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Syftet med denna undersökning var att undersöka hur distriktssköterskor och distriktsläka-

re framställer sin egen och den andres expertis och hur uppfattningarna kan påverka deras 

yrkesroller sedda ur ett genusperspektiv. Vi utgick från frågeställningarna: 1. När distrikts-

läkarna framställer expertis finns där en huvudsaklig framställning om distriktssköterskor-

na som beror på kön avseende expertis i a) synen på omvårdnad och i b) yrkesutövningen? 

2. När distriktssköterskorna framställer expertis finns där en huvudsaklig framställning om 

distriktsläkarna som beror på kön avseende expertis i a) synen på omvårdnad och i b) yr-

kesutövningen? Studien har gjorts med semistrukturerade kvalitativa djupintervjuer med 

fem distriktssköterskor och fem distriktsläkare som arbetar på en vårdcentral. Genom bak-

grundslitteratur och tidigare forskning växte följande centrala frågeställningar fram. Hur 

framställer distriktssköterskor och distriktsläkare sin egen och den andres expertis och be-

ror detta på kön eller yrkesutövning? Dessa uppfattningar påverkar känslan av värde hos 

vårdpersonalen. Resultatet av studien visar att traditionella värderingar och konstruktioner 

fortfarande har betydelse och att de påverkar hierarkin inom vården. Slutsatsen är att en-

dast genom att medvetandegöra dessa värderingar kan det förändras. 
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The purpose of this study was to examine how district nurses and general practitioners 

produce their own and other's expertise and how perceptions might affect their professional 

roles as seen from a gender perspective. We began with the questions: 1. When the general 

practitioners manufacturing expertise is there a main production of district nurses based on 

sex on expertise in a) the perception of nursing and b) professional practice? 2. When dis-

trict nurses producing expertise is there a main production of the general practitioners 

based on sex on expertise in a) the perception of nursing and b) professional practice? The 

study has been made with semi-structured qualitative interviews with five district nurses 

and five general practitioners working in a medical center. By background literature and 

previous research grew following the central issues presented. How do the district nurses 

and general practitioners themselves and the other's expertise and this is due to sex or oc-

cupation? These perceptions affect the sense of value among health staff. The results of 

this study show that traditional values and structures still have meaning and that they affect 

the hierarchy of care. The conclusion is that only by raising awareness of these values may 

change. 
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INLEDNING  

Denna studie är baserad på en analys av distriktssköterskors och distriktsläkares framställ-

ningar om värdet av deras arbeten och om deras respektive expertis och genus i vårdarbetet på 

en vårdcentral. I den fortsatta texten kommer distriktssköterskan att förkortas till DSK och 

distriktsläkaren till DL.  

 

Det är väldokumenterat att det finns en underrepresentation av sjuksköterskor som är män (92 

% av sjuksköterskorna är kvinnor) inom primärvården (Lindgren 2001; Smirthwaite, 2007; 

Öhman, 2009) och först de senare åren har antalet män och kvinnor inom läkarkåren utjäm-

nats. Av Sveriges läkare är 54 % män, dock finns en stor skillnad mellan könen vid val av 

specialitet, avancemang och forskningskarriär (Borgström, 2007). Till exempel domineras ett 

flertal vårdspecialiteter till 90 procent eller mer av män (a.a.). Vården är genuskodad och hie-

rarkiskt organiserad.  Genus beskriver i huvudsak socialt konstruerade skillnader vad gäller 

manligt och kvinnligt, uppfattningar, myter och mönster som bildats och bildas. Genuskod 

innebär att framställningar och uppfattningar är påverkade av genusuppfattningar och det 

medför att arbeten betraktas som manliga eller kvinnliga (Öhman, 2009). Exempel på den 

hierarkiska organisationen är att det är flest män som är politiker, sjukhuschefer och chefslä-

kare. Ingen verksam i organisationen är ovetande om att männens andel ökar ju närmre hie-

rarkitoppen man kommer medan kvinnorna samlas i pyramidens bas (Öhman, s. 38, 2009). 

Figur 1 visar hur vården är genuskodad och hierarkiskt organiserad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Vårdens organisation som en genuskodad och hierarkisk arbetsorganisation (Öhman, 2009). 

 

 

Öhman (2009) menar att det inom vården diskuteras ytterst lite varför vårdarbeten värderas 

olika och vad detta beror på. Vidare talar hon om att det idag idkas en modern sjukvård. Trots 

detta saknas reflektioner ur ett genusperspektiv och hur detta påverkar omvårdnaden för pati-

enten och dennes hälsa (a.a).  

 

Den här studien handlar om hur de samarbetande DSK och DL framställer sin egen och den 

andres expertis. I följande text presenteras och analyseras resultatet av tio intervjuer med re-

presentanter för yrkesgrupperna DSK och DL. Avsikten är i första hand att studera hur re-

spektive yrkesgrupp uppfattar varandras expertis. Finns det några skillnader och om det finns, 
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hur är dessa genomsyrade av genusföreställningar? Studien redovisar de båda yrkesgrupper-

nas framställningar. 

 

I det följande redogörs några för studien viktiga sammanhang. Först beskrivs begreppet exper-

tis som åtföljs av en definition av begreppet genus, sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Vidare ges en kort historisk bakgrund till dagens primärvård, för att förklara studiens spel-

plan. Därefter presenteras tidigare forskning och vad den visat.  På det följer en redogörelse 

för det teoretiska begreppet omvårdnad, samt tillvägagångssättet för studien. Avslutningsvis 

analyseras, redovisas, sammanfattas och diskuteras resultaten i relation till framställningarna.  

BAKGRUND 

För att förstå studien presenteras en kort bakgrund rörande vårdcentralen som arbetsplats, 

begreppet expertis, genus, omvårdnad och vårdens genusperspektiv.  

Vårdcentralen som en arbetsplats 

För att tydliggöra undersökningens syfte ges en kort historisk beskrivning. Till skillnad från 

den slutna vården som bedriver en vård där patienten är inlagd på en sjukvårdsinrättning eller 

träffar en specialist på, vanligtvis, ett sjukhus är den öppna vården, primärvården den instans 

som ger den omsorg som de flesta i befolkningen har behov av. Primärvården ansvarar för 

hälsotillståndet hos befolkningen och erbjuder medicinsk behandling, rehabilitering, omvård-

nad och hälsoprevention.  

Swartling (2006) skriver att landets första vårdcentral (en enhet för öppen hälso- och sjuk-

vård) öppnades år 1968 efter att ett ”principprogram för den öppna vården” beslutats av soci-

alstyrelsen.  Vidare fastställdes 1978 att primärvården ska omfatta all vård som bedrivs utan-

för lasaretten. Under -70 talet distriktsindelades kommuner och de nya vårdcentralerna fick 

bestämda upptagningsområden som avsåg att ansvara för befolkningens vård inom ett geogra-

fiskt indelat område. På vårdcentralerna hade DL och DSK tillsammans ett gemensamt ansvar 

för upptagningsområdet. Samarbetet mellan DL och DSK var väl utvecklat. År 1992 tog den 

så kallade Ädelreformen sin start vilket innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för vård 

och omsorg av handikappade och äldre, som tidigare ålegat landstingen. Detta medförde att 

många DSK blev kommunalt anställda och att det utvecklade samarbetet mellan DL och DSK 

splittrades. Samarbetet försvårades ytterligare år 1993 då husläkarsystemet infördes. Detta 

innebar att befolkningen kunde lista sig hos en husläkare, DL, oberoende av geografiskt om-

råde vilket i sin tur ledde till att läkaren fick en uppmärksammad stark betoning och medan 

dennes patienter kom från olika upptagningsområden hade DSK fortfarande ansvar för, och 

arbetade, inom det geografiskt avgränsade området. 

På dagens vårdcentraler har specialinriktade sjuksköterskemottagningar inom främst diabetes, 

hypertoni, astma/KOL och hjärtsvikt tillkommit, vilket innebär att distriktssköterskans ansvar 

och expertis har utökats och att läkarbesöken har minskats (a.a). Den arbetsplatsen, vårdcen-

tral, som data samlats från i denna studie har funnits sedan år 1972 och har således varit en del 

i ovanstående förändring och samhällsutveckling.  
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Expertis 

Det som karaktäriserar expertis i primärvården enligt McMurray (1992), är: 

…someone in whom the following characteristics operate synchronously: knowledge; empathy; appropriate 

communication; holistic understanding; an ability to get right to the problem at hand; and self-confidence in her 

or his perceptions, judgment, and intervention strategies (a.a.s.65). 

 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport (2004) att helhetssyn är att inta ett förhållningssätt mer än 

en arbetsmetod inom primärvården. Att ha helhetssyn är att se människans samlade behov 

(psykiska, fysiska och sociala) och att kunna bedöma och tillgodose detta i sitt sammanhang. 

Primärvården är den specialitet där det finns patienter i alla åldrar och generationer, till skill-

nad från exempelvis barnsjukvården där alla patienter är barn. Inom primärvården återses pa-

tienterna upprepade gånger och alla diagnoser förekommer. Inom andra specialiteter, exem-

pelvis kvinnosjukvården, är patienten ofta remitterad för att utredas och få en diagnos, vilket 

betyder att patienten redan har etablerat en kontakt inom primärvården och som sedan uppföl-

jer och sköter patienten utifrån förekommande remissvar. I rapporten framkommer att både 

DSK och DL anser i sin expertis att tillit och kontinuitet är viktiga aspekter av helhetssynen 

inom primärvården. För att få förståelse för yrkenas gemensamheter och skillnader följer ned-

an en kort kompetensbeskrivning eftersom detta har betydelse för patientens omvårdnad och 

hur yrkeskategorierna uppfattar och framställer sin expertis.   

Distriktsläkarens expertis 

Socialstyrelsen (2004) ställer krav på att en distriktsläkare skall ha medicinsk kompetens (den 

vetenskapliga grunden för läkarens yrkesutövning och expertis) samt ledarskaps- och kom-

munikativ kompetens. En allmänläkare är den självklara specialisten i första linjens sjukvård, 

primärvården. Generellt för denna expertis är, till skillnad från andra läkare, att den medici-

niska kompetensen är allmänmedicinsk. Socialstyrelsen (2004) beskriver den allmänmedi-

cinska kompetensen som en kompetens där det innebär att kunna möta människor oavsett ål-

der med alla slags hälsorelaterade problem och att självständigt kunna värdera och behandla 

dessa. En allmänspecialist ska också kunna följa en individs olika hälsoproblem under en 

längre tid och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation. DL har ett 

övergripande ansvar för sina patienter och kan vid behov remittera till andra specialister för 

utredning och vård (a.a.).  

Distriktssköterskans expertis 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (1995:15) skall DSK ha specialistkunskaper inom folk-

hälsa, omvårdnad och patientvård i hemmet. I folkhälsoarbetet initieras och samordnas bety-

delsefulla förebyggande och hälsofrämjande åtgärder i kontakten med patienter och anhöriga. 

Distriktssköterskeföreningen (2005) beskriver folkhälsoarbetet som ett arbete där kompeten-

sen omfattar att ha fördjupade kunskaper om vad som påverkar människors hälsa och närmil-

jö. Vidare ska DSK kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och sam-

hällsnivå för människor i alla åldrar samt kunna förebygga smittspridning. DSK har förskriv-

ningsrätt för ett antal läkemedel, och har rätt att förskriva, ordinera och prova ut förbruk-

ningsartiklar och tekniska hjälpmedel för vissa grupper, till exempel för patienter med diabe-

tes, inkontinens och stomier. DSK ska relatera patientens problem till sitt sammanhang och 

samordna insatser rörande omvårdnadsbehandling och/eller rehabilitering. Omvårdnad utgör 

grund för DSK kunskapsområden och utgångspunkt för arbetet, vilket innebär att ha förståelse 

för individens resurser, att uppmärksamma och agera på förändringar i ett hälsotillstånd, att 
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stödja patienten, att reflektera och vidta åtgärder för att behandla och lindra sjukdom och sym-

tom och att kunna utföra praktiska moment i omvårdnaden av patienten (a.a). Begreppet om-

vårdnad som teori och vetenskap beskrivs längre fram i studien. 
 

Till skillnad från DL har DSK oftast den första kontakten med patienten. Utifrån denna kon-

takt hänvisas och prioriteras patienten till rätt vårdinstans vilket i praktiken kan handla om en 

kontakt med DL, annan vårdgivare eller ett besök hos DSK. Läkaren har ett tydligt medicinskt 

ansvar men en ansenlig mängd arbetsuppgifter kan delegeras till DSK, till exempel att sjuk-

sköterskor förskriver vissa läkemedel. Dock har läkarna ensamrätten om att remittera patien-

ten till andra vårdinstanser och specialiteter, exempelvis för önskad röntgenundersökning 

(Öhman, 2009). DSK har en samordnande funktion på en vårdcentral och är patientens ombud 

genom att förmedla vårdkontakter (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Trots att professionerna sällan använder begreppet helhetssyn i sin terminologi är detta, enligt 

Socialstyrelsen (2004), tydligt närvarande och förenande grupperna emellan vilket borde in-

nebära att det vårdarbete som utförs värderas lika. Som man kan se tydligt i ovanstående ex-

pertisbeskrivningar är DL ansvarsområde förlagt till den medicinska vetenskapen och DSK 

ansvarsområde till omvårdnadsvetenskapen (dock med kunskap inom andra discipliner). Ef-

tersom läkarnas arbete traditionellt värderas högre genom status, högre löner, chefsposter (se 

tidigare beskrivning ovan) leder tanken vidare till att det är den medicinska vetenskapen som 

värderas högre än den omvårdnadsvetenskapliga och denna tanke, sedd ur ett genusperspek-

tiv, sätter expertisbeskrivningarna på en annan nivå eftersom genusperspektivet är en viktig 

analytisk faktor. Denna faktor har stor betydelse för hur människor uppfattas av andra männi-

skor vilket innebär att omvårdnaden av patienterna påverkas (Öhman, 2009).  Nedan följer en 

redogörelse för begreppet genus där beskrivningen i huvudsak är relaterad till genuskodning-

en inom vården. 

Genus 

Uppsatsens centrala frågeställning är genusteoretisk. Utgångspunkten är att genus och genus-

problematik inte enbart handlar om kvinnor, utan om kvinnor och män och relationen dem 

emellan.  

Genus är både det som syns och det som inte syns. Det handlar om man och kvinna, människa 

och kön och om alla de uppfattningar, myter och mönster som bildats och bildas kring detta. 

Den vanliga förståelsen av begreppen kön och genus är att kön är den biologiska skillnaden 

mellan kvinnor och män medan genus syftar på socialt konstruerade skillnader. Detta innebär 

att utifrån det ”kön” som individen föds med behandlas man socialt olika ifrån samhället. Ge-

nus som begrepp betecknar det ”sociala” könet, det vill säga den av samhället konstruerade 

föreställningen om kvinnlighet och manlighet. Att se något ur genusperspektiv är att ha denna 

konstruktionskaraktär i åtanke (Hirdman, 2001).  

Vårdsystemet som helhet kan också förstås diskursivt, det vill säga som en språkligt konstrue-

rat samtalsordning som bestämmer och definierar ”sanningen” (Winter-Jörgensen & Phillips, 

2000).  I denna diskurs, vårddiskursen, är läkaren den manlige som behandlar sjukdomar och 

sjuksköterskan kvinnlig och omvårdar. Detta innebär att även en kvinnlig läkares arbete är 

manligt kodat likväl som en manlig sjuksköterskas arbete är kvinnligt kodat (Lindgren, 2001). 

Lindgren (2001) skriver vidare att vårddiskursen blir tydlig när sjuksköterskornas uppfattning 

om hur statusen för professionen ska förändras. Sköterskornas övertygelse är att fler män som 

sjuksköterskor skulle höja hela yrkeskårens status på grund av att de som män har en statushö-

jande kraft, som kvinnor saknar. Vårddiskursen gör sig också gällande inom läkarkåren.  De 
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kvinnor som är läkare tycker att de har en problematisk yrkesroll på grund av att de är kvin-

nor. De får ofta finna sig i sämre service från övrig personal än vad läkare som är män, får. De 

uppfattar det som att sjuksköterskorna tycker att de ska klara fler saker själva, på grund av att 

de är kvinnor. De läkare som är män, uppger att de kvinnor som är läkare, under gynnsamma 

villkor, kanske är lika kompetenta som de själva men att de saknar självständighet (Lindgren, 

2001). Sett ur detta genusperspektiv, denna vårddiskurs, påverkas också omvårdnaden av pa-

tienten på grund av att både den som ger vård, och den som emottar vård, är kodade i den av 

samhället konstruerade genusuppfattningen (Smirthwaite, 2007). Nedan följer en fördjupad 

beskrivning av det genuskodade arbetet inom vården. 

Vårdens genuskodade arbete  

Öhman (2009) skriver att den av samhället betraktade traditionella genusrelationen, där man-

nen har en överordnad roll och kvinnan en underordnad, kan komma att förändras inom vår-

den i och med att fler kvinnor än män utbildas till läkare. Öhman skriver vidare att det dock är 

oklart hur den hierarkiska strukturen kommer att påverkas eftersom antalet män inte ökar 

inom sjuksköterskegruppen. Lindgren (2001) skriver att fler män än kvinnor som är sjukskö-

terskor, får arbetsledande uppgifter eller chefsposter samtidigt som det är vanligt bland läkare 

som är kvinnor, att inte orka med att ha huvudansvar för familj och barn samtidigt som man 

ska göra karriär.  

Det är inte bara yrkesrollerna som påverkats av våra genusuppfattningar, även själva arbets-

uppgifterna är kodade. Ett genuskodat arbete innebär att själva arbetsuppgiften betraktas som 

manlig eller kvinnlig. Inom vården är uppgifterna i stor utsträckning uppdelade i manliga och 

kvinnliga uppgifter (Öhman, 2009). Detta beror på enligt Öhman (2009) att historiska rötter 

och traditioner har stor betydelse för hur vi uppfattar olika arbeten. Omskötsel av andra män-

niskors personliga hygien och att vara nära människors kroppar har traditionellt varit kvinnors 

arbetsuppgifter, både inom hemmet och inom sjukvården, och fortfarande är detta i hög grad 

kodat som kvinnligt arbete och ansvar. Traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter har betalats 

sämre av samhället och har därmed också värderats lägre. Även läkaren utför arbeten som 

både kan vara orena och illaluktande, men på grund av läkarens status och den manliga kod-

ningen värderas inte det ”smutsiga” arbetet lika lågt som det arbetet som är kvinnligt kodat 

och som till exempel en sjuksköterska gör (a.a.).   

Vidare presenteras begreppet omvårdnad som ämne och dess betydelse för patienter och 

vårdpersonal.  

Omvårdnad 

Omvårdnad är som vetenskaplig disciplin relativ ny och omfattar förutom det vetenskapliga 

studiet av och teoribildningen kring, sjuksköterskans arbete även den patientnära och kliniska 

verksamheten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  I omvårdnadsteoretisk litteratur fram-

ställs omvårdnad som ett humanvetenskapligt ämne med värderingar som utgör grunden i ett 

humanvetenskapligt perspektiv. Dessa värderingar innebär att människan beskrivs i ett hel-

hetsperspektiv och betraktas som en fri individ med förmåga att göra val och ta ansvar. Med 

dessa värderingar som grund har idag omvårdnadsvetenskapen utvecklat egna begrepp och 

teorier som utgör definitionsgrund för disciplinen (a.a.).  

Betydelsen av ordet omvårdnad är komplex och svårfångad. Willman och Berthold (1994) 

förklarar komplexiteten med att ordet har många betydelser, både i ett vardagligt och veten-

skapligt sammanhang och att sjuksköterskerollen växlar såväl över tid som från land till land. 
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Det svenska begreppet omvårdnad beskrivs på engelska omväxlande med ordet ”nursing” 

respektive ”caring”. ”Caring” översätts inte på grund av sin vidsträckta, relationsbetonade 

betydelse och beskriver den känslomässiga delen av omvårdnadsarbetet. Detta är vanligen det 

överordnade begreppet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Katie Eriksson, omvårdnadsteoretiker och forskare i vårdvetenskap, beskriver sin omvård-

nadsteori (2000) att omvårdnad är när sjuksköterskan lindrar lidande och ökar välbefinnandet 

hos de människor som är i behov av vård och att naturlig vård, som ges av informella vårdare, 

motsvaras av ”caring”.  Den vård som ges professionellt av formellt utbildad sjuksköterske-

personal, vars arbete är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet, motsvaras av ”nur-

sing”.   

Henderson (1997) framställer syftet med omvårdnadsarbetet som handlingar som patienten 

själv skulle ha gjort om kraften, viljan och kunskapen funnits. Vidare säger Henderson att om 

syftet ska kunna uppnås måste omvårdnaden utgå från individens egna behov och metoden för 

att uppnå syftet är att tolka och försöka förstå individen.  

 

Omvårdnad, sett ur ett filosofiskt perspektiv, säger Kim (2000) är när sjuksköterskan ser varje 

vårdsituations etiska värde i människans självbestämmande och värdighet. En byggsten i den 

betydelsefulla omvårdnaden är samspelets relation mellan patient och sjuksköterska.  

 

Samspelets relation i mötet mellan patient och sjuksköterska har också Halldorsdottir under-

sökt närmare. Sigridur Halldorsdottir (1996) har utvecklat en omvårdnadsteori som har som 

utgångspunkt i det hon kallar caring and uncaring encounters, omsorgsvisande och icke om-

sorgsvisande möten. Halldorsdottir (1996) beskriver två huvudkomponenter som utgör grun-

den i teorin. Dessa är patientens upplevelse av möten som uppfattas som caring eller uncaring 

med sjukvårdspersonal samt patientens upplevelse av sig själv och det sammanhang denne 

befinner sig i. Sammanhanget upplevs som ett inre och ett yttre.  Det inre utgörs av patientens 

upplevda behov, förväntningar, tidigare erfarenheter och självbild medan det yttre består av 

hur den aktuella omgivningen upplevs. Halldorsdottir (1996) påpekar att det inte bara är sjuk-

sköterskor som kan vara caring eller uncaring, utan även övrig personal som vårdar. Dock 

använder Halldorsdottir sjuksköterskan som referens. Hon menar att ett icke omsorgsvisande 

möte skapas av inkompetens, okänslighet och bryskhet, avsaknad av respekt för patientens 

behov och oförmögenhet att se individen. I motsatsförhållandet caring, det omsorgsvisande 

mötet, upplevs sjuksköterskan som kompetent, hängiven och mån om patientens bästa och 

dennes person med kompetenser som medlidande, förmåga att skapa relationer och fallenhet 

att undervisa patienter. Dessutom menar Halldorsdottir (1996) att kompetensen ska inkludera 

förmågan att göra kliniska bedömningar, handla för andra människors räkning och att kunna 

ta moraliskt ansvar. Omvårdnadshandlingar ska utföras med respekt för individen och dennes 

integritet (a.a.).  

 

I Halldorsdottirs teori finns två generella liknelser som möjliggör eller omöjliggör det om-

sorgsvisande mötet. Bron (the bridge) och väggen (the wall). Bron står som symbol för öp-

penheten i kommunikationen och den samhörighet som patienten känner i mötet. Bron byggs 

upp genom ömsesidigt förtroende, patient och sjuksköterska arbetar som jämlikar mot samma 

mål. Den andra liknelsen, väggen, symboliserar det icke omsorgsvisande mötet som vårdmot-

tagaren upplever där föreningen har svag eller ingen kommunikation, där föreningen innehar 

likgiltighet eller känsla av avskildhet samt saknar gemenskap (a.a.).  

 

Öhman (2009) ställer frågan om det finns skäl att tro att teorier som används inom vårdveten-

skapen har tagit hänsyn till kön och genus. Öhman anser att genus, genuskoder och kön är 
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viktiga analytiska faktorer som inte kan förbises och beskriver vidare att människors förvänt-

ningar och uppfattningar om rollen som vårdare och omvårdnad som ämne, är genuskodade 

och avgörande på vilket sätt möten och vården uppfattas. Som tidigare beskrivits är vårdens 

genuskodade arbete djupt rotat i traditioner och historia vilket leder till våra uppfattningar om 

genusföreställningar och hur arbetsuppgifterna urskiljs som manliga eller kvinnliga. 

 

Öhman (2009) betonar starkt vikten av att synliggöra genustänkandet inom omvårdnadsveten-

skapen för att medvetandegöra diskriminerande vårdstrukturer, som relationer mellan yrken, 

män och kvinnor, vårdpersonal och patienter samt inom vårdorganisationen. Genuskoderna 

inom vården påverkar omvårdnaden av patienten och dess anhöriga på så sätt att de som vår-

dar ger omvårdnad utifrån olika förutsättningar som är skapade enligt sociala konstruktioner 

och patienten, den som emottar omvårdnad, emottar och föreställer sig omvårdnaden utifrån 

samma konstruktioner. Ordet omvårdnad är ett av de mest genuskodade orden i det svenska 

språket, eftersom vårdandet, som ovan beskrivits, förknippas som traditionellt kvinnligt. Ar-

betsuppgifter och yrkesroller styrs mer av genuskoder än det påverkas av kön. Enligt Öhman 

(2009), kan detta ses genom att betrakta läkare som är kvinnor, inte förväntas ha samma för-

måga till omvårdnad som en sjuksköterska som är man (a.a.).  

 

På en vårdcentral arbetar DSK och DL som ett vårdteam. De frågor som då är intressanta att 

ställa till dessa team, är hur de uppfattar omvårdnaden som en arbetsuppgift sett ur ett genus-

perspektiv.  

Genusperspektivet inom vården 

Det finns tidigare studier som beskriver genusperspektivet inom vården.  Problematiken har 

studerats ur olika synvinklar, där det visas att manlighet och kvinnlighet inte är utan betydel-

se. För att få svar på studiens frågeställningar söktes tidigare forskning inom området. Det 

gick dock inte att finna någon studie som belyst genusperspektivets betydelse för arbetet på en 

vårdcentral-, och vilka roller köns- och yrkestillhörighet spelar. Dock skriver Robinson Wolf 

(2006) att statusbarriärer inom vården förstärks i löner, utbildning och livsstil. Denna upplev-

da status kan förändras genom att DSK har möjlighet att få ta examen av högre grad och få 

högre löner och på så vis interagera på med lika villkor med DL. Detta belyser sjukvårdens 

genusperspektiv.  

 

 

Ett annat perspektiv, kanske vårdens viktigaste, är patientperspektivet. Med denna vinkel har 

Claesson och Svensson (2008) valt att belysa DSK uppfattningar om jämställd och ojämställd 

vård. I resultatet framkom att jämställd vård för de intervjuade DSK innebar att alla har rätt 

till lika vård och att individens behov, oberoende om det är en man eller kvinna, ska tillgodo-

ses. DSK ansåg att det är viktigt att ha helhetssyn och att vara flexibel och lyhörd för att kun-

na ge en jämställd vård. Men brist på kunskap och utbildning om genusperspektivet och jäm-

ställd vård, är ett känsligt och oreflekterat ämne. Claeson och Svensson (2008) anser att ämnet 

behöver klarläggas för att öka medvetenheten hos vård- och omsorgspersonal.  

 

Syftet i Lindqvist, Persson och Svedlunds studie (2007) var att klarlägga sjuksköterskestuden-

ters attityder till att bli vårdad av en sjuksköterska som är man eller kvinna. Författarna stude-

rade om åsikterna var relaterade till deltagarnas könstillhörighet, ålder och tidigare erfarenhe-

ter. Av resultatet framkom att en stor andel män har uppgett att sjuksköterskans könstillhörig-

het inte har någon betydelse medan en mindre andel kvinnor angett detta. Sjukdomstillståndet 



8 

har betydelse för attityderna och sjuksköterskans bemötande är viktigare än könstillhörighe-

ten. Även denna vinkel visar att genusperspektivet har stor betydelse. 

 

Genusperspektivet är även traditionellt betingat vilket Roth, Lance and Colemans (2008) litte-

raturstudie diskuterar, vilka verkliga eller uppfattade hinder finns det för män som är sjukskö-

terskor. Deras resultat visar att det finns problem med bilden av sjuksköterskan, som i de allra 

flesta fall är en kvinna. Studentuppfattningar av sjuksköterskans egenskaper är att de är tradi-

tionellt kvinnliga. Män som är sjuksköterskor arbetar med ”manliga” specialiteter. Dessutom 

är utbildnings-, vård och kulturmiljön fast enligt gamla mönster. Roth, Lance and Coleman 

(2008) kommer fram till att ett könsneutralt språkbruk, förändring av den folkliga uppfatt-

ningen av sjuksköterskan, visa genom forskning hur könsblandning främjar vården och att 

införa mentorprogram kan medvetandegöra ovanstående problemområden och på så sätt möj-

liggöra en förändring. 

 

Halford och Leonard (2002) studerade hur sjuksköterskor tog plats i både den fysiska miljön 

likväl som i tid och rum och hur genusstrukturer påverkat lokaler och organisationer i två stat-

liga sjukhus. De fann olika aspekter på relationen mellan sjuksköterskorna och sjukhusmiljön. 

Sjuksköterskans grad av tillgång till rum, både i fysisk och i social mening, är begränsad och 

när läkarnas möjlighet att utnyttja lokalerna jämfördes med sjuksköterskornas, fann Halford 

och Leonard (2002) att läkarna har större frihet och en större privat sfär. De menar att till-

gången till de olika rummen, både i egentlig och social mening, är kopplade till yrken, kön 

och genusuppfattningar och för att ge möjligheten till förändring, ge kunskap för att sjukskö-

terskor ska bli medvetna om beteende och uppförande på olika platser och i olika situationer.    

 

I Nilssons och Sätterlund Larssons (2005) studie var syftet att undersöka hur chefssjukskö-

terskors genusuppfattningar påverkar deras arbete. Resultatet visade att det finns föreställ-

ningar om hur män anses kommunicera direkt och att kvinnors sätt att kommunicera sker på 

ett ickedirekt sätt, ett ”roundabout ways of communicating”. Dessutom finns föreställningar 

om att män som är sjuksköterskor är mer tekniskt orienterade och att kvinnor som är sjukskö-

terskor är mer relationsorienterade. Nilsson och Sätterlund Larsson (2005) fann att dessa före-

ställningar påverkade chefssjuksköterskornas arbeten eftersom de förväntades uppfylla dessa 

uppfattningar. Resultatet visar även här att ett medvetandegörande om dessa föreställningar 

kan göra så att chefssjuksköterskor får möjlighet att arbeta med vad de känner att de vill göra 

istället för att göra det de förväntas göra, oavsett om de är män eller kvinnor.  

 

Holmström (2008) undersökte och förklarade i sin studie hur telefonrådgivande sjuksköters-

kor uppfattar genusaspekter i sitt arbete. Kraven på telefonrådgivande sjuksköterskor är 

mångfacetterade och hög kompetens krävs inom omvårdnad, medicinsk vetenskap, psykologi 

och kommunikation. Holmström (2008) skriver att tidigare studier har visat att telefonrådgi-

vande sjuksköterskor ofta möter etiska dilemman och en del av dessa är könsrelaterade. Där-

för tror Holmström (2008) att genus spelar en viktig roll i yrkesutövningen eftersom de flesta 

telefonrådgivande sjuksköterskorna är kvinnor. Könskonstruktioner och kulturella könsnor-

mer verkar vara aktiverade i mötet mellan sjuksköterskorna och de som ringer. Frågor om 

maktrelationer, bilden av den moderliga kvinnan som den huvudsakliga omsorgsgivaren till 

små barn och ifrågasättande av män i deras föräldraroll uppmärksammades särskilt. Resultatet 

visar också här att sjuksköterskorna bör vara medvetna om dessa stereotypa uppfattningar och 

hur det kan påverka samtalet. Vidare föreslås för att öka kunskap och medvetande om upp-

fattningarna, att handledning och möjlighet till återkoppling ges.   
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Att medvetande om genusperspektivets fällor leder till goda relationer visar Pullon (2008) 

genom att förtroende och ömsesidig respekt blomstrar om DSK och DL har en god förståelse 

av sin egen och den andres professionella identitet. Medvetandegörande om varandras profes-

sion leder till goda likvärdiga yrkesövergripande relationer när ömsesidig respekt visas.  

Slutsats av tidigare forskning 

Ovanstående visar på bredden inom genusforskning och på hur många olika sätt detta kan 

belysas. Tidigare forskning har studerat genuskoder och könsuppfattningar från olika syn-

vinklar och ur olika perspektiv. Gemensamt är dock, att forskarna kommit fram till att genus-

perspektivet behöver lyftas fram och medvetandegöras och endast så kan en förändring av 

genuskoder och uppfattningar bli annorlunda eftersom detta visats sig vara traditionellt be-

tingat.  

Problemformulering 

Problemet som leder till studiens syfte är att DSK och DL:s arbete och expertis i vårdarbetet 

värderas olika. Är denna uppfattning medvetandegjord och i så fall påverkar den arbetet på 

vårdcentralen? Hur framställer de olika yrkeskategorierna sina åsikter och uppfattningar? Är 

dessa framställningar påverkade av ett genusperspektiv? För att kunna studera denna proble-

matik presenteras frågeställningarna och undersökningens syfte i nedanstående stycke. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur DSK och DL framställer den andres expertis 

och hur uppfattningarna kan påverka deras yrkesroll på vårdcentralen sett ur ett genusperspek-

tiv.  

För att uppnå detta syfte används två centrala frågeställningar: 

1. När DL framställer expertis finns där en huvudsaklig framställning om DSK som beror på 

kön avseende expertis i a) synen på omvårdnad och i b) yrkesutövningen? 

2.  När DSK framställer expertis finns där en huvudsaklig framställning om DL som beror på 

kön avseende expertis i a) synen på omvårdnad och i b) yrkesutövningen? 

METOD 

En kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte och för att belysa hur DSK och DL 

själva framställer sin egen och den andres expertis. Semistrukturerade kvalitativa djupinter-

vjuer genomfördes med fem distriktssköterskor och fem distriktsläkare som arbetar på en 

vårdcentral. Enligt Kvale (1997) är detta ett lämpligt instrument då rådande kunskap ska för-

djupas eller berikas. För att undersöka individers erfarenheter anser även Dahlberg (1997) att 

intervju är en bra metod. Vidare säger Bell (1995) att fördelarna med intervjuer som datain-

samlingsmetod är dess flexibilitet och möjlighet att följa upp idéer och svar. Eftersom under-

ökningen baserades på informanternas framställningar i ovanstående beskrivningar var valet 

av metod, kvalitativa intervjuer, lämpligast. Texten har lästs, jämförts, redovisas och analyse-

ras under rubriken resultat (Kvale, 1997). 
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Genomförande 

Utifrån syftets centrala frågeställningar skapades öppna intervjufrågor för att ge mångsidighet 

och potential att följa upp tankar och tolkningar (Kvale, 1997). Informanterna tillfrågades 

samt informerades skriftligt och muntligt. De upplystes om deltagandets frivillighet. Vårdcen-

tralens arbetsledning gav sitt tillstånd till att intervjuerna genomfördes under informanternas 

arbetstid. Intervjuerna genomfördes i form av ett samtal enskilt och i avskilt rum, och tog cir-

ka 30 minuter per intervju. Ingen ersättning utgick. Intervjuerna bandinspelades, transkribera-

des så ordagrant som möjligt och analyserades (a.a). 

Informanter och urval 

Informanterna arbetar på en vårdcentral i Västra Götaland och är i åldrarna 41 år till 63 år. 

Deltagarna bestod av fem distriktssköterskor som alla var kvinnor och fem läkare av vilka två 

var män och tre kvinnor. Samtliga informanter har arbetat på den nuvarande vårdcentralen 

från två månader till 25 år. Tabell 1 nedan, visar antalet män och kvinnor, ålder och yrkeserfa-

renhet. 

 

Tabell 1. Informanter i studien. 

  Ålder Yrkeserfarenhet 

Antal män 2 51 – 60 år 11 – 26 år 

Antal kvinnor 8 41 – 63 år 10 – 35 år 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Den vårdcentral där informanterna arbetar bedrivs av landstinget. På vårdcentralens läkarmot-

tagning finns allmänspecialistläkare, läkare under utbildning, distriktssköterskor och sjukskö-

terskor, en undersköterska och sekreterare samt studenter. Här utövas vård av både akut och 

planerad karaktär och telefonrådgivning. Sköterskorna ger vård till patienter som lider av ast-

ma/KOL, förhöjt blodtryck och diabetes i via egen mottagning. I detta dagliga arbete är allas 

roller tydliga och givna utifrån olika professioner. För att kunna undersöka hur tydlig och 

medvetandegjord genuskoden är valdes datainsamling genom följande.  

Intervju som insamlingsmetod  

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts som utvecklats och fördju-

pats med hjälp av följdfrågor. Informanterna fick beskriva ansvarsfördelningen på arbetsplat-

sen, vilka de uppfattade som de viktigaste personerna för arbetet och omvårdnaden, beskriva 

sin egna och den andres expertis samt berätta om sin upplevelse av jämställdheten. 

 

Informanterna hade innan intervjun fått bakgrundsinformation gällande syftet för att kunna 

förbereda sig på ämnet. Frågorna som ställdes var öppet ställda, vilket innebar att det inte 

fanns några i förväg givna svar eller svar som var rätt och fel (Dahlberg, 1997). De första frå-

gorna var allmänna och hade utformats för att visa bakgrundsdata. De följande öppet ställda 

frågorna var inriktade på att fokusera kring informanternas reflektioner om ämnet. När infor-

manterna visade tvekan eller valde att tänka efter inför sitt svar gavs utrymme för detta. För-

fattarna valde att vara tysta och gav rum för eftertanke för att informanterna skulle kunna i 

lugn och ro fördjupa sina svar och funderingar (Robson, 1993). För att få variationen i fram-

ställningarna är informanterna i olika åldrar och med olika lång arbetslivserfarenhet. 
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Tillvägagångssätt 

I första steget lämnades en förfrågan om att få göra en intervjustudie på en vårdcentral i Väst-

ra Götaland. Efter en vecka lämnades klartecken till detta av verksamhetschefen. Information 

om studien och om dess möjlighet att delta lämnades ut till de DSK och DL som arbetade på 

vårdcentralen. Fem DSK och fem DL valde frivilligt att vara med. 

 

Andra steget innebar att de intervjuades på arbetsplatsen. Som tidigare beskrivits hade infor-

manterna informerats både muntligen och skriftligen om studiens innehåll och syfte. Båda 

författarna deltog i intervjuerna som bandades.  

 

Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Dessa texter lästes upprepade gånger och de 

meningar som var bärande och återkommande lyftes ut och sorterades in i undergrupper för 

att sedan analyseras.  

 

Genom att texterna jämfördes och genom införskaffad kunskap om genus växte ett resultat 

fram. Författarna sorterade informationen genom att på ett fokuserat sätt försöka se från ett, 

enligt genusperspektivet, ”manligt” sätt och på samma sätt, ett ”kvinnligt”. Detta ledde till att 

framkommen information kunde analyseras.  

 

Analys av data 

Bandinspelningarna avlyssnades och transkriberades ordagrant. Författarna läste tillsammans 

och var för sig materialet flera gånger för att få en uppfattning om helheten i intervjuerna vil-

ket förutsatte analysen. När meningsbärande texter lyfts ut diskuterades materialet med hand-

ledaren för att få synpunkter på om författarna fokuserat och sorterat informationen tillfreds-

ställande. Eftersom kvalitativ intervju är en vetenskaplig metod som enligt Kvale (1997) är 

lämplig att använda för att finna slutsatser i dialoger och intervjuer upplevde författarna att de 

fått uppriktiga svar på frågeställningarna. Data jämfördes, sorterades och katalogiserades ut-

ifrån skillnader och likheter. Därefter analyserades innehållet i respektive kategori. Under 

analysarbetet har en återgång skett till de skrivna intervjuerna för att resultatet ska stå i över-

ensstämmelse med informanternas uppgifter och vara så trovärdigt som möjligt. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) krävdes inte en etisk prövning för studien eftersom frågorna 

var av den arten att etisk ansökan inte behövdes. Dessutom är studien genomförd under ut-

bildning (SFS, Lag 2003:460) vilket innebär att ansökan ej behövs. Hänsyn togs från de fyra 

forskningsetiska principerna. Första principen innebär att informanterna innan intervjun på-

börjas får information angående studiens syfte och dess frivillighet om att medverka. Den 

andra principen grundar sig på deltagarens samtycke. Den tredje principen innehåller informa-

tion om hur material skyddas och handhas. I den fjärde principen framgår hur lång tid materi-

alet ska sparas och för vilket ändamål det ska användas (Vetenskapsrådet 2002).  
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RESULTAT 

För att tydliggöra resultatet visas det i följande tabeller nyckelord som framkommit i inter-

vjumaterialet. Dessa ord har en avgörande betydelse för framställningarna och uppfattningar-

na inom och om de olika yrkesgrupperna. Mer ingående förklaringar och medföljande citat 

redovisas efter tabellerna i löpande text.  

 

Tabell 2: DL:s framställningar om DSK och sig själva 

DL:s framställningar om DSK:s 

expertis 

DL:s framställningar om DL:s ex-

pertis 

i vårdande i yrkesutövning i vårdande i yrkesutövning 

Specifik  Bred Beroende av 

DSK 

Viktigast 

Bred Mellanposition Personlig kom-

petens 

Första plats 

Omvårdnad Ej väldefinierad  Större ansvar 

Traditionell  Praktisk  Utnyttjar traditio-

nella konstruktio-

ner 

Bedömning Samarbete  Medicinsk konsult 

 Medicinsk kunskap  Bred kunskap 

 Bedömning   

 

 

 

Tabell 3: DSK:s framställningar om DL och sig själva  

 

 

 

 

 

 

 

DSK:s framställningar om 

DL:s expertis 

DSK:s framställningar om DSK:s exper-

tis 

i vårdande i yrkesutövning i vårdandet i yrkesutöv-

ning  

Personlig 

kompetens 

Djupare medicinsk 

kunskap 

Gamla traditioner Underordnad 

roll 

Traditionell Bred Viktigast Olika villkor 

Människan 

och livet 

Räddar liv Patient Patient 

 Mellanled  Omvårdnad Bred 

 Hänvisare  Mellanposition  

 Utredningsansvarig  Bedömningar 

 Medicinsk konsult  Sorterar  

 Nyckelfunktion   

 Ser helheten   
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Distriktsläkarnas framställningar om distriktssköterskorna och sig själva 

Gemensamt för DL är att de betraktar DSK:s expertis som bred. I flera av intervjuerna poäng-

teras att DSK:s arbetsområde täcker ett brett spektrum av uppgifter. En DL formulerar det på 

följande sätt: 

 
Ja för mig är ju DSK en person med ett brett arbetsområde som kan mycket och kan mycket om allting alltså. 

 

En annan DL poängterar: 

 
DSK:s expertis i primärvården, det är ju hela spektrumet, inklusive barn kan man säga. 

 

Dessa citat representerar en tydlig hållning hos DL i materialet. DSK:s arbete framställs som 

ett varierat område där man måste kunna lite av varje och även vara beredd på att utföra och 

bemästra arbetsuppgifter av olika slag. DL:s uppfattning av DSK:s kompetens är på detta sätt 

först och främst att den är bred. Denna förståelse är således inte särskilt väldefinierad eller 

tydligt artikulerad och bör också förstås i ett annat tema som ofta finns i anslutning till det 

föregående i materialet, nämligen att DL uttrycker okunskap om var DSK:s specifika kompe-

tens och arbetsområden egentligen utgörs av (till exempel specialistkunskaper inom folkhälsa, 

omvårdnad, allmänmedicinska kunskaper samt för vårdcentralen specifikt arbete). En DL 

säger: 

 
Dsk expertis, jag är inte riktigt insatt i det, jag har aldrig varit med. Jag har aldrig jobbat som ssk, vi träffas 

inte. Därför kan jag inte deras arbete. Jag har inte fått någon info. Om jag tror det är något konstigt går jag och 

frågar. 

 

Detta citat pekar mot en slags omedvetenhet och passiv hållning som finns i materialet, i syn-

nerhet i anslutning till DL:s inledande formuleringar av DSK:s kompetens och arbetsområden. 

Denna vaghet och osäkerhet leder dock till att flera DL på ett tydligare sätt under intervjuer-

nas gång blir medvetna och försöker tydliggöra sin förståelse. I den processen framträder ock-

så att DL under den yta av bredhet och vaghet som deras inledande svar är exempel på även 

ger tydligare beskrivningar av DSK:s kompetens och yrkesutövning, även om det inte alltid 

formuleras särskilt klart och tydligt. DL reflekterar inte i materialet att detta kan tolkas som 

ointresse, det vill säga att DL inte sätter sig in i en kollegas arbete trots arbete med gemen-

samma patienter. Dock framträder tre övergripande områden i DL:s berättelser: omvårdnad, 

medicinska kunskaper och praktisk yrkesutövning. 

 

DSK:s omvårdnadskunskaper lyfts fram av flera DL och pekas ut som något som är specifikt 

för DSK i förhållande till DL själva. En DL formulerar det så här: 

 
Sjuksköterskor har en specialkunskap i omvårdnad, så det är ju sjuksköterskans specifika specialområde. Det är 

vi som läkare inte lika skickliga i och det ska vi inte syssla med. 

 

Denna specialkompetens i omvårdnad förstås som något som DSK dels tillskansat sig via sin 

utbildning, dels som traditionella strukturer som fortfarande verkar inom vården. Olika yrken 

har skilda och tydligt isärhållna arbetsuppgifter. En DL säger: 

 
Sjuksköterskans yrke har ju av tradition varit den omvårdande biten [sic.] så att säga. Man vårdar patienten, tar 

hand om patienten och möter de basala behoven. 

 

Men DSK är inte enbart omvårdande. Flera DL är också noggranna med att poängtera att 

DSK också är en medicinsk profession. Dock är det inte alltid tydligt hur DL förstår relatio-
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nen mellan det omvårdande och det medicinska. Det viktiga verkar vara att man tillerkänner 

DSK:s medicinska kunskaper i sig. En DL formulerar detta på följande vis: 

 
Det är ju väldigt viktigt att veta att i och för sig har sjuksköterskorna även medicinsk profession [sic.].  

 

En annan säger: 

 
Sjuksköterskorna är inlästa och kunniga på vissa områden och har ju delegation på ett annat sätt idag att ta sina 

beslut utefter det man kan och har kompetens att göra.   

 

I dessa citat ligger en förståelse av DSK:s arbete som en slags mellanposition och det är något 

som karaktäriserar många av beskrivningarna som finns i materialet. DSK:s yrkesutövning är 

till stora delar praktisk. Här menar DL att DSK:s själva nyckelfunktion många gånger ligger 

och det hänger också ihop med den förståelse av yrkets kompentensområde som variationsrikt 

som är själva grunden i deras framställande.  En formulering av det är följande: 

 
DSK måste känna till småkrämpor, samtal mellan läkare och patient. Mellanledet. Diabetesmottagning, blod-

tryck, läkarmottagning och så vidare. DSK skulle kunna jobba mer eget och ha läkaren som konsult. 

 

Som framgår av resultatet reducerar denne DL, i sitt språk, DSK genom att beskriva att DSK 

ska ”känna till småkrämpor”. Ska detta förstås som att DL själv ”känner till de stora krämpor-

na”? Dock avslutas citatet ovan med ett upplyftande och stödjande argument för DSK:s själv-

ständighet. Denna dubbeltydighet är ännu ett exempel på brist på kunskap om DSK:s arbets-

områden som tidigare nämnts.  

 

En annan DL säger: 

 
DSK ser en mycket större volym, till exempel, än vad vi doktorer gör, ja. Jag tror man ser ett annat perspektiv 

där än vad vi gör, vi kanske går in och gör punktinsatser, här behöver vi till exempel behandla en infektion. Vi 

kommer in när det har strulat till sig, mycket mera än att se det normala förloppet när det läker till exempel. /…/ 

Där är vi också lite handikappade med mera och ser inte lika mycket på det viset. 

 

Till skillnad från tidigare beskrivna arbetsuppgifter där en av DL:s viktigaste åtagande är att 

se helheten understryks här ett annat perspektiv med ”punktinsatser”. Detta citat visar att DL 

tappat helhetssynen till att se i det lilla. Men med detta poängterar även DL hur viktiga DSK 

är för vårdcentralens arbete genom att ha lämnat över ansvaret för helheten till DSK. Vård-

centralen förstås som en arbetsplats där olika yrken samverkar och där DSK utgör en viktig 

motor i arbetet. 

 
Samarbetet med sjuksköterskorna är A och O, utan dem klarar vi oss inte. Vi hjälps ju åt i ett team och för att vi 

ska kunna klara av våra arbetsuppgifter måste vi ha någon som hjälper oss att göra bedömningar så att säga. 

Sjuksköterskorna gör massor med bedömningar och säger att det här är något för doktorn och det här sköts på 

annat sätt och det här är väldigt viktigt. Annars så har vi inte en chans att klara oss som läkare. 

 

Sida vid sida av framställningen av vårdcentralen som en arbetsplats som är beroende av sina 

olika yrkeskategorier och där DSK på flera sätt möjliggör DL:s arbete, finns också en fram-

ställning av ansvarshierarkins betydelse. På frågan om vilken yrkeskategori som är viktigast 

svarar en DL: 

 
Första plats…Läkargruppen. 

 

Denna tydlighet finns inte i alla intervjuer, men samtidigt finns en underliggande ton av just 

ansvarshierarkins betydelse. Så formuleras den av en DL: 
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Vi har ju alla ett ansvar /…/ vi alla har ansvar för vad vi gör. Sen kan det ju vara så att jag som läkare har ett 

större ansvar. Det ingår ju så att säga i min yrkesroll att ha det. 

 

De olika yrkesrollerna är dock inte de enda åtskillnaderna på en vårdcentral. En annan skill-

nad som behandlas utförligt i materialet är den som handlar om genus. Dessa skiljelinjer går 

dock ofta ihop då DSK och andra yrkesroller förutom läkarens är kvinnligt kodade. Detta på 

två sätt. Dels är samtliga DSK och sjuksköterskor kvinnor, dels förstås deras arbetsuppgifter 

som traditionellt kvinnliga. Läkargruppen består av såväl män som kvinnor, men dess arbets-

uppgifter som traditionellt manliga. Förståelsen och poängterandet av just olikheten och skill-

naden är central. En manlig DL konstaterar följande om skillnaden mellan män och kvinnor: 

 
Det är ju en övervikt av kvinnor på den här arbetsplatsen, det har jag ju tänkt på ibland, men jag ser ju egentli-

gen inget problem med det. Inte för mig. Men jag vet inte hur det skulle ha varit om det var mer karlar här. Då 

hade det nog inte gått bra för dem. Jag vet inte, jag bara gissar, det är någon gammal fördom jag har att karlar 

är mer prestigefylla och blir mer hårdare tag, och ja ni vet, mer revirtänkande och sådär. 

 

Som också detta citat visar finns det en medvetenhet om att detta fält är fyllt av fördomar och 

traditioner, det vill säga att vårdens olika yrken av hävd är könskodade. Det finns ingen DL 

som är omedveten om detta, utan snarare poängteras det av samtliga. Man är medveten om att 

arbetet på en vårdcentral på olika sätt styrs och bestäms av genuskonventioner. Denna medve-

tenhet kan exempelvis formuleras på följande sätt: 

 
Förr var det ju mest manliga doktorer, det är gamla grejor som sitter i väggarna. Jag lever ju i min värld på nåt 

sätt som man och läkare och kör på i det spåret. 

 

Samma inställning finns i förståelsen av de olika kompetensområdena. En DL beskriver skill-

naden mellan DL:s och DSK:s yrkesområden – läkarens är undersökningar, diagnos och be-

handling, medan sjuksköterskans är omvårdnad – på följande sätt: 

 
Men det är ju också traditionellt manliga och kvinnliga områden som befäster sig på det sättet. /…/ Omvård-

nadsbiten har ju betraktats som en kvinnlig bit på det sättet. Idag är det inte det. Nu tror jag inte att omvårdnad 

är kopplat till manligt och kvinnligt. Det har mer med professionen att göra. Idag är det ju både män och kvin-

nor som jobbar med omvårdnad i sjuksköterskeprofession. 

 

Detta citat är representativt för materialet vad gäller DL. Det finns en medvetenhet där man å 

ena sidan ser och sedan gammalt känner till det genuskodade skillnadstänkande som vården 

och dess yrkesområden är ett tydligt exempel på, men å den andra förstår detta som en slags 

historiskt traderad och institutionellt inbyggd tradition. Vården ser helt enkelt sådan ut, kon-

staterar man, även om man som citatet ovan visar, inser att detta handlar om just historiska 

och traditionella konstruktioner, snarare än medfödda egenskaper. 

 

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att man på ett medvetet sätt arbetar för att förändra 

dessa konstruktioner. Snarare förstås de som en del av arbetet, som är så inbyggda i vardagen 

att man själv använder sig av dem. Ett exempel på denna hållning är följande uttalande: 

 
Som läkare och man har jag ju fruktansvärt lätt när jag jobbar i en sjukvårdssituation. Det gäller bara att se 

hjälplös ut och ställa mig i korridoren så kommer alla DSK och hjälper till. Det är ett beteende som är enkelt för 

en man. /---/ Jag är ju lite granna medveten om det, men jag tror att jag utnyttjar det, det tror jag. 

 
Sammanfattningsvis innehåller alltså materialet med DL en medvetenhet om genusskillnaderna inom 

vården – ”de sitter i väggarna” som en kvinnlig DL säger – men också strategier att hantera dem, i 
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vissa fall försöka sätta sig över dem – ”köra sitt eget race” som en manlig DL formulerar det – eller 

som i ovanstående längre citat, agera i en slags symbios med dem.  

Distriktssköterskornas framställningar om distriktsläkarna och sig själva  

Av intervjumaterialet framgår tydligt att DSK uppfattar DL:s expertis som bred. De beskriver 

ett omfångsrikt arbetsfält där DL har en medicinsk kunskap som är djupare än DSK:s medi-

cinska kunskaper. En DSK uttrycker det på följande sätt: 

 
De ligger ju snäppet högre än oss DSK i det medicinska/…/ ligger ju mer på det medicinska planet. De ska ju 

kunna lite av varje också. 

 

Vidare uppfattar DSK DL:s kompetens som en kompetens som innehar kunskaper om männi-

skan och livet. Jämfört med andra medicinska specialiteter uppfattas DL som någon som ser 

helheten. En DSK formulerar det: 

 
Jämfört med sjukhusläkare ser DL mer en hel familj. Folkhälsa, följa generationer och hela släkten, vilket ger 

kunskaper om situationen.  

 

En annan DSK uttrycker det: 

 
DL har en medicinsk kunskap från vaggan till graven/…/ det har alltid varit så. De ska kunna lite av varje och 

de räddar liv och vet allvarliga saker om ens person. 

 

Precis som DL menar DSK att DSK är mellanledet mellan patient och läkare. DSK anser ock-

så att DL fungerar som ett mellanled, men mellan primärvården och länssjukvårdens speciali-

teter. En DSK beskriver mellanledet: 

 
De ska kunna göra bedömningar om det kan klaras av här eller om patienten ska vidare. 

 

DSK har en klar och tydlig uppfattning om att rollen som medicinsk konsult ska ingå i DL 

arbetsuppgifter. DSK arbetar självständigt med egna bedömningar och bedriver egna mottag-

ningar och vid sidan om detta finns DL som en ytterligare medicinsk rådgivare och, på grund 

av profession, ordinatör och förskrivare.  

 

Trots att DSK:s samstämmiga uppfattningar om DL:s sakkunskap som tidigare visats som 

brett och med stor förmåga att se människan i ett sammanhang ses ändå en viss avsaknad av 

kompetensen. Den kompetens DSK anser saknas är sakkunskapen i vilken medicinsk konsult 

ingår samt inom ämnet omvårdnad.  DSK:s framställningar om DL som medicinsk konsult är 

som en illusion i ett gott yrkesklimat och miljö. Uppfattningen hos DSK är att om omvård-

nadskunskaper finns hos DL så är det mer beroende på den personliga kompetensen än bero-

ende på utbildning och yrkesroll.  En DSK uttrycker det på följande vis: 

 
Det är mer personligt om DL är bra på omvårdnad då det inte ingår i läkarprofessionen. Nyutbildade DL kanske 

tänker mer på omvårdnad än de som är födda på -40 talet. Det är mer kvinnor i dag som blir DL och har med 

sig omvårdnaden in i yrket då det tar hand om familjen hemma. 

 

DSK poängterar att det är betydelsefullt att alla arbetar tillsammans och att alla är viktiga 

dock anser de att det är patienten som är viktigast. En DSK säger: 

 
Viktigast är patienten, annars hade vi inget jobb. Jag håller på DSK gruppen som sorterar mycket.  

 



17 

DL har en nyckelfunktion men alla yrkesgrupper fyller sin funktion. Ingen kategori kan fun-

gera utan den andra på en vårdcentral. Såväl DSK som DL trycker på att teamarbete är grund-

läggande och ett gott samarbete är en förutsättning för en betryggande omvårdnad. Ändå visar 

följande citat av en DSK att arbetet inom teamet inte uppfattas som jämställt i den bemärkel-

sen att yrkesgrupperna arbetar utifrån lika villkor. DSK upplever en känsla av att inte ha 

samma värde i sin yrkesroll som DL. Denna reducerade känsla av värde är endast framträdan-

de i de situationer som rör patientarbete och inte vid till exempel vid umgänget på lunch- och 

fikaraster.  En DSK tror att detta beror på uppfostran, som hon säger:  

 
”Jag skulle ju aldrig säga att jag inte hinner ta den patienten, det skulle jag aldrig. Man får se till att göra det 

oavsett om man har tid eller inte. Jag tror inte att någon DSK går till en doktor och säger att man inte har tid 

och varför det är så det är väl någon gammal skit manligt och kvinnligt, man är uppfostrad så. Sköterskan har 

en mer underordnad roll. Men inte när man fikar och träffas privat. Bara saker som rör arbetet.” 

 

Ovanstående citat bevisar det som resultatet av studien visar. Vården är genuskodad och hie-

rarkisk i såväl DSK som DL:s sätt att tänka.  

Resultatsammanfattning 

Studien visar att gemensamt för de båda yrkeskategorierna är att uppfattningarna om var-

andras yrkeskunskap är bred. Dock är alla en produkt av tidigare beskriven diskurs och attity-

der behöver medvetandegöras för att kunna förändras. Informanterna tror alla att orsaken till 

deras upplevda framställningar är komna av traditioner och föreställningar och alla är en pro-

dukt av tidigare beskriven diskurs. På ”väggarna” sitter endast tavlor och tapeter. Under föl-

jande rubrik diskuteras resultatet ytterligare med fokus på de teoretiska och metodologiska 

aspekterna. Om de implikationer som studieresultatet kan ha på omvårdnaden redovisas i 

konklusionen för studien. 

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Denna studies avsikt var att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan DSK och DL och 

hur dessa kan vara genomsyrade av genusföreställningar. Resultatet visar, som tidigare be-

skrivits ur socialstyrelsens rapport (2004), att när socialstyrelsen beskriver de båda yrkes-

gruppernas expertis poängteras att en DL ska ha den medicinska kompetensen och vara den 

självklara specialisten inom primärvården. DSK ska enligt socialstyrelsen ha specialistkun-

skaper inom folkhälsa, omvårdnad och patientvård i hemmet. Socialstyrelsen anser att grunder 

för DL:s medicinska kompetens är allmänmedicinsk medan DSK:s grund utgörs av omvård-

nad.  Studieresultaten stämmer väl överens med socialstyrelsens riktlinjer för hur professio-

nerna utför arbetsuppgifterna. Dock saknar socialstyrelsens expertisbeskrivningar genusper-

spektivets analytiska faktor och hur denna faktor har betydelse för hur människorna inom vår-

den uppfattas av andra och sig själva vilket innebär att patienternas omvårdnad påverkas.  

 

Öhman (2009) har tidigare i arbetet beskrivit att vården är genuskodad och hierarkiskt organi-

serad. Hon menar att genuskodens framställningar och uppfattningar är påverkade av hur ar-

beten betraktas som manliga eller kvinnliga. Borgström (2007) påpekar skillnaden mellan 

könen när val av specialitet görs och hur forskningskarriärer läggs. Han hävdar att ett flertal 

vårdspecialiteter domineras till 90 % eller mer av män. Öhman (2009) talar om bristen på 
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genusperspektivets reflektioner trots medvetande om genuskod och hierarki inom vården, 

vilket även denna studie visar.  

 

Lindgren (2001) beskriver att vårdsystemet är en vårddiskurs där läkaren, den manlige, är den 

som behandlar sjukdomar och sjuksköterskan, den kvinnliga, omvårdar. Denna vårddiskurs 

gör sig gällande och tydlig på den i studien undersökta vårdcentralen. Båda yrkesgrupperna 

har genom sina svar visat att de besitter kunskaper inom det medicinska området såväl som 

inom det omvårdande. Samtliga DSK poängterade i sina svar att det inte alltid framgår tydligt 

att DL förstår relationen mellan det omvårdande och det medicinska vilket illustreras i nedan-

stående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Beskrivning av förståelsen för relationen mellan det omvårdande och den medicinska 

kunskapen. 

 

 

Figuren beskriver sambandet mellan hur tydlig förståelsen är för hur kunskapsområdena på-

verkar och har betydelse för varandra. I intervjuerna beskriver DSK hur de uppfattar sin me-

dicinska kunskap som ett komplement till omvårdnadskunskapen. Det är tydligt att dessa om-

råden interagerar och möjliggör varandra vilket pilen som pekar åt båda hållen ovan illustrerar 

till skillnad från frågetecknet som symboliserar avsaknaden av relationen dessa kunskaper 

emellan. Eftersom huvudkompetensen är omvårdnad får den större cirkeln symbolisera detta. 

Vidare beskriver figuren hur DL själva framställer sin oförmåga och brist på kunskap inom 

omvårdnad och på områdenas samverkan vilket frågetecknet illustrerar. Då den medicinska 

kunskapen är DL:s verksamma grund är den cirkeln större.  

Teoretisk diskussion 

Den omvårdnadsteoretiska forskningen framhåller omvårdnad som ett humanvetenskapligt 

ämne vars värderingar utgör basen i ett humanvetenskapligt perspektiv. Värderingarna, som vi 

tidigare beskrivit, betraktar människan som en fri individ och beskrivs i ett helhetsperspektiv 
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och utgår från allas lika värde. Trots att omvårdnaden som ämne utgår ifrån ovanstående vär-

deringar är just ordet omvårdnad ett av det mest genuskodade ord i det svenska språket och 

starkt förknippat som traditionellt kvinnligt. Dessutom beskriver Halldorsdottir (1996) sin 

teori om bron som symbol för öppenhet och samhörighet mellan patient och sjuksköterska. 

Denna bro bygger på ömsesidigt förtroende och jämlikhet mellan patient och sjuksköterska. 

Denna studies resultat ger misstankar om att denna teori har sina svagheter därför att patienten 

trots allt är utlämnad åt den som vårdar och dennes profession. Därav är inte patienten och 

sjuksköterskan jämlikar eftersom makten i mötet ligger hos sjuksköterskan.  Intervjuerna visar 

att de båda yrkesgrupperna ansåg sig vara medvetna om genuskoder och hur de påverkar vår-

den. Alla var överens om att koderna grundats av gamla traditioner vilket överensstämmer 

med Öhmans (2009) påståenden. Som vi tidigare beskrivit ansåg de att den omvårdande är 

kvinnlig eftersom den som burit ansvar för familjens vård och omsorg av tradition varit kvin-

na. Trots att dessa strukturer är djupt rotade (Lindgren, 2001) med hög påverkan har ändå 

ordet som ska stå för det humanvetenskapliga perspektivet blivit just omvårdnad. Analysen av 

intervjuerna visar också hur informanterna är medvetna om dessa koder och faktiskt både an-

vänder, utnyttjar och väljer att inte förändra attityderna. Som Robinson Wolf(2006) uttrycker 

det: 

 
Possibly this behavioral contest is so entrenched in the interactions of nurses and physicians who have practiced 

this way for years that death alone may end the game (a.a. s. 33).  

 

Eftersom genuskoderna ej studeras på dagens läkare- och sjuksköterskeutbildningar väcks hos 

författarna en fundering om hur dessa attityder kan medvetandegöras och leda till förändring 

om de ej kommer i ljuset. Som författarna tidigare skrivit, anser Claesson och Svensson 

(2008) att genusperspektivet lider brist på kunskap och utbildning och därför behöver ämnet 

tydliggöras för att medvetenheten ska öka inom vården. Författarna tror att en god start för en 

positiv förändring ligger i att insikten klarläggs redan på utbildningsnivå. 

Metodologisk diskussion 

Författarna är medvetna om att förförståelsen, det vill säga att de själva är sjuksköterskor, 

givetvis innebär att författarna är färgade av yrket (Lindgren, 2001) och detta kan naturligtvis 

ha påverkat informanterna. På grund av denna förförståelse har författarna på ett så medvetet 

plan som möjligt neutraliserat sin syn på genusperspektiv. För att få fram ett resultat valde 

författarna att göra en intervjustudie och därifrån analysera fram svaren. För att få ett rättvist 

resultat och kunna jämföra de olika uppfattningarna hos DL och DSK har både män och kvin-

nor samt båda yrkesgrupperna deltagit i studien. Det kan påpekas att det endast är två män 

som intervjuats vilket i sig kan ses som otillfredsställande ur ett etiskt perspektiv. Men då 

dessa intervjuer gjordes arbetade fler män på arbetsplatsen, som dock avböjde medverkan och 

därför ansåg författarna att informanternas identitet ej kan avslöjas. Dessutom hade resultatet 

varit än mer tillförlitligt om antalet män och kvinnor varit lika, dock har inte svaren skiljt sig 

åt mellan de DL som är män och de som är kvinnor. Intervjun har skett på informanternas 

arbetsplatser och under deras arbetstid. Positivt med detta var att ingen behövde ge av sin fri-

tid och var därför inte i behov av ersättning. Nackdelen kan ha varit att de eventuellt blivit 

stressade av att sitta på sin arbetsplats och veta att det behövts på vårdcentralen. Detta till trots 

var informanterna tillmötesgående och avslappnade. Informanterna är anonymiserade och 

intervjuerna har ordagrant transkriberats (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultatanalys  

Syftet med studien var att undersöka hur DSK och DL framställer sin egen och den andres 

expertis samt hur uppfattningarna påverkar yrkesrollerna sett ur ett genusperspektiv. Roth, 

Lance and Coleman (2008) beskriver vilka verkliga eller overkliga uppfattningar som finns. 

Gemensamt för alla informanterna var att de ansåg sig utgöra en del av ett stort sammanhang 

där ingen klarar sig utan den andre. Dock gick uppfattningarna isär om vem som upplevdes 

viktigast för arbetet. Detta överensstämmer även med Robinson Wolfs (2006) beskrivning av 

DL och DSKs roller där hon påpekar att trots deltagande i ett team anser de sig ha olika värde. 

DL ansåg att de var viktigast för vårdcentralen på grund av sin medicinska kompetens och 

sitt, som de upplevde, yttersta patientansvar. DSK menade att deras yrkesgrupp var viktigast 

för omvårdnaden av patienten. Gemensamt var också att de båda yrkesgrupperna antog sig 

veta varför genuskoderna ser ut som de gör inom vården. Uppfattningen var att de alla tror att 

koderna grundats av gamla traditioner. De beskrev att den omvårdande kunskapen anses 

kvinnlig eftersom kvinnan av tradition varit den som burit ansvar för omsorg och vård inom 

familjen. Detta i sin tur ska ha lett till att DSK av tradition varit en kvinna medan informan-

terna menade att DL av tradition varit en man, och att detta i sin tur anfört en högre status på 

grund av att manliga yrken värderats högre (Öhman, 2009).  

 

Den högre statusen som informanterna ansåg att DL har kan exemplifieras av ett citat från en 

av DSK: 

 
Jag har tänkt på hur man använder namnet. En DL tilltalas med efternamn och en DSK med förnamn. Det kan-

ske har med genusperspektivet... Lite mer pondus att bli tilltalad med efternamn istället för med förnamn, gör att 

man ser upp lite mer till DL. 

 

Uppfattningen är enligt Lindgren (2001) att respekten och avståndet markeras genom att ef-

ternamnet används i direkt följd efter yrkestiteln (till exempel doktor Johansson) medan an-

vändandet av en persons förnamn (till exempel syster Karin) krymper avståndet och visar mer 

av jämställdhet personerna emellan. Ett annat exempel på läkaryrkets högre status är att samt-

liga DSK tyckte sig uppleva att DL mer har möjlighet att styra sin dag, genom att tillkännagi-

va att vederbörande inte har tid för ytterligare patientarbete samtidigt som DSK finner det 

omöjligt. Uppfattningen hos DSK om DL:s kunskaper inom ämnet omvårdnad är att det mer 

beror på en personlig kompetens än på kunskaper de förskaffat sig genom utbildning och yr-

kesroll. Detta antagande styrker Lindgren (2001) åter genom att beskriva hur den ”omvårdan-

de kvinnan” väljer att utbilda sig till sjuksköterska och inte till läkare. 

 

Gemensamt för DL är att DSK:s expertis betraktas som bred, det vill säga de anser att arbets-

området utgörs av ett brett spektrums uppgifter. En tydlig hållning hos DL är att DSK:s arbete 

både är självständigt men också utgör en hjälpande del för den egna yrkesrollen. Dock visar 

DL en slags omedvetenhet om DSK:s egentliga kompetens. Under intervjuernas gång försö-

ker flera av DL att tydligöra sin förståelse för DSK:s arbetsområden samtidigt som de klargör 

att denna brist på kunskap inte i sig utgör något hinder för DL:s arbete. Halford och Leonard 

(2002) beskriver att sjuksköterskans tillgång till fysisk miljö samt tid och rum är mer begrän-

sad än läkarnas och på så vis inte påverkar läkarnas möjlighet att utöva sitt arbete.   

 

Omvårdnadskunskaperna lyfts fram av flera DL och specificeras för DSK i förhållande till 

DL. Omvårdnadskompetensen uppfattas som en del av DSK:s arbetsområde som tillkommit 

genom utbildning och traditionella strukturer vilka fortfarande är tydliga inom vården. Dock 

poängterar också DL att DSK även är en medicinsk profession men DL förstår inte alltid rela-
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tionen mellan det medicinska och det omvårdande utan tillerkänner DSK den mellanpositio-

nen i förhållande till det teoretiska och det praktiska tillika det omvårdande och det medicins-

ka dock anser de att den medicinska kunskapen är den ytterst viktiga. Karlsson, Morberg och 

Lagerström (2006) berättar om DSKs problem med att göra gällande och tydliggöra sin unika 

kompetens. Detta skulle kunna vara en orsak till de svårigheter som finns med tillämpning 

och kontroll av sin kunskap i praktiken. Karlsson, Morberg och Lagerström (2006) visar med 

sin studie att den praktiska erfarenhetskunskapen värderas högt. Den är viktig i omvårdnads-

arbetet men svår att uttrycka och har inte tillräcklig tyngd gentemot den medicinska profes-

sionen. De ställer frågan: är DSKs professionella kunskap alltför erfarenhetsbaserad och inte 

tillräckligt vetenskapligt förankrad och därför inte lika högt värderad. 

 

DSK uppfattar sin yrkesroll som självständig. De gör egna bedömningar och bedriver egna 

mottagningar. Vid sidan av detta finns DL som en medicinsk konsult på grund av sin profes-

sion som ordinatör och förskrivare. DSK uppfattar inte sin yrkesroll tvådelad som DL vill 

göra gällande, med uttrycket av en mellanposition mellan teori och praktik, omvårdnad och 

medicin. När DSK beskriver mellanpositionen avser de den position vilket innebär att befinna 

sig mellan patient och läkare.  

 

Den viktigaste personen för omvårdnaden inom arbetet på vårdcentralen ansåg sig samtliga 

DSK vara. Gemensamt antagande för båda yrkesgrupperna är att eftersom omvårdnad ingår 

som en viktig del i DSK utbildningen är det en självklar hypotes att det är DSK som är nyck-

elpersonerna angående omvårdnaden. På frågan varför omvårdnadsansvaret har hamnat inom 

DSKprofessionen och inte DLprofessionen anses återigen vara traditionellt betingad som tidi-

gare beskrivits. En DSK uttrycker det på följande sätt:  

 
Mycket fler kvinnor som är DSK, och mycket män som är läkare. För mig är vi kvinnor ju mer vårdande överhu-

vudtaget, är vi inte det? Det har väl med modersrollen att göra eller… Det har också med gamalt att göra när 

kvinnorna var hemma och vårdade. Detta är något vi har fått med oss fast nu har vi stuckit ut på arbetsmarkna-

den och då fortsätter vi inom vissa yrken att vårda, det vill till att bryta det. 

 

När informanterna tillfrågades om upplevelsen av jämställdheten utanför det direkta patient-

arbetet skiljer sig yrkesgrupperna åt. DL upplever jämställdhet mellan könen och yrkesgrup-

per dock har en DL uttryckt sig att äldre kollegor med mer erfarenhet visas större tilltro. Den-

na DL uttryckte också okunskap om hur tillvida DSK- och DLgruppen värderades lika. Utan-

för patientarbetet ansåg DSK att jämställdheten mellan yrkesgrupperna var tillfredsställande.  
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Slutsats  

Denna studie har visat att traditionella värderingar och konstruktioner fortfarande har stor 

betydelse och påverkan på vårdens hierarki. Innerst inne är båda yrkesgrupperna medvetna 

om diskurserna. Trots medvetenheten arbetas det inte för att förändra konstruktionerna utan 

de utnyttjas istället. Varför tar DL på sig denna roll och varför accepterar DSK detta? DSK 

underlättar och möjliggör skillnader i genusrollerna. Ingår det i rollen att vara underordnad? 

Som intervjuerna tidigare visat använder DL sin ställning till att underlätta arbetsuppgifter, 

som tidigare påpekats i studien av en DL att ”vara man och läkare är bara att bara se hjälplös 

ut och ställa sig i korridoren, då kommer alla DSK och hjälper till”. Yrkesfunktionerna är oli-

ka och ska så vara då detta är två skilda yrken. Rollerna ska inte jämföras med varandra. DL 

professionen är inte en karriärutveckling av DSK professionen. Författarna tror att genom 

medvetandegörande av varandras professioner, status och vårdens genuskoder ökar och stärks 

rollerna varpå DSK kan uppfatta sig som lika värdefull som DL. 

 

Studien visar att en god förståelse kan leda till goda likvärdiga yrkesövergripande relationer 

om medvetandet om varandras professioner finns. Som Pullon (2008) säger kan hinder över-

bryggas när ömsesidig respekt visas och medvetandet ökar om genusperspektivets fällor. Om-

vårdnad har traditionellt varit kvinnans ansvar i hemmet och DSK var från början en kvinna 

och DL var från början en man. Ett antagande kan vara att eftersom diskursen säger att ett 

kvinnligt yrke är mindre värt än ett manligt, som tidigare visats i studien, tas den underordna-

de rollen av DSK naturligt. Dessutom är DL efterfrågade på grund av rådande läkarbrist vilket 

leder till större möjligheter att ställa egna villkor och krav vilket i sig förhöjer yrkets status.  

Vidare forskning  

Omvårdnaden av patienten påverkas av genuskoderna och Öhman (2009) menar att omvård-

nad som ges och emottages skapas och förutsätts utifrån dessa koder. Denna studie och dess 

resultat belyser vikten av att medvetandegöra roller och attityder för att förändra könsskillna-

der och jämställdhet mellan yrkesgrupperna DSK och DL. Denna studie ligger till grund för 

att kunna penetrera frågan hur jämställdheten kan ökas och status jämställas.  

 

Attityder och föreställningar kan endast påverkas genom att de medvetandegörs. För att knyta 

tillbaka till Halldorsdottir (1996) och hennes teori om bron; - där de mötande är jämlikar – 

anser sig författarna ha den uppfattningen att om professionerna värderas lika och uppfattas 

som två yrken med lika värde kommer status och värderingar att jämställas och på så sätt öka 

möjligheten för ett bättre samarbete som i sin tur leder till en god omvårdnad.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Målet med intervjuerna är att få informanterna att inte bara svara, utan att berätta sin egen 

berättelse. En följdfråga som kommer att användas är: ”Varför tror du att det är så?”  

Kön.  

Ålder.  

Yrke.  

Yrkeserfarenhet. 

 

Beskriv ansvarsfördelningen på din arbetsplats? 

Vilka är de viktigaste personerna för arbetet på vårdcentralen? 

Vilka är de viktigaste personerna för omvårdnaden på vårdcentralen? 

Beskriv din egen expertis.  

Beskriv distriktssköterskans/läkarens expertis. 

Hur upplever du jämställdheten utanför patientarbetet? 

Ge exempel. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev angående studie gällande distriktssköterskor och distriktsläkares erfarenhe-

ter av genusuppfattningar i det icke-patientdirekta arbetet. 

Bakgrund och syfte 

Enligt gammal tradition var läkaren man och distriktssköterskan kvinna. Vi undersöker i vår 

studie om den traditionen är en problematik. Syftet med studien är bland annat att undersöka 

om det finns ojämlikheter mellan distriktsläkare och distriktssköterskor och hur dessa i så fall 

uppfattas. Målet med studien är att öka förståelsen för ett eventuellt konsistent mönster som 

kanske inte syns. 

Studiens genomförande  

Du kommer vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till din medverkan. Inter-

vjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut. Intervjun beräknas ta 30 minuter. 

Vilka är riskerna? 

Eftersom intervjun kommer att handla om informanternas arbetsplats kan risken finnas att 

diskussion uppstår och att åsikter ifrågasätts.  

Fördelar med studien? 

Studiens resultat kan öka förståelsen mellan människorna på en arbetsplats.  

Hantering av data och sekretess 

Intervjun spelas in på band för att information inte ska förloras. Den kommer att skrivas ut av 

oss, ord för ord utan att namn som nämns finns med. Bandet kommer under och efter forsk-

ningsarbetet förvaras i låst skåp och kommer att förstöras efter att studien är godkänd av exa-

minator. Texten kommer endast att läsas av personer som är direkt berörda av forskningsarbe-

tet. I studiens sammanställning kommer det inte att vara möjligt att identifiera varje enskild 

informant. Om du är intresserad kan du få ta del av studiens resultat.  

Tillfrågan om deltagande och anspråk på ersättning 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närhelst du önskar dra dig ur utan förklaring. 

Ersättning för deltagande kommer ej att utgå.  

Ansvariga 

Handledare Ulla Hellström Muhli, Institutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde.  

Telefonnummer 0500-44 84 42. Mailadress ulla.hellstrom.muhli@his.se. 

Vid frågor kontakta:  

Anna Sjöström, 0731-54 03 76, anna@surfa.de 

Petra Sunnemark, 0510- 260 15, petra.sunnemark@hotmail.com  

 

mailto:ulla.hellstrom.muhli@his.se
mailto:anna@surfa.de
mailto:petra.sunnemark@hotmail.com
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