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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Sjuksköterskeprofessionen är i Sverige ett yrke dominerat av kvinnor, dessa tendenser går 
även att se i andra länder. Studier visar att de genusstereotyper som finns i samhället 
påverkar den manliga sjuksköterskans sätt att bemöta patienter. Den manliga 
sjuksköterskan tenderar att vara mer rak och formell mot patienter, än sina kvinnliga 
kollegor, för att kunna försvara sin maskulinitet. 
 
Utifrån vad forskningen visat ligger intresset för denna studie i att undersöka om 
genusstereotyper påverkar bemötandet av patienter. Forskningen vi tagit del av beträffande 
sjuksköterskans bemötande kopplat till genusnormer har till stor del inte genomförts i 
Sverige. Vilket gör det intressant att se om forskningen går att jämföra med svenska 
förhållanden. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva kvinnliga respektive manliga sjuksköterskors bemötande 
av patienter vid insättande av perifer venkateter (PVK). 
 
Metod 
För att kunna besvara syftet genomfördes sammanlagt 28 observationer på 11 
sjuksköterskor på fyra mottagningar. En innehållsanalys genomfördes för att beskriva 
sjuksköterskan bemötande vid insättande av PVK. 
 
Resultat 
Det observationerna visat är att bemötande varit generellt lika mellan könen. 
Kommunikation var en central del av bemötandet, likaså information om PVK och dess 
innebörd. 
 
Slutsats 
Studien antyder att genusnormerna presenterade i bakgrunden, generellt inte påverkat de 
kvinnliga och manliga sjuksköterskorna som observerats. Ett resultat som framkommit 
genom observationerna är att de kvinnliga sjuksköterskorna också tenderade att ha en rak 
kommunikation, något tidigare studier antytt vara generellt för den manliga sjuksköterskan. 
 
Nyckelord 
Bemötande, Genus, Kommunikation, Könsroller, Perifer venkateter (PVK)  
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BAKGRUND 

Sjuksköterskeprofessionen är i Sverige ett yrke dominerad av kvinnor visar 
Socialstyrelsens statistik över Hälso – och sjukvårdspersonal från 2014 (u.å.). Dessa 
tendenser går även att se i studier gjorda i Kanada och U.S.A., där det framkommer att en 
stor andel av sjuksköterskorna är kvinnor (Evans & Frank, 2003; Sayman, 2015). Statistik 
från Socialstyrelsen åren 1996 – 2014 (u.å.) visar att antalet manliga sjuksköterskor har 
dubblerats men har långt kvar till att komma upp i en jämn nivå med sina kvinnliga 
kollegor i antal. Studier presenterade av Berkery, Tienan och Morley (2014), Evans (2002) 
och Harding (2007) visar på att de genusuppbyggda stereotyper som finns i samhället 
påverkar den manliga sjuksköterskan i sin profession. Hardings studie (2007) pekar på att 
den manliga sjuksköterskan kommer vilja försvara sin maskulinitet och sin sexuella 
läggning i sin profession genom att ändra sitt sätt att bemöta och vårda patienter. Evans 
(2002) presenterar i sitt resultat att den manliga sjuksköterskan kan bevisa sin kompetens i 
egenskap av sjuksköterska genom att ändra sitt sätt att utföra omvårdnad och därigenom 
anta en mer feminin roll för att undvika en frontalkrock med genusstereotyper. 
 
I Hälso – och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs målet för Hälso – sjukvården i 2 § 
”Målet för hälso – och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. Utifrån lagtexten går det att se att det finns ett mål att ge befolkningen vård 
på lika villkor, där “Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet” (SFS 1982:763, 2. §) Utifrån det kan man konstatera 
att lagen inte gör någon skillnad på kön från varken patienten eller vårdarens perspektiv. 
Lagen gör ingen skillnad på sjuksköterskans kön eller vilka könsnormer sjuksköterskan 
växt upp med. Mötet med sjuksköterskan och vården ska vara på lika villkor för alla i 
befolkningen (SFS 1982:763). 
 
Kommunikation 
Kommunikation definieras enligt Fossum (2013) som en direkt överföring av information 
från en person till en annan. Begreppet innefattar inte enbart den verbala kommunikationen 
utan även kroppsspråk och underförstådda meningar. Fossum (2013) väljer att skilja på 
samtal och prat. Samtal är en symmetrisk version av kommunikation mellan två parter där 
informationsutbytet sker fram och tillbaka. Ett samtal innebär ett kunskapsutbyte mellan 
två eller flera parter och speglar vardera parters erfarenheter från det dagliga livet. Ett 
samtal enligt Fossums (2013) definition går att jämföra med hur WHO (2009) definierar en 
tvåvägskommunikation; ett informationsutbyte fram och tillbaka mellan två parter. Prat är i 
Fossums (2013) definition kommunikation utan definierad riktning. Det behöver, till 
skillnad mot samtal, inte alltid innefatta båda parterna utan kan vara en 
envägskommunikation. Envägskommunikation är enligt WHO (2009) även det ett 
informationsutbyte men behöver precis som prat inte inkludera ett informationsutbyte 
tillbaka till avsändaren. Kommunikationen är enligt Fossum (2013) samt Zani, Marcon, 
Tonete och Parada (2014) en vital del i omvårdnad och även i sjuksköterskans profession. 
Kommunikationen leder enligt Zani m.fl. (2014) till en möjlighet att lindra eventuell oro 
för patienter och närstående.  
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Vårdkultur 
Fossum (2013) presenterar två viktiga begrepp inom kommunikation för att förstå den 
teoretiska bakgrunden; Emic och Etic. Dessa två begrepp ger olika perspektiv på hur 
kulturen kan uppfattas och i det här sammanhanget vårdkulturen. Emic syftar till hur 
kulturen uppfattas av de som är en del av kulturen medan Etic syftar till hur kulturen 
uppfattas av de som inte medverkar kulturen. Det är viktigt att ta dessa i beaktande i ett 
samtal med en patient, då de två parterna i samtalet kan uppfatta kulturen ur olika 
perspektiv och får därigenom inte samma uppfattning av verkligheten (Fossum, 2013). Om 
inte de olika perspektiven tas i beaktande under samtalet kan det leda till missförstånd i 
kommunikationen och en osäkerhet vilket Zani m.fl. (2014) menar kan leda till större oro 
för patienten. 
 
Kommunikationsbarriärer  
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan störas av olika hinder vilket 
kan leda till missförstånd och oförståelse (Burley, 2011). Ett tydligt tecken på ett sådant 
hinder kan vara olika dialekter eller språk vilket komplicerar kommunikationen mellan 
parterna. Om vårdpersonalen använder samma språk som de använder sinsemellan, mot 
patienten, kan även det påverka patientens förståelse. Med vårdpersonalens språk menas 
både medicinska termer, namn på latin samt vedertagna begrepp allmänt kända för 
vårdpersonal. Ett exempel är att säga ”tappa någon” vilket innebär att man tömmer ett 
organ på vätska exempelvis urin (Fossum, 2013). Patienten har rätt att få information om 
sitt hälsotillstånd samt information på ett sådant sätt att vårdpersonalen så långt som 
möjligt kan försäkra sig om att patienten förstått all information som lämnats. Det kan vara 
svårt att uppnå om vårdpersonal använder medicinskt språk och termer som patienten inte 
förstår. I Patientlagen tredje kapitalet, sjunde paragrafen står det att ” Den som ger 
informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.” (SFS 2014:821). 
 
Bemötande 
Begreppet bemötande är enligt Fossum (2013) svårdefinierat då ingen direkt översättning 
finns till något annat språk och det har därför inte gjorts några internationella studier på 
ämnet. Ett sätt att förklara bemötande är att återgå till begreppet samtal. Bemötandet är en 
stor del av ett samtal men involverar utöver den verbala kommunikationen även 
kroppsspråk, ögonkontakt och intresse för vad den andra parten vill förmedla. Bemötande, 
tillskillnad mot samtal, blir istället en mer subjektiv upplevelse av samtalets helhet. 
Bemötandet tycks utgöra en stor del av den generella uppfattningen av vården och sätter 
prägeln för patientens besök (Fossum, 2013). I sin bok beskriver Fossum (2013) att de 
gånger patienter tyckt att vården varit undermålig har varit vid tillfällen då patienten 
upplevt att de blivit dåligt bemötta. 
 
I Jakobssons studie (2007) framkommer det att dåligt bemötande är vanligt, 40 procent av 
de tillfrågade anger att de blivit dåligt bemötta vid ett vårdbesök. Jakobssons (2007) 
forskning är inne på samma spår som Fossum (2013) och presenterar studier gjorda av 
Vårdbarometern där 12 – 15 procent av alla patienter gav slutenvården ett dåligt eller 
mycket dåligt generellt betyg. Kvinnor, unga och patienter med subjektiva symtom såsom 
långvarig smärta och oförklarlig trötthet, utgjorde den större delen av de som upplevde sig 
ha blivit sämre bemötta i studien.  
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Jakobsson (2007) menar på att sjuksköterskans dåliga bemötandet kan vara ett resultat av 
sjuksköterskans höga arbetsbelastning och stress. Ett bra bemötande i kombination med bra 
information leder till högre autonomi för patienten. 
Det skulle i längden, enligt Jakobsson (2007), bidra till att patienter får en större förmåga 
till egenvård vilket skulle kunna leda till en minskad arbetsbelastning för 
sjukvårdspersonalen. 
 
Bemötandet av patienter kan även påverkas av genusbias. Genusbias kan förklaras som 
förutfattade meningar av patientens kön vilket resulterar i en annorlunda vård och ett 
bemötande utifrån patientens genus (Alspach, 2012). På grund av genusbias kan man 
undermedvetet diskriminera ett kön och patientens sjukdom, då förutfattade meningar mot 
patientens könstillhörighet och genus påverkar sjuksköterskans bild av patienten (Alspach, 
2012). Ett exempel på hur kvinnors smärta i större utsträckning än mäns förklaras genom 
psykiska upplevelser, istället för fysiska symtom. Kvinnor diskrimineras därigenom då 
smärtan inte tas på lika stort allvar som männens smärta (Alspach, 2012). 
 
Genus  
Genus definieras enligt Nationalencyklopedin (Hirdman & Manns, u.å.) som ett begrepp 
vilket tillskriver könsspecifika egenskaper kollektivt och skapar därefter en bild av det 
generella för det könet. Genus skapar enligt den här definitionen en översiktlig bild av de 
sociala egenskaper vilka tillskrivs det manliga och kvinnliga könet. Svenska Akademins 
ordbok [SAOB] (1939) definierar kön som det biologiska könet och beskriver de 
egenskaper vilka är fastställda av den biologiska tillhörigheten, dvs gruppering kvinna/man 
utefter det fortplantningsorgan individen föds med. Hirdman (1988) skiljer genus och 
könsroll åt med att genus innefattar en maktdimension vilket inte nämns i könsrollen. 
 
Redan från födseln tilldelas individen en genustillhörighet (Connell, 2009). Spädbarnen 
med blå kläder förväntas bli tuffa och starka medan spädbarnen med rosa kläder förväntas 
bli, omtänksamma och lugna. Dessa genusnormer fortsätter sedan under uppväxten att 
appliceras på individen från vänner, familj, skola, arbete och andra samhällsfunktioner och 
individen utvecklar genom dessa sin genusroll som maskulin eller feminin (Connell, 2009). 
 
Genus i sjuksköterskeprofessionen 
Bristen på manliga sjuksköterskor kan bero på olika faktorer (Sayman, 2015). Ett exempel 
kan vara bristande stöd till sin profession från familj, samhället och kollegor samt att de 
manliga sjuksköterskorna dagligen ställs inför genusföreställningar om att 
sjuksköterskeyrket är ett yrke för kvinnor. Det här kan kollidera med mannens känsla av 
maskulinitet, vilket leder till att många manliga sjuksköterskor känner sig alienerade i sin 
yrkesroll. Sayman menar fortsättningsvis att det kan leda till att manliga sjuksköterskor 
söker sig till andra arbetsuppgifter eller helt byter yrke (Sayman, 2015). 
 
Clarke (2006) förklarar i sin forskning hur komplex sjuksköterskeprofessionen är och att 
definitionen på engelskans ”nursing” är diffus, vilket gör att det är svårt att sätta ord på vad 
som egentligen förväntas av en sjuksköterska när det kommer till omvårdnad. Clarke 
(2006) beskriver två strategier vid blodprovstagning där en sjuksköterska är snabb och 
effektiv och tar provet utan att framkalla smärta. Det sjuksköterskan däremot inte gör är att 
skapa ett lugn hos patienten genom kommunikation, ett så kallat avledande samtal 
(Johansson, 2013), någonting den andra sjuksköterskan gör på bekostnad av att det tar lite 
längre tid. Ett avledande samtal är ett samtal vilket handlar om något annat än det moment 
som för stunden genomförs.  
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Det är helt enkelt två olika tillvägagångssätt vilka varken är ondskefulla eller gör fysisk 
skada, det handlar bara om vilken strategi den enskilde sjuksköterskan föredrar (Clarke, 
2006; Johansson, 2013). En teori enligt Evans (2002) är att den manliga sjuksköterskan i 
sin profession försöker hävda sin maskulinitet genom att vara mer rakt på sak och formell 
mot patienten. Den manliga sjuksköterskan kan därför enligt Evans (2002) teori använda 
sig av den första strategin för blodprovstagning i Clarkes studie (2006) för att hävda sin 
maskulinitet. 
 
Evans (1997) beskriver hur manliga sjuksköterskor trots sin minoritet får en dominant roll 
över sina kvinnliga kollegor. Den manliga sjuksköterskan får tack vare genusbilden av det 
manliga könet, tillgång till en större kraft och övertalningsförmåga i sina resonemang. 
Därigenom får den manliga sjuksköterskan i större utsträckning sin vilja hörd än sina 
kvinnliga kollegor. Det här bidrar till att de manliga sjuksköterskorna får mer makt vilket 
leder till högre och mer administrativa positioner inom professionen. Dessa stereotyper av 
hur en manlig sjuksköterska bör vara, följer den manliga sjuksköterskan genom hans 
yrkeskarriär. Evans (1997) fortsätter sedan att förklara att de manliga sjuksköterskorna 
tenderar att identifiera sig lättare med manliga läkare då läkaryrket har en högre status och 
mer gemensamt till den manliga sjuksköterskans kön. 
 
Manliga sjuksköterskor tenderar att välja mer administrativa arbetsuppgifter inom 
professionen för att undvika den patientnära vården, då den innebär en konflikt med 
normen för sin maskulinitet enligt Evans (2002). Anledningen till att de manliga 
sjuksköterskorna valde mer administrativa positioner var inte enbart relaterade till att 
undvika den patientnära vården utan även för att de blivit erbjudna positionerna av andra 
sjuksköterskor med administrativt arbete. Ytterligare en anledning till att många manliga 
sjuksköterskor söker sig till mer administrativa arbetsuppgifter, kan förklaras genom de 
genusstereotyper där mannen beskrivs som olämplig i sjuksköterskeprofessionen (Evans, 
2002). 
 
Sjuksköterskestudenter i Kanada upplever att de kvinnliga sjuksköterskorna har större 
expertis i både omvårdnad, förmågan att känna empati för patienten samt förmågan att 
uttrycka känslor (Okrainec, 1994). Deltagarna i studien hävdar att omvårdnaden baseras på 
en individuell kunskap och inte specifikt genus men påstår i senare diskussion att 
omvårdnaden speglas av de stereotypa åsikterna av vad som är manligt och kvinnligt 
(Okrainec, 1994). 
 
Genusrollen är inte något konstant utan den är flexibel till den situation sjuksköterskan 
befinner sig i (Foss, 2002). Det finns vissa ramar inom en genustillhörighet vilka 
sjuksköterskan rör sig inom, vilket kan förändras över tid och situation (Foss, 2002). 
Sjuksköterskan kan bete sig kort och koncist mot vissa patienter men anpassar sedan sitt 
bemötande mot nästa patient (Evans, 2002; Foss, 2002). Även om genusrollen såsom Foss 
(2002) beskriver det är flexibel, får inte det påverka den vård som ges och inte heller gå 
emot International Council Of Nurses [ICN] (2014) etiska kod. Den etiska koden bygger 
på de mänskliga rättigheterna (FN, u.å.) och är de etiska riktlinjer alla världens 
sjuksköterskor ska förhålla sig till oberoende från nationella lagar och kulturer. De fyra 
grundpelarna i koden är: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande. I 
koden beskrivs det att behovet av omvårdnad är universellt.  
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Vården ska utgå från en “respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, 
rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt, oberoende av 
ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, 
kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning” (ICN, 2014, s. 3). 
Vården bör vara oberoende av sjuksköterskans genustillhörighet. För att återkomma till 
Clarkes studie (2006) om blodprovstagning, vilket går att applicera på insättandet av 
perifer venkateter (PVK), bör inte valet av strategi baseras på sjuksköterskans 
genustillhörighet, då vården bör ges på lika villkor enligt ICN:s etiska kod (2014). 
 
Perifer venkateter 
PVK är en tunn plastkateter som förs in i blodbanan med hjälp av en kanyl som därefter 
avlägsnas. PVK används för att komma åt blodbanan på patienten. Oftast placeras katetern 
på handryggen eller ovansidan av underarmen, vid akuta tillfällen eller svårstuckna 
patienter används också armvecket. Syftet med att ha en infart till blodbanan är att kunna 
ge patienten vätska, läkemedel, näring och blodprodukter. PVK räknas in bland 
medicintekniska produkter och regleras i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 
2008:1). 
 
Problemformulering 
Forskning har gjorts på hur det är att vara manlig sjuksköterska i ett kvinnodominerat yrke 
och hur genusstereotyper påverkar den manliga sjuksköterskan i sin yrkesroll (Evans, 
2002; Evans & Frank, 2003; Sayman, 2015). Evans (2002) menar att de manliga 
sjuksköterskorna upplever att de generellt styrs ifrån den patientnära vården till mer 
administrativa och tekniska arbetsuppgifter vilket då skulle betyda att de manliga 
sjuksköterskorna ägnar mindre tid åt omvårdnad i jämförelse med sina kvinnliga kollegor. 
 
Utifrån vad forskningen visat ligger intresset för denna studie i att undersöka om 
genusstereotyper påverkar bemötandet av patienter genom att beskriva sjuksköterskans 
bemötande mot patienten vid insättande av PVK. Forskning vi tagit del av beträffande 
sjuksköterskans bemötande kopplat till genusnormer har inte genomförts i Sverige. Det här 
gör det intressant att se om forskningen går att jämföra med svenska förhållanden. 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnliga respektive manliga sjuksköterskors bemötande 
av patienter vid insättande av perifer venkateter.  
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METOD 

Val av metod 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ostrukturerade observationer med stöd av Polit 
och Becks (2012) anvisningar för ostrukturerad observation. Det här för att kunna se 
tecken på hur bemötandet mellan sjuksköterska och patient fungerar. En observationsstudie 
valdes då det faktiska bemötandet ville undersökas och inte sjuksköterskans upplevelse av 
hens bemötande, vilket hade blivit resultatet i en intervjustudie. Genom att genomföra en 
observationsstudie minskades risken för att resultatet skulle påverkas av Hawthorneffekten, 
vilket Polit och Beck (2012) beskriver skulle påverka den data deltagarna bidrar med. 
Hawthorneffekten innebär att deltagarna i studien kan komma att ändra sitt beteende om de 
vet exakt vad studien vill undersöka (Polit & Beck, 2012). Observationsprotokollet 
utformades genom att ha korta huvudpunkter vilka forskaren velat observera, till skillnad 
mot en strukturerad observation med tillexempel checklista. Det här gör att det finns mer 
utrymme till att anteckna helheten av ett beteende (Polit & Beck, 2012). En positiv aspekt 
med att genomföra en observationsstudie istället för intervjustudie är att beteenden kan av 
olika anledningar missas i en intervju då den intervjuade kanske mörkar eller inte är 
medveten om sitt eget beteende (Polit & Beck, 2012). Anteckningarna gjordes under 
observationen med hjälp av deskriptiva fältanteckningar vilka möjliggjorde en holistisk 
bild av hela bemötandet. Fokus låg på PVK-sättning då momentet är vanligt 
förekommande för sjuksköterskan. Momentet innefattar ett bemötande av patienten vilket 
gör momentet PVK-sättning relevant för att besvara studiens syfte. 
 
Urval 
 
Urvalskriterier 
Urvalskriteriet för studien var kvinnliga och manliga sjuksköterskor med arbetserfarenhet 
inom sjuksköterskeprofessionen på minst ett år. Anledningen till att ett minimikrav på ett 
år bestämts är för att sjuksköterskorna förhoppningsvis blivit säkrare i sin yrkesroll 
(Benner, 1993) för att inte påverka resultatet. Ett aktivt val gjordes där det bestämdes att 
patientgruppen vilket sjuksköterskan bemötte inte fick vara yngre än 18 år, i enlighet med 
Kjellströms (2012) rekommendationer för urval av deltagare då studien inte syftade till hur 
sjuksköterskan bemöter barn. Sjuksköterskorna informerades innan observationen om att 
bemötande av patienter under 18 år inte var intressant för studien. 
 
Urvalsgrupp 
Observationerna genomfördes på sjuksköterskor på en akutmottagning eller vid en av tre 
operationsmottagningar på sjukhus i Stockholmsregionen. Det med anledning av att 
frekvensen av antalet PVK-sättningar är högre på akutmottagningar och 
operationsmottagningar i förhållande till vårdavdelningar då mottagningar ofta är första 
vårdkontakten för sjukvårdstillfället. Sammanlagt fyra olika mottagningar besöktes. 
Undersökningsgruppen bestod av nio kvinnliga och två manliga sjuksköterskor med 
varierat åldersspann. Urvalet bestämdes enligt Kjellströms (2012) rekommendationer för 
rättvist deltagande, vilket innebär att deltagarnas ålder bör vara jämt fördelat. De 
deltagande sjuksköterskornas år inom professionen sträcker sig från 1 – 44 år. 
Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 25 – 65 år.  
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Datainsamling 
 
Inhämtande av tillstånd 
Innan datainsamlingen kunde påbörjas skickades en sammanfattning av studiens bakgrund 
och metodavsnitt ut till verksamhetscheferna och chefsjuksköterskorna på de verksamheter 
som kunde vara intressanta att få genomföra datainsamlingen på. Efter att 
verksamhetscheferna godkänt studien kontaktades chefsjuksköterskorna för att boka in 
tillfällen för observationerna. Chefsjuksköterskorna informerade innan 
observationstillfället sin personal om studien. 
 
Observationsprotokoll 
Observationsprotokollet (Bilaga A) utformades i enlighet med Polit och Becks (2012) 
rekommendationer för ett ostrukturerat observationsprotokoll. Ett ostrukturerat 
observationsprotokoll är utformat genom att ha punkter relevanta till syftet vilka används i 
underlaget för de anteckningar vilka gjordes under observationerna (Polit & Beck, 2012). 
 
Pilotobservationer 
I väntan på svar från verksamheterna genomfördes fem pilotobservationer för att 
säkerställa observationsprotokollets funktion och tillförlitlighet enligt Polit och Becks 
(2012) rekommendationer. Pilotobservationerna genomfördes för att kunna korrigera 
observationsprotokollet innan det användes i studien. Pilotobservationerna utfördes genom 
en simulering av ett bemötande på en akutmottagning. Under pilotobservationen 
observerades sjuksköterskestudenter i deras bemötande vid en simulerad PVK-sättning. En 
sjuksköterskestudent spelade patient under simuleringen. Inga revideringar av 
observationsprotokollet (Bilaga A) behövde genomföras efter pilotobservationerna då 
materialet som samlades in ansågs svara på syftet. Under pilotobservationerna fylldes 
observationsprotokollet i under tiden som observationen skedde. Det här upplevdes 
negativt då två av de observerade sjuksköterskestudenterna upplevdes bli stressade och 
övervakade. Därför beslutades det att anteckningar istället skulle göras direkt efter 
observationen. 
 
Observationstillfälle 
Innan observationen genomfördes tillfrågades patienten om den kunde tänka sig att 
medverka i situationen där sjuksköterskan blev observerad. Frågan ställdes under 
inskrivningen på operationsmottagningarna och strax innan observationen på 
akutmottagningen. Frågan till patienten ställdes av den deltagande sjuksköterskan för att 
patienten då skulle ha en möjlighet att säga nej utan vår närvaro. I de tillfällen där det 
ansågs att frågan inte ställts på ett ordentligt sätt eller att information om studien inte 
delgetts, ställde vi själva frågan till patienten. Patienten upplystes om att hen när som helst 
hade valet att be oss lämna patienten i fred med sjuksköterskan.  
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Nio kvinnliga och två manliga sjuksköterskor observerades vid sammanlagt 28 
observationstillfällen på olika mottagningar i Stockholmsregionen. Mottagningarna 
besöktes på dagtid och där observerades sjuksköterskorna i sitt dagliga arbete vid 
insättande av PVK enligt det specifika observationsprotokollet (Bilaga A). 
Sjuksköterskorna följdes under 4 – 5 timmar. Under observationerna har ett observerande 
deltagande applicerats. Vilket innebär att observatören medverkar i den kultur vilket valts 
att undersökas (Carlson, 2012). Observatören ställer sig då i samma perspektiv till kulturen 
som den observerade, ett perspektiv Fossum (2013) beskriver som Emic. Observatörerna 
stod under observationen bredvid sängen utan att vara i vägen för sjuksköterskan under 
momentet. För att vara en del av kulturen och för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 
genomföra en deltagande observation valdes placeringen. Vi valde även under 
observationen att ha samma klädsel som övrig sjukvårdspersonal för att då smälta in mer i 
den kultur som studien önskat att observera. 
 
I anslutning till observationerna fördes fältanteckningar för att få ett objektivt 
förhållningssätt till det observerade. Anledningen till att anteckningar förs samtidigt eller 
direkt efter observationen är för att minska risken att anteckningarna påverkas av egna 
reflektioner och därigenom förvanskas i efterhand enligt Polit och Beck (2012). Ett aktivt 
val gjordes efter pilotobservationerna, där det bestämdes att inga anteckningar skulle tas 
under själva momentet utan istället i direkt anslutning till avslutad observation. 
Anteckningarna skrevs inte under observationerna för att inte stressa patient eller 
sjuksköterska, vilket upplevts ske under pilotobservationerna. Anteckningarna gjordes 
separat av båda observatörerna under samtliga observationer för att då kunna få en bättre 
objektivitet i resultatet. Antalet observationer per sjuksköterska varierade beroende på 
arbetsbelastning och tidpunkt. Beroende på var observationen ägt rum, arbetade det olika 
många sjuksköterskor under den specifika tidpunkt som observationerna genomfördes. När 
flera sjuksköterskor arbetade, blev det naturligt att patienterna fördelades mellan 
sjuksköterskorna vilket möjliggjorde att lika många observationer per sjuksköterska kunde 
genomföras. Antalet observerade tillfällen varierade mellan en till fem observationer per 
sjuksköterska där de flesta observerades två till tre gånger vardera. 
Inga patientuppgifter eller annan information vilket kan komma att skada den 
sjuksköterska eller patient som sjuksköterskan bemötte under observationerna har erhållits, 
det här för att förhålla oss till Offentlighets- och sekretesslagen §1 (SFS 2009:400). 
 
Databearbetning 
Informationen i observationsprotokollet sammanställdes i ett kategoriseringssystem utifrån 
tre faser: förberedande, genomförande och återkopplande. Under de tre faserna skapades 
underkategorier som fylldes i om de skett eller inte under observationen. 
Kategoriseringssystemet låg sedan till grund för dataanalysen. Tabell 1 nedan är ett utdrag 
ur det kategoriseringssystem som användes. Kategoriseringssystemet finns i sin helhet i 
Bilaga B.  
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Tabell	1.	Utdrag	ur	kategoriseringssystem.

 

 
Dataanalys 
Data har analyserats med utgångspunkt i Kristenssons (2014) ram för innehållsanalys. 
Innehållsanalys innebär enligt Kristensson (2014) att data inhämtas från till exempel en 
observation för att sedan under analysen kodas efter teman och mönster. Utifrån 
kategoriseringssystemet (Bilaga B) genomfördes en jämförelse mellan de olika 
kategorierna för att se likheter och skillnader (Kristensson, 2014). De observerade 
tilldelades slumpmässiga nummer under kategoriseringen vilka sedan kunde presenteras i 
resultatet. Dessa nummer är skilda från turordningen i vilket de observerades för att 
säkerställa de deltagande sjuksköterskornas anonymitet. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Godkännande från berörda verksamhetschefer på klinikerna inhämtades (Bilaga C). 
Sjuksköterskorna informerades av chefsjuksköterskan skriftligt att de kommer bli 
observerade under ett omvårdnadsmoment vid ett flertal tillfällen. Sjuksköterskorna fick 
innan observationen skriva på ett samtycke till att medverka i studien (Bilaga D). De 
sjuksköterskor som valt att delta blev vid observationstillfället återigen informerade om 
studiens syfte verbalt och att studien var intresserad av att observera sjuksköterskans 
bemötande vid PVK-sättning. 
För att inte påverka studiens tillförlitlighet genom Hawthorneffekten (Helgesson, 2015; 
Polit & Beck, 2012) presenterades inte hur observationsprotokollet var uppbyggt eller hur 
det skulle komma att analyseras för deltagarna i förväg. Genom att undanhålla hur 
insamlad data skulle komma att analyseras minskades risken för att sjuksköterskorna skulle 
kunna ändra sitt beteende och då påverka studiens resultat enligt Helgesson (2015) samt 
Polit och Beck (2012). 
 
De deltagande sjuksköterskorna informerades att de medverkade frivilligt och de kunde 
välja att avbryta sitt deltagande när de ville. Det här för att säkerhetsställa deltagarnas 
autonomi och integritet i enlighet med Helgesson (2015). Informationen i 
observationsprotokollen avidentifierades redan från början i form av siffror istället för 
namn och ingen data kan därför härledas till någon deltagare i studien.  

Sjuksköterskans	nummer	i	resultatet ** **
Sjuksköterskans	kön ** **
Sjuksköterskans	ålder ** ** Sjuksköterskans	nummer	i	resultatet ** **
Antal	år	i	profession ** **
Patientens	kön Man Man Beskriver	momenten	varefter	de	sker Ja Ja
Patientens	ålder 18-30	år 31-50	år Beskriver	varje	del	av	momentet	i	förväg Nej Nej

Envägskommunikation Nej Nej
Miljö:	ljust Ja Ja Två	vägskommunikation Ja Ja
Miljö	mörkt Nej Nej Berättar	när	det	sticker	till Ja Ja
Envägskommunikation Nej Nej Avledande	samtal Ja Ja
Två	vägskommunikation Ja Ja Sitter	under	momentet Nej Nej
Hälsar	med	profession Nej Ja
Hälsar	utan	profession Ja Nej Stressat	tillvägagångsätt Nej Nej
Undersöker	patientens	välmående Nej Ja Lugnt	tillvägagångsätt Ja Ja
Pedagogisk	information	om	PVK Nej Ja Undersöker	om	allt	känns	bra Ja Ja
Informerar	om	Indikation	för	pvk Ja Ja Frågar	patienten	om	frågor Ja Ja

**=Avidentifierat

Kategoriseringssystem

FÖRBEREDANDE

GENOMFÖRANDE

ÅTERKOPPLANDE
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Då studien genomfördes i patientnära vård tillfrågades alla patienter i förväg om ett 
godkännande att vara en del av miljön där sjuksköterskan blev observerad i sitt bemötande 
av patienten. Patienten upplystes om att ingen information om varför patienten sökt vård 
var intressant för studien. Patienten underrättades om att den information som antecknades 
om patienten var en uppskattad ålder utifrån åldersspann; 
(18 – 30, 31 – 50, 51 – 70, 71 – 100 år) samt patientens uppfattade kön. 
 
RESULTAT 

Resultatet delades in i tre teman; verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation samt 
information. Momenten som observerats har delats in i förberedandefas, genomförandefas 
och återkopplandefas. Miljön under observationerna antecknades, då miljön kunde ligga 
till grund för det bemötandet patienten fick. Generellt för samtliga observationer var att de 
genomfördes i en miljö som var ljus, tyst och avskild. Under en observation var 
ljudnivåerna däremot högre och den omkringliggande miljön rörig med många patienter. 
 
Verbal kommunikation 
 
Förberedande verbal kommunikation  
Sjuksköterskorna presenterade sig under observationerna på olika sätt, se diagram 1. När 
sjuksköterskorna presenterade sig med namn uteslöts generellt efternamnet. Vid samtliga 
observationer förutom vid en observation med sjuksköterska 3, hade sjuksköterskan och 
patienten en tvåvägskommunikation. Ett exempel på tvåvägskommunikation är samtal om 
väder eller om patientens välmående utöver anledningen till besöket. Sjuksköterska 3 hade 
istället en envägskommunikation med patienten, vilket inte inkluderade patienten utan var 
ett informationsutbyte i en riktning. 
 

 
Diagram	1	

Samtliga sjuksköterskor hade under förberedandefasen ett samtal eller prat som inte enbart 
innefattade ämnet PVK. Vid 18 av 28 observationer kontrollerade sjuksköterskan 
patientens välmående, genom att ställa frågor om hur patienten mådde för dagen eller hur 
det gick att ta sig till mottagningen. Se diagram 2. 
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Genomförande verbal kommunikation 
Under observationerna hade majoriteten av sjuksköterskorna vid minst två tillfällen ett 
avledande samtal. Tre sjuksköterskor hade aldrig ett avledande samtal (Diagram 3). Ett 
exempel på vad ett avledande samtal kunde handla om var skidåkning eller bergsklättring. 
Sjuksköterska 4 och 5 pratade istället om PVK under momentet medan sjuksköterska 2 
beskrev momentet vartefter det utfördes. Sjuksköterska 2 hade under observationen en 
envägskommunikation. Sjuksköterska 3 hade en envägskommunikation vid en av tre 
observationer (Diagram 4). 
 

 
Diagram	3	

 
Sjuksköterska 4, 10 och 11 hade vid observationerna rak kommunikation mot patienten, 
sjuksköterska 3 och 8 var även de raka i sin kommunikation men inte vid samtliga 
observationstillfällen (Diagram 4). Ett exempel på hur rak kommunikation kan se ut är om 
sjuksköterskan säger ”Nu ska vi sätta en nål därför att…”. Sjuksköterskan tar då inga 
omvägar i sin kommunikation utan går direkt till vad sjuksköterskan vill ha sagt. Ett 
mjukare sätt att kommunicera hade varit att istället uttrycka sig som följande ”Nu hade jag 
tänkt att vi ska sätta en infart på dig, är det okej?”. Övriga sjuksköterskor ansågs ha en 
mer mjuk och tillmötesgående kommunikation. Ingen av de observerade sjuksköterskorna 
ansågs vara otydlig i sin kommunikation och inget prat observerades heller. 
 

 
Diagram	4	 	
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Återkopplande verbal kommunikation  
Samtliga sjuksköterskor undersökte om det kändes bra för patienten efter insättandet av 
PVK, sjuksköterska 10 och 11 missade att fråga det vid ett antal observationer. 
Sjuksköterska 4, 7 och 8 kontrollerade vid varje observation om patienten hade några 
frågor, sjuksköterska 2 och 11 ställde aldrig denna fråga. Återstående sjuksköterskor 
frågade patienten om hen hade några frågor men inte vid varje observation (Diagram 5). 
 

 
Diagram	5	

Icke-verbal kommunikation 
 
Förberedande icke-verbal kommunikation 
Majoriteten av sjuksköterskorna skakade hand med patienten vid bemötandet. 
Sjuksköterska 4, 8, 9 och 11 var de som skakade patientens hand vid varje observerat 
tillfälle, återstående sjuksköterskor skakade antingen inte patientens hand eller endast vid 
enstaka tillfällen. Samtliga sjuksköterskor stod upp när de hälsade på patienten. Vid de 13 
tillfällen hälsningen skett i samma nivå som patienten, var det för att patienten stod upp 
(Diagram 6). Övriga tillfällen låg patienten redan i sängen och sjuksköterskan valde att inte 
sätta sig ner vid hälsningen. 
 

 
Diagram	6	

Genomförande icke-verbal kommunikation 
Sjuksköterska 3, 4, 7 och 8 var de sjuksköterskor som inte satt ner under genomförandet av 
momentet. De stod antingen lutandes eller hukandes vid sidan av sängen under insättandet 
av PVK. Sjuksköterska 2 upplevdes ha ett stressigt tillvägagångssätt under genomförande 
fasen. Sjuksköterska 2 upplevdes motoriskt orolig, plockig och följde inte någon röd tråd i 
sitt agerande vilket upplevdes som ett nervöst beteende.  
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Återkopplande icke-verbal kommunikation 
Samtliga sjuksköterskor hade ett lugnt tillvägagångssätt i den återkopplande fasen. Ett 
lugnt tillvägagångssätt kunde i observation yttra sig genom att sjuksköterskan tydligt 
visade att sjuksköterskan inte hade bråttom till något annat. Sjuksköterskan tog sig tid för 
patienten oavsett om det hade någon faktisk betydelse för momentet. Sjuksköterska 1 hade 
under en observation ett hastigt avslut med patienten där momentet avslutades med att 
sjuksköterskan lämnade patienten utan att återkoppla. Övriga observationer innehöll ett 
återkopplade med patienten och därigenom inget hastigt avslut. 
 
Information 
 
Förberedande information 
Vid det tillfälle som sjuksköterska 3 inte haft en tvåvägskommunikation utan en 
envägskommunikation, informerades inte patienten om att hen skulle få en PVK eller 
varför. Resterande sjuksköterskor hade vid varje observation en tvåvägskommunikation. 
Sjuksköterska 1 och 3 är de sjuksköterskor som inte informerade patienten om anledningen 
till PVK i varken den förberedande fasen eller återkopplande fasen vid ett tillfälle vardera, 
se diagram 11. 
  
Sjuksköterska 1, 4 och 8 var de sjuksköterskor som undersökte om patienten var stickrädd 
vid samtliga observationstillfällen. Sjuksköterska 2, 3 och 5 frågade aldrig patienten om 
den var stickrädd under någon observation. Övriga frågade vid minst en observation om 
patienten var stickrädd. Sjuksköterskan undersökte om patienten var stickrädd genom olika 
strategier. En strategi sjuksköterskan använde var att fråga om patienten var stickrädd eller 
inte. En annan strategi sjuksköterskan använde var att fråga om tidigare tillfällen då 
patienten fått en infart. De undersökte då upplevelsen av momentet och kom därigenom 
fram till om patienten hade haft svårigheter för stick eller inte. Samtliga sjuksköterskor 
informerade patienten om att det skulle sticka till precis innan punktion av huden 
(Diagram 7). 
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Genomförande information 
Sjuksköterska 4, 6, 7 och 8 var de fyra sjuksköterskor som förklarade hur de skulle gå 
tillväga för att sätta en PVK innan genomförandet. Sjuksköterska 6 och 7 förklarade 
tillvägagångssättet under en av observationerna, sjuksköterska 4 och sjuksköterska 8 
förklarade hur de skulle gå tillväga under samtliga observationer. Dessa fyra 
sjuksköterskor förklarade också under insättandet av PVK löpande vad de gjorde. 
Sjuksköterska 10 och 11 var de två sjuksköterskor vilka inte informerade patienten om vad 
de gjorde under momentets gång vid samtliga observationer. Sjuksköterska 10 informerade 
vid två av fem observationer och sjuksköterska 11 vid en av två observationer (Diagram 8). 
Sjuksköterskorna som under processen förklarade vad det gjorde inkluderade på det sättet 
patienten i momentet. De förklarade tillexempel att de skulle rengöra instickstället med 
sprit och att spriten kunde kännas kall mot huden. 
 

 
Diagram	8	

 
Sjuksköterska 1, 4, 6, 8, 10 och 11 fick frågor under genomförandet som de besvarade 
(Diagram 9). Sjuksköterska 6 fick vid en observation en fråga som sjuksköterskan inte 
besvarade. 
 

 
Diagram	9	 	
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Återkopplande information 
Fyra av 11 sjuksköterskor informerade vid samtliga observationstillfällen om att hand/arm 
kan användas som vanligt trots PVK. Sjuksköterska 3 och 6 informerade vid två av tre 
observationer och sjuksköterska 9 vid en observation (Diagram 10). Majoriteten av 
sjuksköterskorna informerade i återkopplande fasen om anledning till PVK trots att samma 
information getts i förberedande fasen (Diagram 11). 
 

 
Diagram	10	

 

 
Diagram	11 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Det som observationerna visat är att sjuksköterskornas bemötande varit generellt likvärdigt 
oavsett sjuksköterskans kön, ålder eller erfarenhet. Majoriteten av de deltagande 
sjuksköterskorna i studien hade lång erfarenhet inom professionen men observationerna 
har även genomförts på sjuksköterskor med kortare erfarenhet. Ingen skillnad i deras 
bemötande har observerats under studien. 
 
Innan observationerna genomfördes antogs det att miljön kunde vara en störande faktor 
vilken skulle kunna påverka bemötandet. Miljön bedömdes i efterhand inte ha påverkat 
bemötandet. Det var endast vid en observation där miljön bedömdes kunna ha påverkat 
sjuksköterskans bemötande. Trots ljudet verkade sjuksköterskan opåverkad. Bemötandet 
skiljde sig inte från tidigare observationer med samma sjuksköterska och fortsatte vara 
detsamma som innan det höga ljudet uppstod. 
 
Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna skakade hand med patienten när de 
presenterade sig. Tre sjuksköterskor valde att presentera sig med profession och av dessa 
var två män, vilka båda presenterade sig med namn och profession vid samtliga 
observationstillfällen. Den mer formella hälsningen med namn och profession kan vara ett 
exempel på vad Evans (2002) beskriver som en strategi den manliga sjuksköterskan kan 
använda för att bevisa sin maskulinitet.  
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Eftersom studien endast utgörs av två män går det inte generalisera att deras sätt att 
presentera sig skulle vara något typiskt för det manliga könet. Endast en kvinnlig 
sjuksköterska presenterade sig med namn och profession vid ett av tre tillfällen, övriga 
kvinnliga sjuksköterskor presenterade sig endast med namn. Varför presenterade sig de 
manliga sjuksköterskorna med profession, när de kvinnliga sjuksköterskorna generellt inte 
gjorde det? Med utgångspunkt ifrån Evans (2002) studier går det att se att män precis som i 
vår studie tenderat att vara mer formella än sina kvinnliga kollegor. En förklaring till 
varför männen i studien valt att tydliggöra sin profession kan vara för att inte förväxlas 
som läkare. Evans (1997) beskriver att manliga sjuksköterskor önskar närma sig 
läkarrollen på grund av dess högre status och att den manliga sjuksköterskan har mer 
gemensamt med manliga läkare än sina kvinnliga kollegor. 
 
Vid de tillfällen sjuksköterskorna inte presenterade sig utan bara hälsade på patienten fanns 
en möjlighet att sjuksköterskan vid tidigare tillfälle redan presenterat sig och då påbörjat 
bemötandet av patienten innan observationen. 
 
En aspekt om manliga sjuksköterskor och dess bristande antal i studien, är att de gånger vi 
varit i kontakt med manliga sjuksköterskor har samtliga haft administrativa eller tekniskt 
krävande positioner. Svårigheten att få tag i manliga sjuksköterskor har lett till att andelen 
observerade manliga sjuksköterskor är färre än de kvinnliga sjuksköterskorna, vilket gör att 
resultatet inte går att generalisera utifrån undersökningsgruppen. Det är något som 
bekräftas i studien gjord av Evans (2002) där det beskrivs att de manliga sjuksköterskorna 
tenderar att välja arbetsuppgifter som är mer administrativa. 
 
Observationerna visar att information om PVK och vad den är till för verkar vara viktigt 
för sjuksköterskans bemötande. Många sjuksköterskor som observerats informerade om 
PVK innan insättandet och även efter att infarten satts. Av alla 28 observationer var det 
endast vid två observationer där sjuksköterskan inte informerade patienten om anledningen 
till PVK eller vad det är för något. Sjuksköterskorna som observerats har generellt delgett 
patienten tydlig information både innan och under momentets gång, vad som kommer att 
göras samt vad sjuksköterskan gör medan hen arbetar. Enligt observationerna verkar inte 
det vara specifikt för något kön då både manliga och kvinnliga sjuksköterskor informerat 
patienten i lika stor utsträckning. Att sjuksköterskan haft en tydlig kommunikation och 
delgett patienten information är något som både Fossum (2013) och Zani m.fl. (2014) 
menar kan ha en lugnande effekt på patienten. Om patienten uttrycker för sjuksköterskan 
att hen sedan tidigare har kunskap om PVK, kan den information som sjuksköterskan 
kommer att delge patienten påverkas. Ett exempel på en sådan situation uppenbarade sig 
under en av studiens observationer. Patienten informerade om att hen har kunskap om vad 
både en PVK är och vad den kommer att användas till. Den manliga sjuksköterskan valde 
ändå att beskriva anledningen till PVK och hur momentet skulle genomföras för patienten. 
Sjuksköterskan förklarade därefter för patienten att han inte kan säkerhetsställa att den 
information patienten har, är den samma som den sjuksköterskan tänkt ge. 
 
Evans (2002) presenterar i sin studie att den manliga sjuksköterskan förväntas vara mer 
rakt på sak och formell mot patienten. Det är något som inte visat sig under studiens 
observationer specifikt för de manliga sjuksköterskorna. Studien visar även att de kvinnliga 
sjuksköterskorna tenderar att ha samma tillvägagångssätt i sin kommunikation. Den raka 
kommunikationen verkar i resultatet inte vara något könsbundet för den manliga 
sjuksköterskan utan verkar vara ett tillvägagångssätt som användes av både kvinnor och 
män. Anledning till att det i studien inte verkar vara könsbundet kan vara många.  
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En aspekt i frågan är om jämställdheten kommit längre i Sverige än i andra länder och att 
skillnaden i så fall inte blir lika uppenbar i observationerna. Ytterligare en förklaring till 
resultatet kan vara att stigmatiseringen av sjuksköterskan som kvinnlig är mindre på de 
mottagningar där observationerna genomförts. Sayman (2015) menar att bristande stöd kan 
ligga till grund för att yrkesvalet kolliderar med mannens känsla av maskulinitet. Något vi 
inte kunnat observera är om stöd från familj och vänner påverkar den manliga 
sjuksköterskans bemötande mot patienten. Det är något som skulle kunnat undersökas i en 
annan metod och blir därför en svaghet i studien. 
 
Metoddiskussion 
Observationerna genomfördes med två observatörer som enskilt observerade momenten. 
Efter observationen genomfördes fältanteckningar enskilt av observatörerna för att efteråt 
jämföras och då se om observationen uppfattats på samma sätt. Carlson (2012) menar att 
det är en metod som stärker resultatet, då det finns en risk att någon av observatörerna 
missat viktiga saker under observationen. Carlson (2012) menar också att olika 
observatörer under en observation kan se och uppfatta situationer olika trots att de 
observerar samma person och situation. Utifrån fältanteckningarna skrevs observerade 
mönster in i ett kategoriseringssystem (Bilaga B) och observerade företeelser fylldes i efter 
teman. Kategoriseringssystemet låg sedan till grund för det sammanställda resultatet. 
 
Observationerna genomfördes utan bild och ljudupptagning vilket kunde bli en svaghet i en 
senare analys av fältanteckningarna. Observationerna går därför inte heller att återuppleva 
vid ett senare tillfälle vilket Helgesson (2015) menar är en svaghet för observationsstudier 
som inte spelats in med bild och ljud. Fältanteckningarna baserades istället på 
observatörernas subjektiva bild av vad som observerats, då ett godkännande att genomföra 
bild och ljudupptagning av sjuksköterskans bemötande hade varit svårt och tidskrävande 
att få fram för att det skulle bli patientsäkert och genomförbart. Alternativet togs därför 
inte i beaktande under valet av metod. 
 
Några av sjuksköterskorna uttryckte att de blev nervösa under momentet då det hade någon 
som observerade dem. Valet av deltagande observationen blev under dessa fall påtaglig för 
sjuksköterskan som uttryckte att det kändes konstigt att ha någon som tittade över axeln 
under momentet. Det påpekar även Carlson (2012) som menar att forskaren i 
observationsstudier bör vara väl medveten om att forskarens närvaro kan anses som 
påträngande och i vissa fall obehaglig för den observerade. Det är något som vi i några fall 
känt att vi behövt ta i beaktande vid analysen av resultatet. En sjuksköterska uttryckte att 
vår närvaro blev en stressfaktor för momentet vilket syntes under observationen då 
sjuksköterskan upplevdes ha ett stressat tillvägagångssätt mot patienten och missade delar 
andra sjuksköterskor gjort under momentet. Trots vår förhoppning om att vara i kulturen, 
som Fossum (2013) beskriver som Emic, verkar det som att sjuksköterskan uppfattade att 
vi mer observerade kulturen utifrån. Det kan ge en förklaring till varför sjuksköterskan 
upplevdes stressad och påverkad av vår närvaro. En eventuell lösning på ett sådant 
problem kan vara att spendera mer tid på mottagningen innan observationerna börjat, för 
att då kunna komma in i kulturen mer innan observationerna genomförts.  
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En motgång vi mött under inskaffandet av tillstånd för genomförandet av datainsamlingen 
var att det var tidskrävande att få fram ett godkännande. En anledning till att det tog lång 
tid att få beslut var för att observationerna skulle genomföras i närheten av patienter. 
Verksamheterna ville innan godkännande försäkra sig om patientsäkerhet och att 
anonymiteten kunde upprätthållas. Att det kunde ta tid var något vi var medvetna om redan 
från början. Det här går även att läsa i Carlsons kapitelavsnitt (2012) där hon förklarar att 
en observationsstudie är tidskrävande. Hon menar fortsättningsvis att forskarna i en 
observationsstudie behöver identifiera så kallade ”portvakter” för att få en väg in i 
verksamheten. En lösning på det tidskrävande inhämtandet av godkännande från 
verksamheterna hade varit att skriva examensarbetet på halvfart för att då få mer tid att 
kunna invänta godkännanden. Att byta metod till litteraturöversikt var för denna studie inte 
ett alternativ då vi ansåg att tidigare forskning inte varit tillräckligt omfattande. 
Hög arbetsbelastning och sjuksköterskebrist var något som låg till grund för flera avslag. 
 
Vid val av verksamhet där datainsamlingen kunde äga rum upptäcktes det att det var svårt 
att få tag i manliga sjuksköterskor till studien. Många verksamheter vi kontaktade påvisade 
redan från början att manliga sjuksköterskor inte fanns i verksamheten. Bristen på manliga 
sjuksköterskor påverkade därför resultatet, då endast två av 11 sjuksköterskor som 
observerats var av manligt kön. Bristen bidrar till att resultatet av de manliga 
sjuksköterskorna endast baseras på två sjuksköterskor och deras fem observationer, vilket 
bidrar till att det är svårt att göra en generalisering av den manliga sjuksköterskans 
bemötande. 
 
En styrka med observationer är att de är lätta att genomföra och att varje observation inte 
tar så lång tid i anspråk. Sjuksköterskorna behövde inte heller gå ifrån sina ordinarie 
arbetsuppgifter som de varit tvungna till vid exempelvis en intervjustudie. Det 
semistrukturerade observationsprotokollet som användes för att genomföra 
fältanteckningarna på, skulle vara enkelt att översätta till andra språk. Studien skulle då 
kunna replikeras och ge ett större underlag av bemötandet. 
 
Studiens validitet är hög då vi valt att observera bemötandet istället för att intervjua 
sjuksköterskorna om hur deras bemötande ser ut, vilket skapar en mer objektiv bild av 
resultatet och minskar risken för bias. En svaghet med observationerna vi upptäckt under 
processen var att vissa punkter vi valt att observera kunde bli missvisande i resultatet. 
Exempelvis om sjuksköterskan hälsar med profession eller inte. Vi kan inte helt försäkra 
oss om att första bemötandet mellan sjuksköterskan och patienten skedde vid 
observationen utan kan ha skett vid ett tidigare tillfälle vilket inte observerats. De gånger 
situationen bedömdes varit sådan har vi valt att inte anteckna det i observationsprotokollet 
för att då endast anteckna de gånger där vi bedömt att vi har kunnat svara på frågan. Det 
fanns tillfällen då sjuksköterskan försökt skaka hand med patienten men situationen inte 
tillåtit det. Ett exempel på en sådan situation var när patienten haft händerna fulla med 
kläder. Det antecknades då som att ett handskadade inte skett trots att sjuksköterskan haft 
ambitionen för det. 
 
Eftersom studien genomförts med ett begränsat antal deltagare går det inte att generalisera 
resultatet på sjuksköterskeprofessionen. Studiens resultat ger istället en indikation för hur 
bemötandet såg ut på den akutmottagning och de operationsmottagningar där studien 
genomfördes.  
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Slutsats 
Det vår studie visat tendenser på är att de genusnormer vilka presenterats i bakgrunden inte 
verkar vara lika påtagliga för de två manliga sjuksköterskorna vilka observerats. Ett 
resultat som upptäckts genom observationerna är att de manliga sjuksköterskorna varit mer 
formella än sina kvinnliga kollegor i hälsningsfrasen genom att presentera sig med både 
namn och profession. Något som visat sig i resultatet är att de kvinnliga sjuksköterskorna 
generellt varit raka i sin kommunikation, något som tidigare studier presenterats som ett 
typiskt manligt attribut. Information om PVK verkar vara viktigt för sjuksköterskan i 
bemötandet, då majoriteten av alla observationer innehöll någon form av information om 
PVK. 
 
Fortsatta studier 
En fortsatt studie kan vara att undersöka hur medveten sjuksköterskan är om sitt eget 
bemötande utifrån vad som observerats i vår studie. En observationsstudie likt den här i 
större omfattning hade även varit intressant att genomföra då ett större resultat skulle 
kunna leda till en generalisering av sjuksköterskans bemötande kopplat till genus. För att 
kunna dra slutsatser om bemötande i förhållande till genus, krävs mer omfattande och 
större studier. Först då går det att dra slutsatser om genusperspektivet är relevant att ta i 
beaktning vid rekommendationer för bemötande. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
Studiens betydelse är att uppmärksamma vården på eventuella skillnader om patienten blir 
vårdad av en kvinnlig – respektive manlig sjuksköterska. Studiens resultat är litet men 
visar ändå på att skillnader mellan könen finns som bör diskuteras kopplat till jämställdhet 
inom professionen. I ICN etiska kod kan vi läsa om att alla människor har rätt till en säker 
och lika vård (ICN, 2014). I Hälso – och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs målet för 
hälso – och sjukvården i andra paragrafen, ”Målet för hälso – och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Utifrån denna lag och riktlinjer 
vilka den svenska sjukvården vilar på, går det att se hur viktigt det är att alla människor har 
rätt att bli bemötta på liknande sätt och diskussionen om hur bemötandet speglas av genus 
bör därför tas i beaktning.  
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Bilaga A 
 

Observationsprotokoll	
	

Observationsnummer	 	 M=Man				K=Kvinna	 	
 

Sjuksköterska	
Kön		 Ålder	 År	i	profession	 År	på	

avdelning	
Tidpunkt	för	observation	

M			/			K	 	 	 	 	
Patient	 M			/			K	 18-30	 31-50	 51-70	 71-100	

Förbereder	patient	inför	sättande	av	perifer	venkateter	
Hälsar,	profession,	Står/Sitter,	skakar	hand,	ID,	Avskildhet,	Anledning	till	PVK,		

Ergonomi	SSK-,	patient,	aseptiskt,	föredragen	arm,	frågar	om	stickrädd,	tänd/släckt	lampa	
Miljö:	lugnt,	stressigt,	många-	få	patienter,	tyst,	högljudd,	spring	i	korridor,	larm,	ljust,	mörkt.	

	

	

Genomförande	av	perifer	venkateter	
Talar	om	innan	det	sticker	till,	avledande	småprat,	tydlig	kommunikation,	en	-	två	vägskommunikation	

Kommunikation:	snabb,	rak,	långsam,	metodisk,	öppnar	för	frågor,	står/sitter,	annan	ergonomi	

	

Återkopplande	
Kontrollerar	att	allt	känns	bra,	kontrollerar	om	patienten	har	några	frågor,	besvarar	frågor	

Informerar	patienten	att	hand/arm	kan	användas	trots	PVK	

	

  



 

II 

Bilaga B 
 

Sjuksköterskans	nummer	i	resultat ** ** Sjuksköterskans	nummer	i	resultat ** **
Observationsnummer ** ** Observationsnummer ** **
Sjuksköterskans	kön ** **
Sjuksköterskans	ålder ** ** Beskriver	momenten	varefter	de	sker Ja Ja
Antal	år	på	Avdelning ** ** Beskriver	varje	del	av	momentet	i	förväg Nej Nej
Antal	år	i	profession ** ** Små	pratar	om	PVK Nej Nej
Patientens	kön Man Man Envägskommunikation Nej Nej
Patientens	ålder 18-30 31-50 Två	vägskommunikation Ja Ja

Tyst	kommunikation Nej Nej
Observation ** ** Rak	och	metodisk	kommunikation Nej Nej
Frågar	om	man	kan	komma	in	/									
Knackar	väntar	på	svar Nej Ja Långsam	och	metodisk	kommunikation Ja Ja

Miljö:	ljust Ja Ja Snabb	och	rak	kommunikation Nej Nej
Miljö	mörkt Nej Nej Onödigt	prat Nej Nej
Miljö:	tyst. Ja Ja Får	och	svarar	på	patients	frågor Nej Ja
Miljö:	mycket	ljud Nej Nej Frågar	om	stickrädd Nej Ja
Miljö	avskilt Ja Ja Berättar	när	det	sticker	till Ja Ja
Miljö:	stressig Nej Nej Avledande	samtal Ja Ja
Envägskommunikation Nej Nej Sitter	under	momentet Nej Nej
Två	vägskommunikation Ja Ja Avikande	ergonomi	vid	Stick Ja Ja
Hälsar	med	Profession Nej Ja Står	upp	under	stor	del	av	genomförandet Ja Ja
Hälsar	utan	prefession Ja Nej Står	på	huk	under	genomförandet Ja Ja
Skakar	hand	vid	hälsning Nej Ja
Lutar	sig	över	patient	vid	hälsning Nej Nej Sjuksköterskans	nummer	i	resultat ** **
Står	upp	vid	hälsning Ja Ja Observationsnummer ** **
Samma	nivå	vid	hälsning Nej Nej
Samma	nivå	vid	information	om	pvk Nej Nej
Undersöker	patientens	välmående Nej Ja Stressat	tillvägagångsätt Nej Nej
Pedagogisk	information	om	PVK Nej Ja Lugnt	tillvägagångsätt Ja Ja
Informerar	om	Indikation	för	pvk Ja Ja Undersöker	om	allt	känns	bra Ja Ja
Allmänt	samtal-lugnande	effekt Ja Ja Förklarar	restriktioner/	ger	tips	 Ja Nej
Allmänt	samtal-	stressande	effekt Nej Nej Förklarar	indikation	för	pvk. Ja Nej
Närvarande	i	situationen Ja Ja Frågar	patienten	om	frågor Ja Ja
Icke	närvarande	i	situationen Nej Nej Hastigt	avslut	/	är	någon	annanstans	i	tanken Nej Nej
Kontrollerar	ID Ja Nej Får	frågor	från	patienten	och	svarar Ja Ja

FÖRBEREDANDE

GENOMFÖRANDE

ÅTERKOPPLANDE

**=Avidentifierat

Kategoriseringssystem



 

III 

Bilaga C 
 

Verksamhetschef *   Sophiahemmet Högskola 
Akutkliniken *   Sjuksköterskeprogrammet 
Adress *    2017-01-23, STOCKHOLM 
Postnummer ort * 
 
Informationsbrev till verksamhetschef angående datainsamling inför självständigt 
arbete 
 
Hej! 
Vi heter Martin Eriksson och Ludvig Hansson och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi håller nu på att genomföra vårt självständiga arbete 
omfattande 15 högskolepoäng och skulle gärna vilja komma i kontakt med er angående att 
utföra en del av vår studie på er verksamhet. 
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnliga respektive manliga sjuksköterskor bemöter 
patienter vid insättande av perifer venkateter. För att kunna besvara vårt syfte önskar vi 
komma till er och genomföra ca 18-20 observationer av bemötande vid insättande av 
perifer venkateter jämt fördelat mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors med en 
erfarenhet på minst två år inom sjuksköterskeprofessionen. Vi önskar att observationerna 
kan ske under dagtid 06:45-21:30 utefter ert gällande arbetsschema. Observationerna 
hoppas kunna utföras under en tidsperiod av ca 2-4 dagar. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och de medverkande kan närsomhelst välja att inte 
medverka i studien. Vi är enbart intresserade av att observera sjuksköterskornas bemötande 
och kommer inte ta del av några patientuppgifter. Patienterna kommer bli tillfrågade och 
informerade om att sjuksköterskans bemötande kommer att observeras och ge sitt 
samtycke till det. För mer information om forskningsetiska överväganden se bifogad 
sammanfattning. 
 
Vänliga hälsningar 
Martin Eriksson och Ludvig Hansson 
 
_______________________________  ________________________ 
Martin Eriksson   Ludvig Hansson 
Tel: xxx xxx xx xx*   Tel: xxx xxx xx xx* 
Martin.Eriksson2@stud.shh.se  Ludvig.Hansson@stud.shh.se 
 
Handledare: 
Britten Enberg Jansson 
Tel: xxx xxx xx xx* 
Britten.jansson@shh.se 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner att ovanstående studie genomförs på 
verksamheten och är informerad om vad studien innebär. 
 
STOCKHOLM 2017…….. 
_________________________________ 
*Verksamhetschef 
*= Avidentifieras vid det färdiga arbetet  



 

IV 

Bilaga D 
 
 
 
 
 

Verksamhetschef*   Sophiahemmet Högskola 
Akutkliniken *   Sjuksköterskeprogrammet 
Adress*    2017-01-23, STOCKHOLM 
Postnummer ort* 
 
Medgivande till att medverka i självständigt arbete 
 
Vi heter Martin Eriksson och Ludvig Hansson och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi håller nu på att genomföra vårt självständiga arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva hur kvinnliga respektive 
manliga sjuksköterskor bemöter patienter vid insättande av perifer venkateter. Vi är därför 
intresserade av att få genomföra observationer med sjuksköterskor utifrån följande 
kriterier; minst 2 års erfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen. 
Datainsamlingen kommer att genomföras genom observationer av sjuksköterskor vid 
insättande av perifer venkateter på akutmottagning. 
 
 
Härmed samtycker jag ………………………………………………………* till att 
medverka i ovanstående studie. Deltagaren kan när den vill välja att avbryta sitt 
medverkande i studien utan närmare förklaring. 
 
 
………………………………………………….* 
Underskrift deltagare 
 
 
Vänliga hälsningar 
Martin Eriksson och Ludvig Hansson 
_________________________  ________________________ 
Martin Eriksson   Ludvig Hansson 
Tel: xxx xxx xx xx*   Tel: xxx xxx xx xx* 
Martin.Eriksson2@stud.shh.se  Ludvig.Hansson@stud.shh.se 
 
Handledare: 
Britten Enberg Jansson* 
Tel: xx xxx xx xx* 
Britten.jansson@shh.se 
 
 
*= Avidentifieras vid det färdiga arbetet 


