sína 

eftir svörum með því að koma með nýjar spurningar frá því samhengi sem 

viðmælandi gefur. 

● Þrep 4 Skerpt vitund varðandi orð (hugmyndir og hugtök). Gagnagreining er 

framkvæmd samhliða gagnasöfnun. Öll samtöl eru hljóðrituð og skráð orðrétt í 

ritvinnslu. Í fyrstu er lesið yfir þann texta sem kemur úr samtalinu eins og um 

afþreyingarefni sé að ræða og efninu leyft að sökkva inn án greiningar. Þessu þrepi er 

nánar lýst í mynd 2 hér á eftir. 

● Þrep 5 Byrjandi greining á þemum (að finna orð fyrir hugmyndir). Þetta þrep á sér 

tvær hliðar. Í fyrsta lagi þarf að bera kennsl á lykilatriði í framsögu þátttakandans sem 

hafa vægi varðandi fyrirbærið sem verið er að rannsaka. Í öðru lagi þarf að finna 

þemu í þessum lykilatriðum. Þetta er gert m.a. með því að rita athugasemdir á spássíu 

handritsins. 

● Þrep 6 Að átta sig á heildarmyndinni (varðandi reynslu hvers einstaklings). Hér eru 

öll þemu tekin saman og myndaðir hópar úr þeim sem leiða til grundvallar 



 

Harðgerðar hendur: Karlar í hjúkrunarfræði 43 

 

uppbyggingu á efnistökum hvers samræðufélaga fyrir sig. Þetta krefst óhlutbundinnar 

hugsunar hjá rannsakanda ásamt innsæi, rökhugsun og sjálfsskoðun. Algengt er að 

rannsakandi leiti meira inn á þagnar- og ígrundunarstigið þegar hér er komið. 

● Þrep 7 Staðfesting á heildarmynd (með einstaklingnum sjálfum). Mikilvægt er að 

hafa í huga að valkostir rannsakandans eru alltaf að einhverju leiti háðir honum 

sjálfum. Hafa ber í huga að rödd viðmælandans fái að njóta sín og þess vegna er 

nauðsynlegt að bera það undir hann sjálfan hvort því markmiði sé náð. 

● Þrep 8 Að átta sig á heildarmyndinni (meginniðurstöður rannsóknarinnar). Hér þarf 

að bera saman niðurstöður úr samræðum milli þátttakenda og finna hvað þeir eiga 

sameiginlegt. Einnig er þó mikilvægt að skoða hvað er ólíkt á milli þeirra. Unnið er 

með gögnin fram og aftur þar til niðurstöður fara að kristallast frammi fyrir augum 

rannsakandans. 

● Þrep 9 Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin. Grundvallar 

uppbygging fyrirbærisins er borin saman við samræðutextann til að athuga hvort allt 

stemmi og hvort eitthvað vanti. Rannsakandinn lítur svo á að öll gögn eigi jafnan rétt 

á sér og skoðar þau án þess að finna sér eftirlæti. 

● Þrep 10 Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum (í örstuttu máli). Hér þarf að finna 

yfirþemu sem lýsa fyrirbærinu og svara spurningunni um hvaða þýðingu þau hafa 

fyrir rannsóknina. Mikilvægt er að hafa í huga að túlkunin er frekar eins og listgrein 

heldur en vélræn vinnsla eða útreikningur.  

● Þrep 11 Að sannreyna niðurstöður (ásamt meðrannsakanda). Í lokagreiningu á 

niðurstöðum eru einhverjir af meðrannsakendum (viðmælendum) fengnir til að athuga 

hvort þeir beri kennsl á eigin reynslu í niðurstöðunum.  

● Þrep 12 Að skrá niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar niðurstöður eru teknar saman 

í Vancouver skólanum er settur saman texti sem endurspeglar allar raddir 
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þátttakendanna. Með túlkun sinni á textanum er rannsakandinn að segja sögu sem 

lýsir raunverulegum upplifunum viðmælenda sinna og sameiginlegum viðbrögðum 

þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, 2003). 

 

Mynd 2. Gagnasöfnun og gagnagreining í rannsóknarferlinu með tímaskörun (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000). 

 

3.4 Lýsing á framkvæmd rannsóknar 

         Farið verður eftir þeim tólf þrepum sem hér hafa verið skilgreind í vinnu við áætlaða 

rannsókn. Til að fá sem víðasta skilning á því fyrirbæri sem hér verður skoðað er áætlunin að 

leggja upp með þrjá hópa sem samanstanda af um 10 einstaklingum hver eða þartil mettun er 

náð í söfnun gagna og skýr mynd er komin af rannsóknarefninu. Misjafnt er eftir rannsóknum 

hve stórt úrtak þurfi til þess að ná fram þessari mettun en í fyrirbærafræði er oft miðað við 5-

15 manns. Þar sem miðað verður við fyrirbærafræði Vancouver skólans er markmið sett á að 

hafa 10 einstaklinga í hverjum hóp en fleiri ef þurfa þykir. Þessir hópar eru karlkyns 

hjúkrunarfræðingar, kvenkyns hjúkrunarfræðingar og notendur heilbrigðisþjónustunnar á 
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sviðum þar sem starfa hjúkrunarfræðingar af báðum kynjum. Vel ígrundað val rannsakenda á 

úrtaki er algjört lykilatriði þegar gera á vandaða rannsókn og því má teljast eðlilegt að 

nokkrum tíma sé varið í það (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Til að finna viðmælendur þarf að byrja á því að auglýsa eftir karlkyns 

hjúkrunarfræðingum sem vilja taka þátt í rannsókninni og hugsanlega nýtast samfélagsmiðlar 

í þeim tilgangi ásamt auglýsingu í tímariti hjúkrunarfræðinga. Ákjósanlegt þætti okkur að 

biðja þá um að benda á hjúkrunarfræðinga af kvenkyni sem þeir hafi starfað með og má kalla 

það nokkurs konar snjóboltaúrtak. Varðandi þátttakendur úr hópi þjónustuþega væri æskilegt 

að hjúkrunarfræðingar sem eru vel kunnugir spítalaumhverfinu væru fengnir til að aðstoða 

við val á viðmælendum með tilgangsúrtaki þannig að bæði komi fram dæmigerð og 

ódæmigerð reynsla til að fyrirbyggja einsleitni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Við vonumst til þess að með viðtölum við karlkyns hjúkrunarfræðinga verði unnt að 

skoða reynslu þeirra í samhengi við það fræðilega efni sem hér hefur verið fjallað um. Ætlun 

okkar er að skoða hvernig þeir samsama sig við reynsluheim hjúkrunarfræðinga sem hefur í 

sögulegum skilningi verið mótaður af konum. Við viljum einnig vita hvernig þeir samsami 

sig við staðalímyndir kynjanna og hvort þeir telji sig hafa þurft að takast á við áskoranir á leið 

sinni í gegn um hjúkrunarfræðinámið eða á starfsferli sínu einungis vegna þess að þeir séu 

karlmenn. Ástæða þess að við viljum ræða við kvenkyns hjúkrunarfræðinga er til að skoða 

hvernig þær upplifa samstarf við hjúkrunarfræðinga af gagnstæðu kyni og hvort þær verði 

varar við hindranir á vegi þeirra. Einnig myndum við vilja vita hvaða viðhorf þær hafa til 

karlkyns hjúkrunarfræðinga m.t.t. staðalímynda kynjanna. Komið hefur fram í umfjöllun 

höfunda í fræðilega bakgrunni ritgerðarinnar að sumir sjúklingar eða þjónustuþegar hafa 

mismunandi reynslu af umönnun eftir því hvort kynið veitir hana. Þetta viljum einnig skoða 

sérstaklega og því verða þjónustuþegar þriðji þátttakendahópurinn í rannsóknaráætlun okkar. 
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Við munum notast við tilgangsúrtak sem felur í sér einstaklinga sem hafa dæmigerða eða 

ódæmigerða reynslu eða innsýn í viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).   

Rannsóknarefnið verður reifað í viðtölum með því að notast við hálf stöðluð (e. semi 

structured) samtöl. Í byrjun viðtalanna verða opnar spurningar ræddar en kafað dýpra í efnið 

eftir því sem á líður þar til að ákveðinni mettun er náð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Leitast 

verður við að nýta þann fræðilega bakgrunn sem hefur verið fjallað um í meginmáli. Við 

munum einnig leita nýrra heimilda jafnóðum og samtöl eiga sér stað til að dýpka skilning á 

efninu. Það sem verður m.a. skoðað í samræðum við einstaklingana er hvernig þeir skynja 

eða túlka sögulegan bakgrunn hjúkrunarfræðinnar með tilliti til stöðu karlmanna, 

staðalímyndir karlkyns hjúkrunarfræðinga eins og þær koma þeim fyrir sjónir og hvort þau 

verði vör við áskoranir sem geta haft áhrif á stöðu karla sem starfa við hjúkrunarfræði. 

Reynsla karlkyns hjúkrunarfræðinga verður skoðuð sérstaklega. Reynt verður að fá fram 

innsýn og skoðanir hvernig mætti auka hlut karla í hjúkrunarfræði. Samkvæmt Kvale og 

Brinkmann (2009) er nauðsynlegt að vera með fyrirfram tilbúinn ramma fyrir samtalið. 

Ákjósanlegt er að þessi rammi sé nokkuð opinn og sem minnst þvingandi til þess að 

viðmælandinn fái að ráða ferðinni og tjá sig óhindrað. 

Tafla 1. Yfirlit yfir úrtakshópa 

Viðmælendur Fjöldi Viðtalsform Vinnsla gagna 

Karlkyns hjúkrunarfræðingar 10 Hálf-stöðluð 

einstaklingsviðtöl 

Tekin upp og 

greind 

Kvenkyns hjúkrunarfræðingar 10 Hálf-stöðluð 

einstaklingsviðtöl 

Tekin upp og 

greind 

Notendur heilbrigðissþjónustunnar 10 Hálf-stöðluð 

einstaklingsviðtöl 

Tekin upp og 

greind 

 

Að loknum viðtölum, sem verða tekin upp með SONY ICD-UX560B vasahljóðritara, 

verður farið í gagnagreiningu samkvæmt forsendum fyrirbærafræðinnar með aðferð 
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Vancouver-skólans. Þemu greind og skráð, niðurstöður skoðaðar og borið saman við upplifun 

viðmælenda. Að lokum má vænta niðurstaðna úr þessari rannsókn, en það liggur í hlutarins 

eðli að ekki er hægt að gera sér í hugarlund fyrirfram hver hún gæti verið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

         Sækja þarf um leyfi til Vísindasiðanefndar og Persónuverndar áður en rannsóknin 

verður sett af stað þar sem hún fellur undir viðmið þeirra stofnana fyrir leyfisskyldu og 

almenn ákvæði um meðferð persónuupplýsinga (Reglur um tilkynningarskyldu og 

leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga nr. 712/2008; Vísindasiðanefnd, (e.d.). Mikilvægt er 

að leggja höfuðáherslu á heiðarleika, trúnað og nafnleynd við framkvæmd rannsóknarinnar 

þannig að virðing fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti viðmælenda sé höfð að leiðarljósi. 

Til að undirstrika þessar áherslur yrði leitast eftir að fá upplýst samþykki skriflegt og 

undirritað af viðmælendum (Kvale og Brinkmann, 2009; Vísindasiðanefnd, (e.d.)). 

Hér hefur verið fjallað um fyrirbærafræði Vancouver-skólans og af hverju hún sé 

ákjósanleg leið til að varpa ljósi á rannsóknarefni þessarar rannsóknaráætlunar. Framkvæmd 

rannsóknar eftir aðferðafræði Vancouver-skólans er í 12 þrepum. Á þessum fræðum byggir 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Farið var yfir hvernig skuli framkvæma hana, hvernig 

þátttakendur verða valdir og hvernig gögnum yrði safnað.  
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Umræður 

 Hjúkrunarfræði hefur verið lýst sem fjölbreyttu fagi með möguleika á mikilli 

sérhæfingu en konur hafa verið allsráðandi í stétt hjúkrunarfræðinga á Íslandi frá upphafi og 

eru enn. Hlutfall karla í hjúkrunarfræði á Íslandi er mjög lágt miðað við önnur vestræn ríki. 

Höfundar þessa efnis eru einmitt einu karlmennirnir á síðasta ári í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Hlutfall karlmanna í hjúkrunarfræði á Íslandi virðist ekki vera breytast 

til batnaðar. Nokkrir karlmenn útskrifast á hverju ári úr hjúkrunarfræði en ekki af þeim fjölda 

sem þyrfti til að breyta hlutfallinu til frambúðar. 

Karlmenn eiga, þrátt fyrir lágt hlutfall á hér á landi í hjúkrun, að baki langa sögu í 

umönnun veikra eða særðra en þar má nefna að áður fyrr var hjúkrun álitin vera eina af 

skyldum kristinna manna. Samt sem áður hefur því verið haldið fram lengi að starfsgreinin 

hentaði konum betur en körlum. Florence Nightingale, sem oft er álitin móðir 

hjúkrunarfræðinnar, hélt þessari skoðun á lofti og skapaði að einhverju leyti þessa kvenlægu 

ímynd sem fylgir hjúkrun enn í dag (Brown o.fl., 2000; Mackintosh, 1997; Rajapaksa og 

Rothstein, 2009). Saga hjúkrunar hefur einnig litast mikið af konum vegna hlutfalls kvenna í 

starfinu í gegnum tíðina. Einn af þeim meginþáttum sem hindra karlmenn í að leggja stund á 

hjúkrunarfræði er kvenlæg ímynd starfssviðsins. Í öðrum löndum, sem við viljum gjarnan 

bera okkur saman við, hefur tekist að ná mun betri árangri varðandi þátt karlmanna í hjúkrun. 

Hlutfall karla í hjúkrunarfræði er einna lægst hér á landi miðað við önnur vestræn ríki. Eins 

og komið hefur fram fyrirfinnast ríki þar sem hlutfall karlmanna er allt að 50%. 

Ýmis átaksverkefni hafa verið gerð til þess að reyna fjölga karlmönnum í hjúkrun en 

þau hafa skilað litlu sem engu miðað við hlutfallið sem við búum við í dag. Karlar í 

hjúkrunarfræði finna fyrir því að þeir séu í kvenlægu starfi (Juliff o.fl., 2016). Í starfi sínu eru 

þeir sýnilegur minnihluti og geta þurft að takast á við ýmsar áskoranir sem fylgja því. Þar má 

helst nefna kynbundna þætti sem felast í fyrirfram mótuðum hugmyndum um hlutverk 



 

Harðgerðar hendur: Karlar í hjúkrunarfræði 49 

 

kynjanna. Búast má við viðvarandi áskorunum fyrir karlmenn í hjúkrun svo lengi sem 

hlutfallið helst í slíkri skekkju milli kynjanna að mati höfunda. Almennar kynbundnar 

hugmyndir um hjúkrunarstarfið eru ríkjandi, sem rekja má aftur til fordóma í garð 

atvinnugreina þar sem konur eru eða voru í meirihluta. Almennt ríkir sú hugmynd að 

hjúkrunarfræðingar séu af kvenkyni en karlkyns hjúkrunarfræðingar eru stundum álitnir vera 

læknar eða læknanemar (Juliff o.fl., 2016). Höfundar hafa fundið fyrir þessu en fólk hefur 

undrast yfir námsvali okkar. Fordómar og staðalímyndir stéttarinnar virðast ennþá vera til 

staðar og gæti skýrt að hluta lágt hlutfall karla í hjúkrun á Íslandi. 

Karlar, sem fara í hjúkrunarfræði, velja sér hjúkrunarfræði af ýmsum ástæðum. 

Einhverjir verða fyrir áhrifum frá vinum eða ættingjum sem eru hjúkrunarfræðingar. Karlar 

velja hjúkrunarfræði í einhverjum mæli vegna starfsöryggis, hreyfanleika í starfi og 

fjölbreytileika starfsins. Að vilja hjálpa öðrum er einnig ástæða sem karlkyns 

hjúkrunarfræðinga nefna fyrir því að hafa valið hjúkrunarfræði (Meadus og Twomey, 2011; 

Rajacich o.fl., 2013). Miðað við þessar forsendur finnst höfundum í raun undarlegt að ekki 

fleiri karlmenn velji hjúkrun á Íslandi. Undirritaðir gera sér þó grein fyrir að fleiri ástæður 

liggja að baki lítils fjölda karlmanna í hjúkrun á Íslandi, sem verða nánar útlistaðar hér að 

neðan. 

Komið hefur fram að samfélagið lítur einstaklinga hornauga sem fara gegn 

hefðbundnum straumum varðandi starfsval (Clow o.fl., 2015). Það gæti verið hluti af þeirri 

skýringu afhverju karlar sækja lítið í hjúkrun á Íslandi. Meadus (2000) komst að þeirri 

niðurstöðu að ef hjúkrun ætti að lifa af 21.öldina yrði að koma sterkari karlkynsímynd inn á 

starfið til að auka vægi karla í hjúkrun. Niðurstöður Clow o.fl. (2015) sýndu hins vegar fram 

á að þegar lögð var áhersla á karlmennskulega tilburði í auglýsingum sem svar við 

staðalímynd hjúkrunarfræðingsins, virtist það ekki virka. Skynjun þáttakenda var á þá leið að 

ímynd karla í greininni varð neikvæðari ef hjúkrunarfræðingarnir voru sýndir með mikla 
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tengingu við karlmennsku. Karlmaður sem hjúkrunarfræðingur í auglýsingunum skilaði ekki 

sömu neikvæðu viðbrögðunum og þegar tenging karlmennsku ímyndar við hjúkrunarfræðina 

var mjög sterk. Clow o.fl. (2015) ályktuðu út frá því að betra væri að kynna hjúkrunarfræði 

fyrir körlum sem starfsgrein fyrir bæði kynin með auglýsingum sem vísuðu í hinar ýmsu 

stéttir samfélagsins. Roth og Coleman (2008) höfðu uppi þær hugmyndir að til að jafna hlut 

karlmann þyrfti að fjölga karlmönnum á öllum stigum námsin en fræðigreinar ættu einnig að 

reyna að endurspegla fjölbreytileikann. Þeir nefndu einnig mikilvægi þess að kynna 

hjúkrunarfræðinámið sem spennandi valkost fyrir yngri nemendur. Að fjölga 

karlkynsfyrirmyndum fyrir tilvonandi hjúkrunarfræðinema og kynna hjúkrunarnámið fyrir 

yngra fólki eru þættir sem höfundar telja að gætu skilað árangri hér á landi. Venjulegar 

karlkyns fyrirmyndir gætu hjálpað til við að útrýma kvenkyns staðalímyndum 

hjúkrunarfræðarinnar. 

Vinna við breytingar á staðalímyndum og aðgerðir til að draga úr fordómum eru að 

mati höfunda eitt af brýnustu verkefnum hjúkrunarfræðisamfélagsins. Á meðan staðalímyndir 

hjúkrunarfræðinga eru almennt tengdar við konur og lítil þekking er ríkjandi á starfinu getur 

reynst erfitt að jafna hlutföllin. Ímynd stéttarinnar í fjölmiðlum hefur þar áhrif en 

hjúkrunarfræði hefur í gegnum tíðina oftar en ekki birst þar sem lítt heillandi starfsvettvangur 

eða hjúkrunarfræðingar sýndir í afbakaðri mynd. Birtingarmyndir sem þessar hjálpa ekki til 

við að jafna kynjahlutfallið en einnig er skortur á fyrirmyndum stór þáttur (Weaver o.fl., 

2014). Hugsanlega má álykta að því jákvæðari sem birtingarmynd á ímynd 

hjúkrunarfræðinga verður í fjölmiðlum verði auðveldara að auka hlut karlamanna í hjúkrun. 

Sérstaklega er vert að skoða birtingarmynd karlkyns hjúkrunarfræðinga í fjölmiðlum en eins 

og komið hefur fram í fræðilegri umfjöllun er hún ekki alltaf jákvæð. 

Höfundar hafa bent á jákvæð viðbrögð í garð þeirra í námi og starfi en það samræmist 

svörum viðmælenda í íslensku rannsókninni um karla í hjúkrunarfræði. Stundum hafa karlar 
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þó verið boðnir velkomnir út frá ákveðnum forsendum, eins og þeirri hugmynd að það væri 

gott fyrir stéttina að fá fleiri karla svo launin myndu hækka eða að gagnsemi væri af þeim 

vegna líkamsstyrks þeirra. Að þörf sé fyrir karlkyns hjúkrunarfræðing einungis vegna kyns 

hans og líkamsstyrks gerir lítið úr faglegum vitsmunum hans og hæfileikum. Karlkyns 

hjúkrunarfræðingar hafa eins mikið fram að færa til fagsins og konur og má því telja 

lítillækkandi að halda öðru fram að mati höfunda. 

Þær hindranir sem höfundar hafa upplifað á vegferð sinni í gegnum hjúkrunarnámið 

hafa verið af ýmsum toga og eiga sér sterkan samhljóm við fræðilegu umfjöllunina hér á 

undan. Má þar nefna kvenlægar áherslur í námsefni, vöntun á karlkynsfyrirmyndum í gegnum 

námið og útilokun frá þátttöku í vissum hjúkrunarverkum í klínísku námi. Einnig má benda á 

að höfundum hefur verið boðinn lakari kostur fyrir búningsaðstöðu í verknámi en kvenkyns 

samnemendum auk þess sem vinnuföt passa eða henta körlum illa. 

Við höfum lagt til að gerð verði rannsókn til að byrja með sem byggir á eigindlegum 

grunni með það að leiðarljósi að skoða sérstaklega reynslu þeirra íslensku karlmanna sem 

hafa fetað veginn í hjúkrunarfræði. Með því að skoða reynslu þeirra er mögulegt komast að 

því hvernig megi fjölga karlmönnum í stéttinni. Í framtíðinni er þó þörf á enn frekari 

rannsóknum til að nálgast málefnið frá sem flestum hliðum. 

Í þessum kafla hafa höfundar rætt það helsta sem komið hefur fram í fræðilegri 

samantekt um efnið og borið það saman við eigin reynslu um málið. Áskoranir karlmanna eru 

víða innan hjúkrunarfræðinnar. Höfundar hafa tekist á við einhverra þessara áskorana í námi 

sínu. Greinilegt er að knýjandi þörf er fyrir rannsókn á þessu sviði eins og hér hefur verið lagt 

upp með.  
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Lokaorð 

Þegar við ákváðum að leggja af stað saman í gerð þessa verkefnis áttuðum við okkur 

ekki á hve mikil samantek það yrði á upplifun okkar á námstímanum. Það var ekki fyrr en við 

vorum langt komnir í vinnunni sem við áttuðum okkur á hversu miklum minnihluta við 

tilheyrðum innan hjúkrunarstéttarinnar. Það var hér sem við fengum loks yfirsýn yfir þær 

brekkur og hindranir sem við höfum verið að takast á við innan heilbrigðiskerfisins og úti í 

samfélaginu. Höfundar hafa tengt persónulega við marga hluti sem hér hefur verið fjallað um. 

Áhugavert, en einnig lærdómsríkt, var því að vinna að þessu verkefni. 

Lagt var upp með að leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

1. Hver er reynsla karlkyns hjúkrunarfræðinga af starfssviði sem einkenna má sem 

kvenlægan starfsvettvang? Almennt er reynsla karla úr hjúkrunarfræði góð en karlkyns 

hjúkrunarfræðingar finna þó fyrir því í starfi sínu og úti í samfélaginu að þeir tilheyri miklum 

minnihlutahóp. Þeir eru í kvenlægri starfsgrein og upplifa sig stundum utanvelta vegna þess. 

Ýmsar áskoranir fylgja því að vera karlmaður í hjúkrun s.s. kynbundnir þættir og staðalímynd 

hjúkrunarfræðingsins úti í samfélaginu.  

2. Með hvaða hætti er mögulegt að fá fleiri karlmenn til velja hjúkrunarfræði sem 

starfsvettvang? Í stuttu máli er það ekki bara eitt verkefni sem þarf að vinna að heldur þarf að 

berjast á öllum vígstöðvum til að ná árangri í þessari baráttu. Það þarf meðal annars að líta 

inn á við og skoða hugmyndafræði hjúkrunar og sýn hennar á sjálfa sig. Að auki þarf að líta 

út á við og breyta því hvernig samfélagið lítur á hinar ýmsu stéttir í atvinnulífinu. Stétt á ekki 

að þurfa vera stimpluð sem karla- eða kvennastétt. 

Að einni íslenskri rannsókn undanskildri má segja að hlutskipti karlmanna í hjúkrun á 

Íslandi sé að mestu leyti óskrifað blað. Þess vegna er knýjandi þörf fyrir rannsóknir á þessu 

sviði. Leiða má líkur að því að öll átök til þess að fjölga karlmönnum í hjúkrun, séu eins og 

skot í myrkri þegar ekki er stuðst við neinn fræðilegan grunn til að leiða starfið. Rannsóknin 
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sem hér hefur verið útlistuð mun leggja til fræðilegan bakgrunn að því hvernig mætti finna 

bestu leiðirnar til að fjölga karlmönnum í hjúkrun á Íslandi. 
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