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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Utifrån erfarenheter och teoretisk kunskap har sjuksköterskestudenter 

uppmärksammat hur stereotyper kring kön finns starkt närvarande i sjukvården. Vården är 

dominerad av kvinnor men styrs av maktstrukturer utifrån patriarkala hierarkier.   

Problem: Kan förutfattade meningar om vad som är manligt och kvinnligt bli ett hinder för 

personcentrerad vård? Förminskas patienten från att vara en individ till att bli en 

generalisering utifrån genusnormer? Kan sjukvården bortse från fördomsfulla vårdkulturer 

gällande könsstereotyper i mötet med patienten? Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor 

upplever att genus påverkar den personcentrerade vården. Metod: Examensarbetet är en 

empirisk intervjustudie som använder en kvalitativ manifest innehållsanalys av obearbetat 

material. Urvalet består av sjuksköterskor inom svensk somatisk vård. Resultat: Vårdares 

och patienters kön har stark inverkan på vårdens utformning samtidigt som det florerar 

uppfattningar hos sjuksköterskor att en förutsättningslös attityd kan överbrygga könets 

betydelse. Slutsats: Genus måste belysas starkare, både i forskning och klinisk praxis då 

genus har en direkt och indirekt inverkan på den personcentrerade vårdens kvalitet. 

Sjukvården måste bli bättre på att medvetandegöra genus då rådande genusnormer ofta är 

osynliga och måste belysas kontinuerligt för att inte åter bli osynliga och genom detta orsaka 

diskriminering och vårdlidande.  

Nyckelord: bemötande, holistisk människa, genus, normer, personcentrerad vård.  

  



ABSTRACT 

Background: Experience and theoretical knowledge made nursing students aware that 

gender stereotypes are present in health care. Health care is dominated by women but 

controlled by patriarchal hierarchies. Problem: Can prejudice on masculinity and 

femininity hinder person-centered care? Is the patient being reduced from being an 

individual to becoming a generalization of gender norms? Is it possible for health care 

systems to ignore the impact of prejudiced gender cultures and still give patients qualitative 

treatment? Aim: To describe registered nurses experiences of how gender affects person-

centered care. Method: An empirical interview study with a qualitative manifest content 

analysis of unprocessed data. The selection comprises registered nurses in Swedish somatic 

health care. Result: The gender of health care personnel and patients strongly affects the 

formation of health care relationships. Simultaneously there is preconception among nurses 

that an unbiased attitude can overlap the consequences of gender. Conclusion: Gender 

needs to be illuminated, in scientific research but also in practice. The health care system 

needs to develop its awareness of gender because prevailing gender norms are often invisible 

and need to be continuously illuminated in order to prevent gender bias, discrimination and 

care suffering. 

Keywords: gender, holistic human, norms, person-centered care, treatment. 
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1 INLEDNING  

Vi har under vår kliniska del av utbildningen upplevt hur vi som manliga sjuksköterske-

studenter bemöts annorlunda än våra kvinnliga kursdeltagare. Vi har även erfarit att 

patienter bemöter oss olika utifrån genus, där vissa kvinnliga patienter inte ville ha manliga 

vårdare vid omvårdnadsmoment. Vi som manliga studenter fick utföra medicinska och 

tekniska moment i större utsträckning än kvinnliga studenter. Exempelvis fick en av oss vid 

ett tillfälle handleda läkarstudenter i att sätta perifer venkateter medan en kvinnlig student 

fick ta hand om duschning av en patient. 

”En manlig man ska vara stor, stark, lojal, handlingskraftig och händig. Han ska inte tömma 

bäcken eller sitta på sängkanten och trösta. Den stereotypa bilden av hur mannen ska vara 

bidrar till ett reellt välfärdsproblem eftersom den går stick i stäv med bilden av någon som 

jobbar i vården (Karlsson, 2013, s. 25)… ” 

Vi vill ta reda på huruvida våra erfarenheter av att särbehandlas utifrån genusnormer endast 

är enskilda erfarenheter eller om detta är mönster som finns utbrett i vårdmiljön på ett 

strukturellt plan. Vi vill även fördjupa oss i huruvida dessa eventuella genusnormer kan 

komma att påverka den personcentrerade vården utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv på 

människan. Dessa intresse- och problemområden passar in på Landstinget Sörmlands 

efterfrågan av mer kunskap gällande personcentrerad vård.  

2 BAKGRUND  

Här finns en definitionsdel som förklarar återkommande begrepp följt av vårdvetenskapliga 

teorier om människan och vårdandet. Bakgrunden innefattar även tidigare forskning kopplat 

till genus och personcentrerad vård och avslutningsvis redogörs för relevanta styrdokument 

samt en sammanfattande problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Här beskrivs och utvecklas centrala begrepp i examensarbetet vars betydelse är omtvistade 

där vissa begrepp saknar konsensus.  
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2.1.1 Genus  

Definitionen av genus kan beskrivas som den sociala dimensionens konstruktion av 

kvinnlighet och manlighet (Öhman, 2009; Hammarström, 2005) där samspelet människor 

emellan, uppfostran, kommunikation och tankevärld skapar de uppfattningar och attityder 

genom vilka kvinnor och män interagerar med sin omvärld. Dessa uppfattningar och 

attityder blir en måttstock för vad som är normalt i samhället och blir del av personers 

identitet då dessa ideal eftersträvas och upprätthålls (Öhman, 2009). 

2.1.2 Normer, maskulinitet och femininitet 

Enligt Karlsson (2013) existerar normer överallt och alla människor förhåller sig till normer 

genom att vara bärare av normer samt genom att bryta mot normer, medvetet eller 

omedvetet. Förhållningssättet vårdpersonal har till normer blir direkt avgörande för hur 

patienter upplever sin vård, där omedvetenhet kring normer blir en patientsäkerhetsrisk. Att 

vara omedveten om normer skapar normblindhet vilket drabbar de människor som faller 

utanför normen och för att undvika detta är ett första steg till förändring definierandet av 

normerna vilket bidrar till att de blir synliggjorda. För att arbeta med normer krävs mod att 

utmana sig själv och ens egna uppfattningar som man upplever som självklara, därpå krävs 

insikten i att dessa uppfattningar inte är några sanningar utan just faktorer som i en viss 

miljö, under en viss tid anses vara det normala och där detta normala är föränderligt över tid.  

Maskulinitet utgår ofta från mäns kroppar där generna ger upphov till egenskaper som anses 

biologiskt naturliga och innefattar bland annat aggressivitet, revirtänkande, tävlingslusta, 

hierarkier och okontrollerbar lust (Connell, 2008). Maskuliniteten visas genom den manliga 

kroppen där fysisk styrka och stora muskler blir en viktig markör och ett ideal för 

maskulinitet (Ekstrand, 2010). Maskulinitet innefattar även attribut som beslutsfattande, 

rationalitet (Strömberg, 2010), avskärmande från känslor samt teknisk kompetens vilket 

bidrar till att män i vården söker sig till akutinriktade områden och skyr nära omvårdnad 

som exempelvis äldrevården, något som skapar en könssegregering (Jorfeldt, 2010). Mannen 

och maskulinitet är normen och det allmängiltiga i samhället vilket gör att kvinnan och 

femininitet blir det som avviker från normen, ett faktum som resulterar i en 

könsmaktsordning där män är överordnade och har högre status än kvinnor (Hedlin, 2010).   

Vad som anses vara feminint bygger både på biologiska och sociokulturella aspekter 

(Connell, 2009) där det kvinnliga idealet med fokus på skönhet, bröst och slanka ben 

(Dahlborg-Lyckhage, 2010) ihop med egenskaper som känslor, omsorg och kommunikation 

blir definitionen av femininitet och kvinnlighet (Jorfeldt, 2010). Det feminint kvinnliga 

betraktas som mindre värt än det maskulint manliga där femininitet är underordnat 

maskulinitet (Jorfeldt; Strömberg, 2010). Samhället använder femininitet som norm för 

kvinnlighet vilket gör att femininitet blir något som idealiseras och eftersträvas vilket i sin tur 

bidrar till att kvinnors underordning fortlever (Hedlin, 2010). 
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2.1.3 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att inte reducera patienten till en specifik sjukdom utan att 

bemöta patienten som en unik och oersättlig person. Den personcentrerade vården utgår från 

patientens livs- och sjukdomsberättelser som ihop med vårdarens professionella kunskaper 

lägger grunden för ett partnerskap där ömsesidighet, empati och respekt står i fokus (Ekman, 

2014). 

2.2 Teoretiskt perpspektiv 

Här beskrivs vårdvetenskapliga teorier om människan och vårdandet som tydligt och 

nyanserat belyser människans komplexitet och behovet av att se människan som en holistisk 

varelse där vårdandet bygger på samspel. 

2.2.1 Val av vårdvetenskaplig teoretiker 

Valet av vårdvetenskaplig teoretiker grundar sig i att Eriksson (1996; 2002; 2014) teorier på 

ett tydligt och nyanserat sätt redogör för den komplexitet människan och vårdandet 

innefattar. Eriksson redogör för samspelet mellan människor i en vårdande kontext som 

passar väl ihop med detta examensarbetes områden - genus och personcentrerad vård. 

2.2.2 Människan 

Människan ska ses ur ett holistiskt perspektiv och som i grunden okränkbar där kropp, själ 

och ande är dimensioner vilka genomsyrar varandra (Eriksson, 2002). Eriksson (1996) 

beskriver hur människan påverkas av sina fysiska och psykiska dimensioner där hälsa kan 

upplevas trots förekomst av sjukdom genom subjektiva upplevelser av välbehag. Människan 

har fler dimensioner än den rent fysiska där aspekter av tankar, känslor, hopp, fantasi och 

drömmar finns närvarande. Vidare beskrivs hur människans många dimensioner alla bidrar 

till upplevelsen av hälsa och ohälsa, där upplevelsen är relativ och påverkas av tid och rum, 

personlighet samt kultur och samhälle. 

Eriksson (2002) förklarar att även det holistiska perspektivet är relativt och påverkas av 

individens olika dimensioner samt tid och rum, vilket leder till att helheten måste bedömas 

utfrån aktuell individ och situation. För att uppnå ett holistiskt perspektiv räcker det inte 

med personal utifrån ett specifikt kompetensområde utan det måste till ett samarbete mellan 

flera kompetensområden, vilket Eriksson (2014) beskriver med att det fordras 

tvärvetenskaplig kunskap för att nå en förståelse för människans helhet där bland annat 

humaniora, naturvetenskap och filosofi behöver användas (Eriksson, 2014). Ett exempel på 

komplexiteten i det holistiska perspektivet är Erikssons (2002) beskrivning av hur 

människan både har ett behov av att vara oberoende och samtidigt vara delaktig i en större 

helhet. Människan strävar efter delaktighet genom självhävdelse, något Eriksson (1996) 

beskriver med att människan vill känna sig delaktig i sin egen utformning av sitt eget liv. 

Eriksson (2002) menar även på att alla människor har en tro, vilket kan beskrivas som ett 
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hopp och tillförsikt gentemot något utanför människan själv där upplevelser av visshet kan 

uppstå. I denna tro finns en människas värdegrund och moraliska kompass över vad som är 

rätt och fel vilket direkt inverkar i hur människan interagerar med andra människor. Tron 

kan ses som en manifestation av viljan och även om tro kan beskrivas på flera olika sätt finns 

alltid en central betydelse närvarande, den att tron innebär en tillit utifrån en inre attityd 

vilken ställs emot yttre omständigheter (Eriksson, 2002). 

2.2.3 Vårdande 

Eriksson (2002) beskriver vårdande som i grunden något naturligt där själva akten av 

vårdande går från att inte vara märkvärdigt till att bli något väldigt speciellt. Vårdande är 

som en handling med ett hälsofrämjande syfte där vårdandet ska kunna ta olika former av 

ansning, lekande och lärande. Vårdande är ett skeende och består av flera nivåer som kan 

beröra hela människan. Människan som helhet är en enhet av kropp, själ och ande och här 

gäller det för vårdaren att vara ett stöd och hjälpa patienten till att bli en hel människa. 

Relationen mellan vårdare och patient beskrivs av Eriksson (1991) som att inte vara 

fullkomligt ömsesidig utan asymmetrisk där vårdaren har ett större ansvar och att denna 

asymmetri måste vara accepterad hos både vårdare och patient. Patienten har ett ansvar att 

bjuda in vårdaren som i sin tur måste vara delaktig och närvarande med förmågan att 

erbjuda närhet. Samtidigt menar Eriksson (2002) på att människor vanligtvis skapar 

meningslösa och tomma förhållanden med andra människor där relationen är innehållslös 

med fokus på exempelvis utbyte av tjänster. Detta blir en direkt kontrast mot det faktum att 

det är i djupet av relationen som självaste innehållet finns.  

Eriksson (2002) beskriver ansa som en metafor där vårdandet och hälsoprocessen liknas vid 

vårdandet av blommor och växter. Ansandet har beröring som den viktigaste faktorn för att 

nå fram till individen och det ligger i människans natur att röra vid varandra. Ansandet 

sträcker sig från att vara fysiskt konkreta aspekter som kosthållning och hygien till mer 

abstrakta aspekter som upplevelser av välbefinnande och känslor. Att ta bort hälsoskadliga 

aspekter som exempelvis ohälsosamma levnadsmönster är en metafor för ansning av en 

blommas skadade blad. Denna ansning ska ske i en social kontext där gemenskap kan 

erbjuda tröst och tillit. Lekandet är något människan har naturligt i sig redan från barnsben 

och det är något som går att använda för att vårda genom en förening av verklighet och 

fantasi. Här kan inre och yttre miljöaspekter kopplas samman genom lekfullhet i 

samhörighet med en känsla av gemenskap. Att klara av att byta mellan den inre och yttre 

verkligheten är en konst för vårdaren och leken måste formas på ett sätt som gör att 

patienten upplever att hen blir tagen på allvar gällande sin person, situation och sina 

problem. I lekandet måste vårdaren klara av att helt släppa kontrollen och känna att det är 

patienten som individ som bestämmer och sätter spelregler för leken.  Lärandet kommer som 

en följd av ansandet och lekandet och sker i samspelet med andra människor där en 

betydelsefull relation ger större möjlighet att uppnå lärande. Lärandet innebär att tillföra 

kunskap på ett sätt som gör att den kan bli ens egen. Det räcker inte med att endast delge 

information och fakta utan detta måste ske där lärandet kan landa på ett personligt plan. 

Genom att använda lekandet som metod i lärandet undviks det mekaniska och en djupare 

förståelse kan lättar uppnås (Eriksson, 2002). 
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2.3 Tidigare forskning 

Här beskrivs forskning gällande genus och personcentrerad vård. Forskningen utgår från 

vårdmiljöer och belyser perspektiv från vårdare, patient, anhörig och verksamhet. 

2.3.1 Genus betydelse i vården 

Sjuksköterskans profession är identifierad med ett feminint sätt att vårda och även 

sjuksköterskeutbildningarna domineras av kvinnor. Denna kvinnliga dominans och feminina 

vinkling kan göra det svårt för män att inte hamna i manliga stereotyper, vilket kan skapa 

fördomar och normer som kan ses både i utbildningarna och ute i den kliniska verksamheten 

(Kouta & Kaite, 2011). Anthony (2004) menar att ignorans inför hur vården sett ut historiskt 

leder till omedvetna fördomar och diskriminering genom att feminina könsstereotyper 

kopplat till bland annat omvårdnad inte ifrågasätts utan förblir accepterade. Även Cudé och 

Winfrey (2007) beskriver att fördomar ofta är omedvetet närvarande på ett undermedvetet 

plan, att många sjuksköterskor är i förnekelse gällande förekomsten av fördomar om genus 

och att de ifrågasätter behovet av att förändra genusnormer. Rajacich, Kane, Cameron och 

Williston (2013) beskriver hur manliga sjuksköterskor för första gången upplever hur det är 

att vara en minoritet och bli bemötta utifrån fördomar och generalisering. Manliga vårdare 

känner sig många gånger tvingade att bevisa sig själva genom att prestera högre än sina 

kvinnliga kollegor. Kumpula och Ekstrand (2013) förklarar hur manlig vårdpersonal justerar 

sina arbetsuppgifter för att inte utmana bilden av maskulinitet, vilket i förlängningen kan 

resultera i att patienternas behov försummas då manliga vårdare struntar i att reflektera 

kring hur de arbetar med omsorg. Kumpula och Ekstrand (2009) beskriver även att mäns 

fysiska kroppar är en stor del av identiteten som manlig vårdpersonal och att mäns kroppar 

många gånger uppfattas att biologiskt stå över och värderas högre än kvinnors kroppar 

utifrån naturlag, vilket ger män högre status inom vårdyrken. 

2.3.2 Personcentrerad vårds betydelse för vårdrelationen 

Personcentrerad vård innebär att patienten bemöts med respekt och värdighet där 

vårdrelationen genomsyras av tillit (Ferguson, Ward, Card, Sheppard, McMurtry, 2013; 

Pope, 2012). Det är viktigt att patienten delges all relevant information kring sin vårdprocess 

(Ferguson m.fl., 2013) på ett sätt som gör att autonomi främjas och delaktighet förstärks 

genom hänsynstagande till patientens rättigheter (Pope, 2012) som exempelvis 

konfidentialitet men även genom uppmuntrandet av samarbete där patientens värderingar 

beaktas (Pope, 2012). Patientens vårdbehov och upplevelse av sjukdom är komplext och 

mångdimensionerat, något som Hobbs (2009) beskriver med att patientens gensvar på 

sjukdom grundar sig i känslor av mening kring sjukdomen, nuvarande livssituation, 

hälsoresurser och förmågor samt tro och behov. Kopplat till sjukdom finns lidande, vilket 

inkluderar både ett fysiskt och ett känslomässigt plan där lidande manifesteras som förlust av 

kontroll, smärta, rädsla och alienation. Ekman m.fl. (2011) beskriver att en förutsättning för 

personcentrerad vård är att vårdaren och patienten ingår i ett partnerskap där patientens 

egna upplevelser kring sin situation genom berättelser är det som står i fokus. 

Personcentrerad vård är motsatsen till reduktionism där patienten istället för att bemötas 
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som ett sjukdomstillstånd bemöts ur ett helhetsperspektiv med tonvikt på patientens 

subjektiva upplevelser, framtidsvisioner och styrkor. Från att vara en passiv mottagare av 

medicinska åtgärder blir patienten delaktig i sin egen vård (Ekman m.fl., 2011). Jensen, 

Vedelø och Lomborg (2013) beskriver hur personcentrerad vård kan uppnås genom att 

vårdpersonal bemöter patienten som en jämlik där beslut tas ihop med patienten istället för 

över patientens huvud. Vårdpersonal ställer frågor om hur patienten upplever saker och ting 

där detta intresse för patienten resulterar i upplevelser av att vårdpersonalen är vänliga, 

lyhörda och lojala. Till detta beskriver Alhabri, Ekman, Olsson, Dudas och Carlström (2012) 

att en vårdkultur som förespråkar stabilitet och kontroll är en förutsättning för att 

implementera ett personcentrerat arbetssätt. Berwick (2009) ger ett exempel på när den 

personcentrerade vården brister där vårdpersonal vägrar möta patientens önskemål att ha en 

anhörig närvarande under behandling med förklaringen att sjukhuset inte har som rutin att 

låta anhöriga delta vid liknande ingrepp. Trots patientens upprepade önskemål och trots att 

patientens anhörig är läkare vägrar vårdpersonalen att tillgodose patientens behov av 

trygghet och stöd. 

2.4 Styrdokument 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att vården ska utformas 

på ett sätt som gör att den respekterar patientens autonomi och integritet, där inga beslut får 

ske utan patientens samtycke. Vården ska även verka för positiva kontakter mellan 

vårdpersonal och patienter. Sjuksköterskan ska enligt International Council of Nurses (ICN, 

2012) bemöta människor med respekt och värdighet oavsett kön, sedvänjor och 

trosuppfattning. Sjuksköterskan ska även enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ha förmågan att bemöta patienter med 

respekt och lyhördhet samt ge patienten möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling.   

2.5 Problemformulering 

Vårdvetenskapen poängterar vikten av att se människan ur ett helhetsperspektiv som en 

komplex enhet av många olika aspekter. Människan påverkas och formas av sin sociala 

omgivning men också den fysiska och kulturella omgivningen och det är i mötet mellan 

människor som vårdrelationen skapas. En förutsättning för goda vårdrelationer är förmågan 

att se patienten som en person och inte som en stereotyp utifrån kön, sedvänjor eller 

trosuppfattning. Tidigare forskning visar hur personcentrerad vård kan öka kvaliteten på 

vården genom att ändra de mönster som gör patienten till en passiv åskådare för att istället 

förespråka delaktighet och autonomi genom att bland annat ta tillvara på patientens 

personliga berättelser. Forskning visar även hur genusnormer finns starkt representerade i 

vården och att förutfattade meningar kring manligt och kvinnligt inskränker personers 

autonomi då stereotyper influerar vårdares vardag. Det påvisas att mäns fysiska kroppar blir 

en identitet och en motpol till den kvinnodominerade vården, något som skapar prestation 

och annan problematik. Forskningen kring personcentrerad vård betonar vikten av öppenhet 
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och förmågan att se bortom stereotyper vilket inte går ihop med den forskning som beskriver 

en vårdkultur där maskulinitet och femininitet genom dualism skapar separation och 

fördomar mellan könen. Kan personcentrerad vård bedrivas när genusnormer färgar 

kulturen på en vårdavdelning? Kan vårdare bortse från egna förutfattade meningar kring 

genus? Kan vårdare möta patienter förutsättningslöst utan att samtidigt orsaka kränkning 

och vårdlidande? Stämmer forskningen överens med dagens sjuksköterskors upplevelse av 

vardagen? Detta examensarbete vill belysa sjuksköterskors egna perspektiv på dessa möjliga 

företeelser. 

3 SYFTE 

Att beskriva hur sjuksköterskor upplever att genus påverkar den personcentrerade vården. 

4 METOD  

Här följer en redogörelse och motivering av examensarbetets valda metod, urval och 

utförande av datainsamling samt hur data från intervjuer bearbetats och analyserats. Här 

följer även en redogörelse för uppsatsens etiska överväganden. 

4.1 Metodval   

Examensarbetets använder en kvalitativ analysmetod, vilket enligt Graneheim-Hällgren och 

Lundman (2012) innebär ett förutsättningslöst arbetssätt där människors upplevelser kan 

utgöra datamaterialets grund. En kvalitativ ansats är enligt Friberg (2013) fördelaktig när 

målet är att uppnå en större förståelse av olika fenomen genom att ta del av människors 

erfarenheter, upplevelser och behov. Detta examensarbete har utgått från en kvalitativ 

analysmetod av Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) vilket innebär att beskriva data 

utifrån originalmaterialet med minimal egen tolkning.  

Denna studies metodval motiveras med att författarna bedömde att en kvalitativ 

intervjustudie skulle vara ett fördelaktigt val för att besvara uppsatsens syfte då 

sjuksköterskors upplevelser innehåller viktig och relevant data. En kvalitativ intervjustudie 

har valts framför exempelvis en litteraturstudie då denna studies författare vill belysa hur 

den kliniska verksamheten ser ut i den miljö där de själva kan komma att vara verksamma 

som nyexaminerade sjuksköterskor. Analysmetoden har valts då metoden på ett fördelaktigt 

sätt möjliggör att strukturerat och hanterbart kondensera och abstrahera fram kärnfynd ur 

stora mängder data. 
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4.2 Urval och datainsamling   

Urvalet bestod av fyra legitimerade sjuksköterskor i somatisk sjukhusmiljö där två manliga 

och två kvinnliga sjuksköterskor intervjuades. Valet av antal informanter grundar sig i Trost 

(2010) redogörelse över kvalitativa intervjuer, som beskriver att allt för många informanter 

bidrar till att materialet blir för stort varpå viktiga detaljer kan försvinna i datamängden. 

Denna studies inklusionskriterer var att informanten skulle vara legitimerad sjuksköterska, 

varit kliniskt verksam på den avdelning intervjun skulle genomföras på samt att två 

sjuksköterskor skulle vara män och två kvinnor. Exklusionskriterierna var om sjuksköterskan 

haft en klinisk verksamhetsperiod på under nio månader på den avdelning där intervjun 

skulle genomföras. Genomförandet av urvalet skedde med hjälp av avdelningschefer som 

identifierade sjuksköterskor som uppfyllde examensarbetets inklusionskriterier och som 

därefter kontaktade möjliga deltagare till uppsatsen. Kontakten med avdelningschefen 

initierades med epost där de erhöll information (bilaga 1 & 2), samtyckeskontrakt (bilaga 3) 

och godkännandemall för sjuksköterskorna att delta i intervju (bilaga 4). Avdelningschefen 

fick även del av denna studies promemoria (PM), vilken även gjordes tillgänglig för 

sjuksköterskorna på vederbörande avdelning. Den fortsatta kontakten med 

avdelningscheferna och informanterna skedde via epost, telefon och sms.  

Examensarbetets intervjuer är förankrade i en intervjuguide (bilaga 5) som inspirerats av 

Trost (2010) redogörelse för hur en intervjuguide ska formas på ett sätt där de som leder 

intervjuerna får ett personligt stöd och en struktur som genom tydlighet och 

lättöverskådlighet erbjuder trygghet. Denna studies intervjufrågor som ingår i intervjuguiden 

har utformats utifrån Carlsson (2012) beskrivning att intervjufrågorna formuleras och ställs 

på ett sätt att trovärdighet och tillförlitlighet eftersträvas. Denna studies intervjufrågor  har 

även framställts enligt Kvale och Brinkmann (2014) förutsättningar att frågorna ska vara 

korta och enkla samt formulerade på ett sätt där risken för missuppfattningar minimeras. 

Denna studies intervjufrågor har även utformats efter Polit och Beck (2013) 

semistrukturerade modell där datainsamlingen sker med öppna frågor och följdfrågor som är 

formade på ett sätt där intervjuarna inte kan förutse hur svaren kommer att se ut samt där 

den intervjuade uppmuntras att fritt berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes mellan augusti och november 2014 på informanternas 

arbetsplatser i samband med deras arbetspass. Den första intervjun som genomfördes var en 

pilotintervju där syftet var att testa, granska och arbeta med intervjuguiden, intervjufrågorna 

och intervjutekniken. Detta skedde för att uppmärksamma för- och nackdelar som skulle 

bidra till att utveckla intervjumetoden för kommande intervjuer. Det visade sig under 

pilotintervjun att intervjuguiden, intervjufrågorna och intervjutekniken fungerade väl och 

inte hade något behov av att utvecklas. Detta ihop med att intervjun fortlöpte väl resulterade 

i beslutet att pilotintervjun skulle inkluderas i examensarbetets datamaterial som en av 

uppsatsens fyra intervjuer. Intervjuerna genomfördes i rum där informanterna kunde känna 

sig trygga och hemtama och där de var avskilda från patienter och kollegor. Innan intervjun 

påbörjades hölls ett kortare samtal av mer avslappnad karaktär där informanten och 

intervjuarna fick lära känna varandra lite genom att prata om mer alldagliga saker, vilket 

ledde till att stämningen blev mer avslappnad. Detta inledande samtal var inplanerat på 

förhand (bilaga 5) och har uppkommit med stöd från Paulsson (2008) redogörelse över 
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vikten av samspel mellan intervjuare och informant vilket kan uppnås genom ett 

uppvärmningssamtal (Paulsson, 2008). Denna studies intervjuer varade mellan 20-35 

minuter och uppsatsens två författare har medvetet strävat efter att tillsammans vara 

närvarande vid intervjuerna då det enligt Trost (2010) kan finnas en fördel med att vara två 

samspelta intervjupersoner då detta bidrar till en större informationsmängd och en ökad 

förståelse. Detta kan dock medföra problem då informanten kan hamna i underläge mot de 

två intervjuarna, något som är viktigt att motverka. Denna studies författare har aktivt 

arbetat med att försöka förhindra att informanten ska hamna i underläge, bland annat 

genom att upprätta en avslappnad stämning innan intervjun. Intervjuerna spelades in på 

dator och mobiltelefon, där det av säkerhetsskäl användes två separata 

inspelningsinstrument utifall något skulle gå fel med tekniken.  

4.3 Dataanalys   

Uppsatsens datamaterial har analyserats med en innehållsanalys av obearbetat material. 

Innehållet tolkas av transkriberarna i en fortlöpande process där data bearbetas till mindre 

beståndsdelar för att identifiera övergripande sammanfattande teman (Graneheim-Hällgren 

och Lundman, 2012). Nedan följer en genomgång av analysprocessen vilken kan följas i 

löpande text samt i tabell 1. 

Det första steget i innehållsanalysen är att kondensera fram meningsenheter från det 

transkriberade intervjumaterialet vilket enligt Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) 

betyder att delar av datamaterialet väljs ut och lyfts fram i text om det svarar på 

examensarbetets syfte. En meningsenhet ska kunna kondenseras och tolkas vilket innebär att 

meningsenheten inte får vara för kort eller för lång då detta försvårar kondenseringen. 

Meningsenheterna kondenseras vidare i analysmetoden till kondenserade meningsenheter 

där texten bearbetas utan att det centrala innehållet försvinner. De kondenserade 

meningsenheterna abstraheras därefter till kod där innehållet beskrivs med helt nya ord 

vilket ger goda förutsättningar för reflektion varpå datamaterialet kan ses ur nya vinklar. 

Koderna sammanställs vidare till underteman och det sista steget i innehållsanalysen är 

abstrahering av underteman där slutgiltiga sammanfattningar skapas i form av teman. Ett 

tema måste kunna följa analysprocessens alla steg och temat måste vara ömsesidigt 

uteslutande vilket innebär att en meningsenhet endast får passa in på ett enda tema 

(Graneheim-Hällgren & Lundman, 2012).  
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Tabell 1: Två exempel på hur datamaterial från intervjuperson (Ip) 1 och 4 analyserats, kondenserats 

och abstraherats. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Undertema Tema 

Litet mönster av att männen 
får lite tydligare information 
och har lite mer kontroll över 
sin vård situation. 

Männen får tydligare 
information, har lite mer 
kontroll över sin 
vårdsituation. 

Manliga 
patienter är mer 
delaktiga och 
informeras 
bättre om sin 
vård. 

Patientens kön 
styr vilken vård 
som ges. 

Vårdares och 
patienters kön 
som främjande 
eller hindrande 
process i 
vårdandet 

Det är ju mer personbundet 
oberoende av att du är man 
eller kvinna hur man är hur 
man mår hur man tar till sig 
information. 

Mer personbundet 
oberoende av att du är man 
eller kvinna hur man mår, 
tar till sig information. 

Mående och 
förmåga att ta till 
sig information 
mer kopplat till 
person än kön. 

 

Personlighet 
påverkar 
vårdkvalitén mer 
än kön. 

Vårdande bygger 
på kunskap, 
medkänsla och 
personlighet mer 
än på könsroller 

 

Denna studie har arbetat med analysprocessen där fortlöpande reflektion skett under hela 

arbetet. Först lyssnades de inspelade intervjuerna igenom och transkriberades därefter 

ordagrant. Det transkriberade intervjumaterialet lästes igenom upprepade gånger för att en 

större förståelse för helheten skulle uppnås. Intervjumaterialet ställdes efter detta mot 

uppsatsens syfte varpå meningsenheter valdes ut och det material som inte svarade an på 

syftet uteslöts från datamaterialet. Genom diskussion och reflektion kondenserades 

meningsenheterna vidare till kondenserade meningsenheter och abstraherades vidare till 

koder, underteman och teman. När kondensering och abstrahering genomförts gick 

författarna igenom materialet igen där jämförande mellan alla delar i analysen gjordes för att 

identifiera likheter och skillnader. Detta resulterade i omarbetning av datamaterialet. 

Examensarbetets behandlades vidare ihop med tredje part där handledare och opponenter 

lade fram synpunkter och konstruktiv kritik. Datamaterialet reflekterades och diskuterades 

vidare med stöd från tredje parts feedback varpå datamaterialet omarbetades. Processen med 

feedback från tredje part och sedan omarbetning efter reflektion är ett moment som följt hela 

denna studies arbete fram till den slutgiltiga versionen. 

4.4 Etiska överväganden  

Denna studie har följt rådande lagstiftning gällande ”etikprövning av forskning som avser 

människor” (SFS, 2003:460). Examensarbetet har genomgått etisk prövning av 

etikprövningsgruppen på Mälardalens Högskolas akademi för hälsa, vård och välfärd (bilaga 

6). Deltagare har delgivits information om uppsatsen och intervjuerna samt givit sitt 

informerade samtycke innan intervjuerna, de har rätt att vara anonyma och kan när som 

helst avbryta sitt deltagande (bilaga 1 & 3). Avdelningscheferna har blivit informerade på 

förhand och har godkänt intervjuerna samt personalens deltagande (bilaga 2 & 4).  
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Denna studie har följt Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer som består av fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de personer som deltar i examensarbetet har 

rätt att erhålla information om uppsatsens upplägg och syfte. Alla deltagare ska informeras 

om uppsatsens aktuella syfte, vad deltagarnas uppgift är i examensarbetets samt vilka villkor 

som innefattar deras deltagande. Deltagarna ska även upplysas om att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare som aktivt deltar i 

examensarbetet ska lämna samtycke. Deltagarna har själva rätt att styra över vilka villkor 

som gäller samt vilket tidsspann deras deltagande innefattar. Deltagarna ska ha möjlighet att 

avsluta sitt deltagande och detta får under inga omständigheter innebära några negativa 

följder för personen. Konfidentialitetskravet innebär att data som framkommer om 

deltagarna ska behandlas med sekretess på ett sådant sätt att människor som inte är behöriga 

inte ska kunna identifiera deltagarna. Deltagarnas uppgifter som kan leda till identifiering av 

personer måste dokumenteras och förvaras med metoder som gör att obehöriga omöjligt kan 

få tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att all data som inhämtats om personer 

inte får användas i ändamål som inte är knutna till forskning. 

Här beskrivs hur denna studie uppfyllt de forskningsetiska kraven. Informationskravet har 

uppfyllts genom att alla tillfrågade sjuksköterskor och deras avdelningschefer fått del av 

denna studies PM samt informationsbrev om vad deltagandet i uppsatsen innebär. 

Samtyckeskravet har mötts genom att varje informant delgivits och skrivit under ett 

samtyckeskontrakt innan intervjuerna. Examensarbetet svarar an på konfidentialitetskravet 

genom att författarna av denna studie förvarat allt datamaterial på lösenordslåsta datorer 

vilka i sin tur förvarats i låsta utrymmen samt att allt datamaterial avpersonifierats inför 

exempelvis handledningstillfällen och opponering. Nyttjandekravet har tagits i beaktning 

genom att allt datamaterial bearbetats på ett sätt som gjort att enskilda personers uppgifter 

helt tagits bort, vilket gör att inga uppgifter om enskilda personer kan komma att användas i 

kommersiella syften. 
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5 RESULTAT 

Här presenteras examensarbetets resultat som belyste upplevelser där genus var ett hinder i 

vårdandet men även upplevelser där genus främjade vårdandet. Resultatet påvisade även 

upplevelser av att genus inte påverkade vården överhuvudtaget. Nedanstående tabell 2 ger en 

överblick över resultatets underteman och teman. 

Tabell 2: Överblick över resultatets underteman och teman. 

Tema Undertema 

Vårdares och patienters kön som 

främjande eller hindrande process i 

vårdandet 

Vårdares kön påverkar vårdrelationens kvalitet 

Vårdares kön påverkar kommunikationen 

Patientens kön styr vilken vård som ges 

Vårdande bygger på kunskap, medkänsla 

och personlighet mer än på könsroller 

Personlighet påverkar vårdkvalitén mer än kön 

Kön har ingen direkt inverkan på sjuksköterskans 

förutsättningslösa arbetssätt 

5.1 Tema 1: Vårdares och patienters kön som främjande eller hindrande 

process i vårdandet 

Resultatet visade hur vårdares och patienters kön kan påverka vården på olika sätt där kön 

skapade olika förutsättningar och utformning av vårdrelation och kommunikation. 

5.1.1 Vårdares kön påverkar vårdrelationens kvalitet 

Ett resultat var upplevelsen att kvinnor och män var bra på olika saker vilket skapade ett 

behov av att båda könen skulle finnas representerade i vården bland vårdpersonal. Genom att 

kvinnor och män föredrog olika saker behöves både manlig och kvinnlig vårdpersonal för att 

kunna täcka alla behov. Det framkom även att det var viktigt att förstå att det trots 

olikheterna även fanns likheter och att mångfalden av kön inte enbart behövdes på grund av 

könsskillnader utan även genom att män och kvinnor var bra på både olika och samma saker. 

Resultatet beskrev upplevelsen att genomförandet av omvårdnadsmoment kunde skilja sig åt 

när det kom till manliga och kvinnliga vårdare. Vårdarens kön hade en stark inverkan på hur 

vårdrelationen utformades genom att spänningar uppstod, vilket hade en direkt påverkan på 

hela arbetssituationen. Dessa spänningar beskrevs genom ett exempel där en manlig vårdare 

utförde en intim omvårdnadshandling med en kvinnlig patient, en sjuksköterska beskrev 

spänningarna och förslag på hur man kunde förebygga eller åtminstone minska dessa, med 

följande: 

“Män och kvinnor när det gäller omvårdnad stor skillnad. Som man går man inte in till en 

kvinna och ’nu ska vi duscha, hopp in i duschen’. Då försöker man oftast planera det så att en 
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kvinnlig sjuksköterska, undersköterska kan hjälpa patienten… Men finns det inte personal 

måste man ju och då gäller det såklart att skyla så mycket som möjligt och ha den här 

kontakten, ansikte mot ansikte. Inte fokusera på någon speciell kroppsdel”. (Ip 2) 

Resultat belyste upplevelsen att kvinnlig vårdpersonal kunde ha ett större tålamod jäntemot 

manliga patienter jämfört med kvinnliga patienter. Resultatet visade på upplevelsen att män 

och kvinnor kunde se på vård på olika sätt där kvinnliga vårdare kunde ta sina 

arbetsuppgifter på större allvar och ge en mer kvalitativ vård. En sjuksköterska berättade att 

“manliga kollegorna inte alltid bryr sig lika mycket som dom kvinnliga när det gäller vården 

med patienterna, man tar inte allting på allvar” (Ip 4). Resultatet beskrev även upplevelsen 

att ett arbetsteam där en kvinnlig och en manlig vårdare arbetar tillsammans i par kunde 

bidra till att det uppstår en positiv stämning och en speciell sorts dynamik. När ett sådant 

arbetsteam möter patienter skapades en annan form av vårdrelation där den speciella 

dynamiken gav upphov till nya samtalsformer. Resultatet beskrev upplevelsen att 

sjuksköterskors kön kunde påverka den vård de gav. Ett exempel ges att unga tjejers 

kroppsideal blev ett hinder för manliga vårdare vilket ledde till att kvinnlig personal 

efterfrågades. En sjuksköterska beskrev detta med: 

“Bland yngre lite blyga tjejer kan det vara problematiskt att vara man. För då kanske man har 

en del kroppsliga ideal som man inte mår bra av liksom sådana saker. Då kan det ju komma 

upp vissa problem som man kanske får be kollegor utföra vissa moment för dom är tjejer.”   

(Ip 1)  

Ett annat resultat var upplevelsen att som ung kvinnlig sjuksköterska ibland bemötas lite 

negativt av kvinnliga patienter på grund av sjuksköterskans kön och låga ålder. De kvinnliga 

patienterna kunde bemöta unga sjuksköterskor med skepsis över huruvida de verkligen var 

kompetenta nog att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Ytterligare 

upplevelser i resultatet var upplevelsen att vissa manliga patienter inte ville ha hjälp av 

kvinnliga vårdare, särskilt när det gällde vård av mer intim art som exempelvis intimhygien. 

När situationer som dessa uppstod löste personalen problemet genom att tillkalla manlig 

vårdpersonal. Vidare visade resultatet på upplevelser av att manliga vårdare kunde vara 

mindre bra på att arbeta med omvårdnad, vilket beskrevs av en sjuksköterska med ”dom 

manliga som jobbar är lite sämre inom omvårdnadsbiten” (Ip 1). Resultatet har även belyst 

hur könet på vårdaren kunde bli till en säkerhetsrisk då manliga vårdare förutsattes vara 

stora och starka och klara av tunga vårdmoment ensamma. Detta ledde till att kvalitén på 

vårdandet blev bristfälligt där patienten inte erhåller vård på lika villkor utan fick olika vård 

beroende på vilket kön vårdaren hade. 

5.1.2 Vårdares kön påverkar kommunikationen 

Resultatet beskrev upplevelsen att vårdares kön kunde påverka kontakten mellan vårdare och 

patient. Den kontakt som uppstod mellan kvinnliga vårdare och patienter upplevdes leda till 

djupa samtal vilket skulle bero på kvinnors inneboende förmåga till djupare samtal. 

Samtidigt fanns upplevelsen att patienter ibland kunde ha det lättare att öppna sig för 

manliga vårdare då dessa inledningsvis hade en skämtsam och humoristisk attityd vilket 



14 

kunde vara en spännande kontrast mot att de flesta vårdare var kvinnor. En sjuksköterska 

beskrev detta med: 

“Man kan ha djupare konversation som kvinna, man har det inom sig. Kan nästan tycka att 

patienterna kanske öppnar sig lättare för män för dom mer skämtsamt i början, lättare skoja 

till det och så, liksom få det här roligare relationen. Roligare liksom se nån annan än bara 

kvinnor hela tiden.” (Ip 3)  

En annan upplevelse som framkom i resultatet var upplevelsen att samhället hade en 

föreställning om att kvinnor är mjuka och omsorgsfulla varelser, vilket kunde påverka vården 

bland annat genom att kvinnliga vårdare fick en fördel i relationen till patienter. Samhällets 

föreställningar gjorde att patienter lättare tydde sig till dem eftersom det ansågs naturligt, 

vilket även ledde till att patienter öppnade upp sig i samtal med kvinnliga sjuksköterskor 

varpå djupare samtal kunde uppstå. Detta beskrevs av en sjuksköterska med att ”ibland 

fördel som kvinna inom vården, samhället uppbyggt så, man tyr sig lättare till en kvinna, 

man ser kvinnan som en mjukare varelse man kan prata mer på ett djupare plan, jag lättare 

samtala med patienter” (Ip 3). Resultatet visade på upplevelsen att tjejer var mer sociala och 

pratade mer. Killar hade en annan form av kommunikation där samtalen byggde på kortare 

meningar jämfört med tjejers lite längre utläggningar. Även bredden på samtalsämnen 

skiljde sig åt mellan tjejer och killar där tjejer hade bredare och mer ingående samtalsämnen. 

En annan del av resultatet var upplevelsen att patienter kunde ha olika behov som endast 

kunde tillfredställas när vårdaren var av specifikt kön. Ibland krävdes det att vårdaren var 

man och ibland krävdes det att vårdaren var kvinna för att patienten skulle öppna upp och 

tillåta vårdaren lyssna och trösta vilket kunde leda till djupare samtal. Utifrån denna 

upplevelse framkom att det fanns en viktig genusfaktor vilket visade att det fanns ett behov 

av att det ska finnas både manliga och kvinnliga vårdare inom hälso- och sjukvården. Ett 

annat resultat var upplevelsen att äldre kvinnliga patienter kunde vara mindre benägna att 

ställa frågor. Äldre kvinnliga patienter upplevdes som att de ville vara till lags och inte vara 

till besvär, något som ledde till att frågor uteblev trots att det vid närmare efterforskning 

visade sig att patienterna hade frågor de ville ha svar på. 

5.1.3 Patientens kön styr vilken vård som ges 

Resultatet belyste upplevelsen att samhällets könstraditioner avspeglade sig i vården sedan 

förr i tiden, vilket medförde uppfattningar om att kvinnliga patienter skulle klara sig bättre 

själva jämfört med manliga patienter. En sjuksköterska beskrev detta med: 

“Jag tror att det kan vara att kvinnan ska vara stark, men som man får man vara sjuk på ett 

annat sätt, det hänger med in i vården som finns med sen förr, att kvinnan ska klarar lite mer 

och mannen får hjälp.” (Ip 3)  

Resultatet visade även på upplevelsen att det fanns ett mönster av att manliga patienter 

ibland erhöll bättre och tydligare information kring sin vård samt att de manliga patienterna 

även uppvisade en större kontroll över sin egen vårdsituation. Detta ansågs kunna ha sitt 

ursprung i att sjukvården hade många manliga läkare vilket ledde till att det uppstod en 
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naturlig kontakt män emellan. En annan upplevelse resultatet belyste var erfarenheten att 

patienters behov av lite extra ompyssling kunde skilja sig mellan kvinnliga och manliga 

patienter där kvinnliga patienter hade ett större behov av detta. Vidare framkom det i 

resultatet hur patienters delaktighet och vårdbehov kunde skilja sig mellan manliga och 

kvinnliga patienter. Manliga patienter efterfrågade i större utsträckning mer information och 

fler insatser. I resultatet framkom upplevelser att manliga patienter ibland ville klara sig 

själva trots att de behövde hjälp. De var också ofta mer benägna att ha kontroll över sin 

situation, exempelvis sade de oftare ifrån om det var mediciner de inte ville ha. 

5.2 Tema 2: Vårdande bygger på kunskap, medkänsla och personlighet 

mer än på könsroller 

Resultatet visade på upplevelser av att sjuksköterskors vårdande grundade sig i 

professionalitet mer än på könsroller, där patienters personlighet var det som formade 

vårdrelationen och där sjuksköterskan arbetade förutsättningslöst. 

5.2.1 Personlighet påverkar vårdkvalitén mer än kön 

Resultatet belyste hur reflektion kring patienters kön genomfördes för att skapa en överblick 

i vårdsituationen när det gällde intimt omvårdnasarbete. Vårdaren behövde skapa sig en bild 

över hur patienten upplevde omvårdnaden och förvissa sig om huruvida patienten upplevde 

det som en jobbig situation eller inte. Upplevelsen visade på att det i de allra flesta fallen inte 

var några problem att vara en manlig vårdare och att de flesta patienter inte upplevde det 

som jobbigt att få omvårdnad av en manlig vårdare. Resultatet visade på upplevelsen att 

högljudda och krävande patienter kunde få ett dåligt bemötande vilket var direkt kopplat till 

patientens attityder och uppförande. Det dåliga bemötandet grundade sig i patientens 

negativa beteende och hade ingenting med patientens kön att göra. En sjuksköterska beskrev 

detta med: 

“Dom som hörs mest, spelar ingen roll om man eller kvinna som kräver, kanske får det dom 

kräver men dom kanske inte får det bästa bemötandet tyvärr för att det kanske några som blir 

irriterade över det sättet att vara.” (Ip 3)  

Resultatet belyste att vårdpersonal var tvungna att anpassa sin personlighet i mötet med 

patienten. Ett exempel gavs där en sjuksköterska berättade att “man kan ju vara lite skoj-dryg 

annars men det är inte riktigt på samma sätt här” (Ip 2) och belyste vikten av anpassning i 

självaste patientmötet där könet på patienten inte spelade så stor roll utan där patientens 

personlighet var det som avgjorde vilket förhållningssätt vårdaren skulle ha. En annan 

upplevelse resultatet visade var hur patienter kunde ta till sig information på olika sätt. Det 

upplevdes som att det många gånger fanns skillnader mellan olika patienters delaktighet men 

detta var inte kopplat till kön utan grundade sig i patientens hälsotillstånd samt personlighet. 
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5.2.2 Kön har ingen direkt inverkan på sjuksköterskans förutsättningslösa arbetssätt 

Resultatet beskrev upplevelsen att bemötandet av patienter inte styrdes av att det var en 

manlig eller kvinnlig patient. Alla möten med patienter upplevdes som olika där varje möte 

var en ny situation som måste läsas av utan några speciella attityder. Samspelet med 

patienten uppstod i stunden man kom in. En sjuksköterska beskrev det med: 

”Man läser ju alltid av situationen med olika patienter och alla är olika. Jag har inte speciell 

attityd till kvinnor eller män, det är lite mer det här samspelet man får när man kommer in. 

Man anpassar sig till om de är den skojiga typen eller den seriösa och allvarliga typen. Man 

kommer ju inte in och är skojig om de är väldigt ledsna och så.” (Ip 2) 

Resultatet belyste upplevelsen att sjuksköterskors kön inte alltid spelar någon direkt roll i 

mötet med patienten. Det beskrevs som att sjuksköterskors kunskaper överbryggade könets 

betydelse eftersom alla sjuksköterskor läst samma saker och visste vad som behöver göras. 

Det framkom att det som anses vara av störst vikt var det att sjuksköterskan skulle bry sig om 

att patienten mår bra. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Här diskuteras reslutatet ihop med bakgrunden. Även styrkor och brister i examensarbetet 

lyfts fram och behov av vidare forskning reflekteras kring. 

6.1.1 Förväntningar, styrkor och svagheter i examensarbetet  

Resultatet har mött författarnas förväntningar om att olika vårdavdelningar skulle uppvisa 

skillnader i kunskap och medvetenhet gällande genus och personcentrerad vård. Resultatet 

kontrasterade dock förväntningen att tydliga skillnader skulle observeras mellan kvinnliga 

och manliga sjuksköterskor. En styrka med den tidigare forskning som denna uppsats 

använder är att den bidragit till en djupare förståelse av detta examensarbetes resultat. En 

svaghet med den tidigare forskningen gällande personcentrerad vård är att den saknar 

konsensus vilket kan leda till att kliniska verksamheter väljer att avfärda forskningen. 

6.1.2 Icke medvetandegjorda normer i praxis och vårdvetenskap 

Resultatet lyfte fram upplevelser av att sjuksköterskor inte bemöter manliga och kvinnliga 

patienter olika utan att de arbetar förutsättningslöst samt att patienters personlighet och 

mående är det som formar vårdrelationen. Denna uppsats författare uppfattade här ett 
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problem och frågan är om en manlig vårdare verkligen kan arbeta förutsättningslöst med 

kvinnliga patienter utan att orsaka en kränkning? Det kan vara svårt för manliga vårdare att 

arbeta förutsättningslöst utan att orsaka kräkning då alla människor enligt Karlsson (2013) 

påverkas av normer, medvetet eller omedvetet och att omedvetenheten skapar normblindhet 

vilket i slutändan kan leda till bristande vårdkvalitet. Denna slutsats kan stärkas ytterligare 

genom tydliggörandet av att mäns kroppar enligt Kumpula och Ekstrand (2009) är en stor 

del av mäns identitet vilket innebär att kroppen i sig kommunicerar maskulinitet där 

maskulinitet enligt Hedlin (2010) symboliserar mäns överordning över kvinnan vilket enligt 

Connell (2008) bygger på en uppfattning om maskulinitetens biologiskt naturliga 

aggressivitet och okontrollerbara lust. Detta examensarbetes resultat om ett förusättningslöst 

förhållningssätt kan innebära en omedvetenhet om könets betydelse vilket kan inverka 

negativt på vårdrelationen. Detta kan bli ett hinder för personcentrerad vård då viktiga 

dimensioner av människan förbises, vilket motverkar Jensen, Vedelø och Lomborg (2013) 

kriterier för personcentrerad vård där vårdrelationen ska bygga på jämlikhet vilket sker 

genom att vårdpersonal är intresserade och lyhörda. 

Resultatet belyste hur patienter kan uttrycka olika behov beroende på vilket kön vårdaren 

har, något som kan kopplas till ytterligare kärnfynd som beskriver hur kvinnliga vårdare kan 

nå en djupare kontakt med kvinnliga patienter och manliga vårdare med manliga patienter. 

Genom att lyssna till patientens behov och bemöta dessa kan en bättre vårdrelation uppstå. 

Detta kan kopplas till Eriksson (2002) som menar på ett samspel mellan människor där en 

betydelsfull relation ger goda förutsättningar för lärande. Detta examensarbetes författare 

har reflekterat över resultaten att könet har en stark inverkan på patientens upplevelse av 

vården och kommit fram till att det är viktigt att innefatta könets dimension för att kunna se 

patienten ur ett holistiskt perspektiv. Denna reflektion kan knytas an till Eriksson (2002) 

beskrivning att vårdandet sker på flera olika nivåer där hela människan berörs, vilket 

Eriksson (2014) förklarar med att nivåerna innefattar aspekter såsom tankar, känslor och 

den fysiska kroppen. Utifrån detta upplever denna uppsats författare att vårdvetenskapen 

många gånger medvetet eller omedvetet utelämnar könets betydelse för människan. 

Vårdvetenskapen beskriver tydligt och sakligt hur människan är en komplex varelse som 

måste ses ur ett helhetsperspektiv där inga delar kan uteslutas. Det kan dock uppstå ett 

problem här då könets betydelse inte lyft fram vilket kan resultera i att genusnormer inte 

medvetandegörs, något som kan kopplas till Karlsson (2013) beskrivning att normer många 

gånger är osynliga då de anses vara det normala. Detta blir än tydligare med Cudé och 

Winfrey (2007) redogörelse att alla former av fördomar ofta är omedvetna och att många 

sjuksköterskor är i förnekelse om genus samt ifrågasättande om behovet av att förändra 

genusnormer. 

6.1.3 Rådande normer kring manligt och kvinnligt formar vården  

Resultatet belyste även hur manliga vårdare ibland har lättare att få kontakt med patienter 

genom att ha ett humoristiskt och öppet bemötande. En reflektion kring detta är att ett 

lättsamt bemötande i värsta fall kan bli ytligt då människor enligt Eriksson (2002) många 

gånger skapar meningslösa, tomma och innehållslösa relationer. Detta examensarbetes 

författare uppfattar en koppling mellan Jorfeldt (2010) beskrivning att kommunikation är 
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något kvinnligt ihop med denna uppsats resultat att manliga vårdare har ett lättsamt och 

humoristiskt bemötande (Jorfeldt, 2010). Detta kan vara ett avståndstagande hos de manliga 

vårdarna eftersom Kumpula och Ekstrand (2013) belyser att manliga vårdare undviker 

arbetsmoment som anses feminina då det hotar deras maskulinitet. Detta examensarbetes 

resultat kan i en förlängning visa på hur manliga vårdares attityder kan bli ett hinder mot den 

personcentrerade vården då det inte svarar an på Ferguson m.fl. (2013) och Pope (2012) 

definition av personcentrerad vård där vårdrelationen ska bygga på respekt och värdighet. 

Det kan även bli ett hinder mot den personcentrerade vården som enligt Berwick (2009) 

innebär att tillgodose patientens behov av stöd och trygghet. 

Denna uppsats resultat uppmärksammade hur manliga patienter kan ha större kontroll över 

sin vård genom att vara mer delaktiga i sin vård samt att de ges bättre och tydligare 

information. En förklaring till att män är mer delaktiga i sin vård kan grunda sig i Hedlin 

(2010) beskrivning av genusnormer och mäns överordning över kvinnan. Det skulle även 

kunna förklaras med att män enligt Connell (2008) har ett starkt revirtänk och 

tävlingsinstinkter samt enligt Strömberg (2010) är beslutsfattande. En tolkning av detta 

examensarbetes resultat om mäns delaktighet är att det kan grunda sig i ett överdrivet 

kontrollbehov, ett starkt revirtänk och integritet. Detta skulle kunna leda till att patienten 

vägrar bjuda in vårdaren och dela med sig av sina känslor, tankar och berättelser samt att 

patienten vägrar hamna i underläge mot vårdaren. Detta skulle kunna bli ett hinder mot den 

personcentrerade vården som enligt Ekman (2011) består av ett partnerskap mellan patient 

och vårdare som bygger på patientens berättelser. Det kan även bli ett hinder mot vårdandet 

som Eriksson (1991) menar på är en relation mellan patient och vårdare som alltid är 

asymmetrisk och bygger på ett ömsesidigt ansvarstagande samt accepterande av denna 

ojämlikhet. Däremot kan denna uppsats resultat att manliga patienter är mer delaktiga i sin 

vård vara något positivt som gör att personcentrerad vård lättare kan uppnås utifrån 

Ferguson m.fl. (2013) krav på att patienten ska delges all relevant information kring sin vård 

samt Pope (2012) fokus på att vården ska eftersträva upprätthållandet av patientens 

autonomi och delaktighet.  

Resultatet visade upplevelser att det kan finnas förväntningar att kvinnliga patienter ska vara 

starka och klara sin egen vård själva. Detta kan grunda sig i att kvinnor allmänt anses inneha 

en naturlig begåvning för vårdande, varför de även ska klara av sin egen vård bättre än män. 

Uppfattningen att vårdande är något kvinnligt kan ses i Kouta och Kaite (2011) beskrivning 

hur vårdande är identifierat som något kvinnligt samt att sjuksköterskeprofessionen är 

feminin och kvinnodominerad vilket förstärker stereotypa fördomar och normer kring kön. 

Även Anthony (2004) konstaterar att vården historiskt sett varit ignorant och accepterande 

av feminina könsstereotyper vilket resulterat i fördomar och diskriminering. Att som i detta 

examensarbetes resultat bemöta patienter utifrån förutfattade meningar som bygger på 

könsstereotyper innebär en risk där kränkning och lidande kan uppstå. Om vårdares 

bristande medvetenhet om genusnormer leder till kränkning och lidande kan inte 

personcentrerad vård uppnås då Hobbs (2009) menar på att vårdare måste vara medvetna 

om en patients lidande. Denna uppsats resultat kopplat till tidigare forskning som beskriver 

hur vårdande i allmänhet anses vara något kvinnligt ger upphov till en problematisering av 

Eriksson (2002) teori om vårdande. Vårdandet beskrivs som något naturligt vilket detta 

examensarbetes författare ser som problematiskt då den tidigare forskningen visar på att det 
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som anses vara ett naturligt vårdande är synonymt med ett kvinnligt vårdande. Problemet 

blir att det som den vårdvetenskapliga teorin framställer som något neutralt i praktiken 

sannolikt färgas av rådande normer varpå det neutralt naturliga istället blir kopplat till en 

generalisering utifrån en fördomsfull könsstereotyp.  

Resultatet synliggör hur två vårdare av olika kön som arbetar i par kan skapa en god 

stämning och en speciell dynamik i patientmötet. Denna goda stämning kan vara en följd     

av att genusnormers inverkan kan bli mindre när både manligt och kvinnligt finns 

närvarande. De manliga egenskaperna består enligt Ekstrand (2010) av fysisk styrka och 

enligt Strömberg (2010) av rationalitet och beslutsfattande. De kvinnliga egenskaperna 

består enligt Jorfeldt (2012) av förmågan att kommunicera, närhet till känslor samt 

omsorgsfullhet. Detta examensarbetes resultat gällande att vårdare av motsatt kön skapar en 

balans kan således vara en följd av att det bildas en jämnvikt mellan manligt och kvinnligt. 

Att genusnormer kan ha en inverkan på mötet mellan patient och vårdare är sannolikt då 

genus enligt Öhman (2009), Connell (2009) och Hammarström (2005) är socialt 

konstruerade dimensioner av könsroller. Öhman (2009) förtydligar att genus är 

uppfattningar och attityder för vad som för kvinnor och män anses vara normalt i samhället 

vilket blir till ideal som människor både strävar efter men också omedvetet upprätthåller. 

Den balans som denna uppsats resultat beskrivit kan vara en god förutsättning för att uppnå 

International Council of Nurses (ICN, 2012) kriterium att människor ska bemötas med 

värdighet oavsett kön samt Pope (2012) definition för personcentrerad vård som bygger på 

ett samarbete där hänsyn tas till patientens värderingar.  

6.1.4 Tillvägagångssätt för att minska integritetskränkning 

Resultatet belyste hur vårdares kön kan påverka vårdrelationen där en upplevelse visade på 

att det uppstår spänningar mellan manliga vårdare och kvinnliga patienter utifrån 

kroppsideal. Dessa spänningar skulle kunna minskas till att bli accepterade kränkningar 

genom att vårdaren skyler intima kroppsdelar samt arbetar ansikte mot ansikte och bemöter 

patienten med respekt och värdighet. Att kroppsideal kan påverka en människa på ett 

djupare plan kan förklaras med Eriksson (1996) beskrivning att en människas fysiska och 

icke-fysiska dimensioner interagerar och påverkar varandra. De kvinnliga kroppsidealen som 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2010) består av att vara vacker med fokus på bröst och slanka ben 

skulle då i detta examensarbetes resultat kunna vara det som ger upphov till de spänningar 

en kvinnlig patient kan uppleva inför en manlig vårdare. Detta examensarbetes resultat 

visade på att manliga vårdare kan minska kränkningen genom att skyla och arbeta ansikte 

mot ansikte. Detta kan kopplas till Eriksson (2002) teori om ansa som bland annat innebär 

att ta bort hälsoskadliga aspekter samt skapandet av tillit. Även leken är närvarande där 

patienten som individ är den som bestämmer och sätter spelreglerna. Något denna uppsats 

resultat visade på genom att den manliga vårdaren inte bara kör över den kvinnliga patienten 

utan istället låter kvinnans värdighet stå i fokus, där hänsyn tas och kränkande moment 

försöks minimeras. Detta arbetssätt svarar även an på personcentrerad vård utifrån Ekman 

(2014) definition där vården ska grunda sig i ett partnerskap med fokus på empati, respekt 

och ömsesidighet. 
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6.1.5 Behov av vidare vårdvetenskaplig forskning och utveckling av klinisk praxis 

Denna uppsats författare upplever att det finns ett behov av fortsatt vårdvetenskaplig 

forskning samt utveckling av klinisk praxis gällande genus. Resultatet visade hur en kvinnlig 

sjuksköterska upplever att kvinnliga vårdare har större tålamod gentemot manliga patienter 

än kvinnliga. Detta bemötande där manliga och kvinnliga patienter bemöts utifrån olika 

förutsättningar går emot hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2§ (SFS, 1982:763) mål för hälso- 

och sjukvården att hela befolkningen ska ges vård på lika villkor. Detta examansarbetes 

resultat visar upprepade gånger på att vårdares och patienters kön har en stark inverkan på 

vården, samtidigt innefattar Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) inte begreppen kön eller genus. Även vårdvetenskapen 

väljer många gånger att använda en idealistisk retorik där människan som helhet lyfts fram 

på bekostnad av detaljerade aspekter av människan. Här upplever detta examensarbetes 

författare att det finns en risk att det genom att kön och genus inte belyses specifikt resulterar 

i att rådande könsnormer i samhället förblir starkt närvarande även i vården. För att komma 

åt förlegade könsnormer behöver varje person på egen hand reflektera över sina egna 

värderingar och förutfattade meningar, ett arbete som kan underlättas om vårdvetenskapen, 

styrdokument och den kliniska verksamheten prioriterar belysandet av normer och 

diskussioner kring dessa. För att införa kunskapsutvecklande arbeten i den kliniska 

verksamheten måste verksamheten vara positivt inställda till förändring och enligt Alhabri 

m.fl. (2012) förespråka kontroll och stabilitet. Denna uppsats författare ser 

minoritetsgrupper som ett viktigt verktyg för att medvetandegöra och förändra omedvetna 

normer. I vården är manliga sjuksköterskor en minoritetsgrupp som kan användas för att 

belysa och motverka negativa normer då de enligt Rajacich m.fl. (2013) blir bemötta utifrån 

fördomar och generalisering. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår ifrån en kvalitetsgranskning där Graneheim-Hällgren och 

Lundman (2012) beskriver hur en studies trovärdighet kan kontrolleras genom giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Denna kvalitetsgranskning är kvalitativa 

studiers motsvarighet till kvantitativa studiers validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

neutralitet. Trovärdigheten och en studies författares förkunskaper påverkar varandra där 

ökade förkunskaper ökar trovärdigheten. 

6.2.1 Giltighet  

Giltighet är enligt Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) ett mått på resultatets 

sanningshalt där resultatets kärnfynd ska ligga i linje med det som examensarbetet ämnar 

redogöra för. Denna uppsats har utifrån denna definition av giltighet konsekvent ställt allt 

datamaterial mot uppsatsens syfte, något som underlättats av att den valda analysmetodens 

tydliga struktur bidragit till ökad överskådlighet av datamaterialet. Giltigheten har även 

gynnats av att analysmetoden gjort det möjligt att identifiera mönster, likheter och skillnader 

i datamaterialet samt att metoden fungerat som en grogrund för konstruktiva diskussioner. 
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Kvalitetsgranskningen har även i praktiken inneburit att intervjuguiden skapats utifrån syftet 

vilket gjort att intervjuerna genomsyrats av examensarbetets syfte. Transkriberingen av 

intervjuerna har skett ordagrant där meningsenheter valts ut från intervjumaterialet ihop 

med syftet där material som inte svarade an på syftet utelämnades. Ett exempel på 

datamaterial som avlägsnats är kärnfynd som belyst arbetsmiljöproblematik som inte haft en 

direkt inverkan på genus och personcentrerad vård. En nackdel med detta arbetssätt är att 

bristande kunskap och normblindhet kan resultera i att datamaterial som kräver kunskap för 

att identifieras uteblir eller att viktiga faktorer i ett fenomen inte uppmärksammas. Ett 

exempel på hur aspekter i datamaterialet kunnat utebli på grund av bristande förkunskaper 

är detta examensarbetes resultat gällande sjuksköterskors förutsättningslösa attityder. Om 

uppsatsens författare haft bristande kunskaper om normers inverkan på människor skulle 

den förutsättningslösa attityden kunnat tolkas som något helt igenom positivt. Detta skulle 

innebära att examensarbetet inte identifierar det faktum att osynliggjorda och ignorerade 

perspektiv bidrar till att rådande normer vidmakthålls. Med detta i åtanke är denna uppsats 

författare fullt medvetna om att det med högsta sannolikhet finns aspekter av datamaterialet 

som de själva inte observerat på grund av bristande förkunskaper och förutfattade meningar. 

En stor fördel med att filtrera datamaterialet genom examensarbetets syfte är att resultatet 

följer en röd tråd vilket underlättar överskådligheten i ett massivt datamaterial. För att öka 

giltigheten ytterligare har citat från de transkriberade intervjuerna använts. Även tabeller 

över hela kondenserings- och abstraheringsprocessen har använts vilket bidrar till 

möjligheten att som läsare kunna följa analysprocessen från urval till datainsamling, 

kondensering, abstrahering och resultatdiskussion. 

6.2.2 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innebär enligt Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) att varje del av 

forskningsprocessen genomgår reflektion och diskussion där flera tolkningar får möjlighet att 

lyftas upp och bearbetas. Arbetet blir mer nyanserat när det är två forskare då det ökar 

möjligheten att belysa flera olika perspektiv. Under arbetet med denna uppsats har 

författarna vid ett flertal tillfällen blivit varse att de genom att reflektera tillsammans 

uppmärksammar fenomen som de på egen hand inte observerat. Även feedback från tredje 

part är en viktig faktor för att belysa nya synvinklar som författarna till en studie ej 

uppmärksammar. Här har handledare och opponenter varit en viktig källa för att belysa 

perspektiv som detta examensarbetes författare inte identifierat, ofta på grund av att de stått 

för nära materialet varpå personer med distans haft möjlighet att se saker ur ett annat ljus. 

Ett exempel på detta är att flera meningsenheter först placerats i undertemat gällande 

vårdkvalitet men vilka vid djupare reflektion uppvisade kärnfyndet kommunikation. Detta 

kärnfynd hade uteblivit om det inte varit för författarnas diskussioner. Ett annat exempel på 

vikten av reflektion är den att flera meningsenheter som valts ut i enlighet med 

giltighetskriterierna, där de svarat på uppsatsens syfte, vid en närmre granskning och 

diskussion inte svarade på syftet tillräckligt väl varpå dessa kärnfynd valdes bort ur 

resultatet. En faktor som i reflektionsmomentet kan bli negativ är författarnas förkunskaper 

då allt för likartade förkunskaper kan ge bristfälliga förutsättningar för nyanserade 

diskussioner. Detta examensarbetes författare har varit medvetna om att deras förkunskaper 

färgat denna uppsats, inte minst genom att bägge författarna har ett starkt intresse för genus 
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och humanistisk värdighet. För att minska sin egen inverkan på uppsatsen har författarna 

under arbetets gång reflekterat och diskuterat uppsatsens innehåll med utomstående aktörer 

med helt andra förkunskaper och intressen. Dessa reflektioner har bidragit till 

uppmärksammandet av aspekter författarna inte tidigare sett. Reflektionerna har även fått 

författarna att utveckla och förtydliga sådant som för dem varit självklart men som för 

personer utan samma förkunskaper som författarna inte är lika tydligt. Detta är viktigt att 

beakta hur förförståelse påverkar forskning då forskare många gånger kommer från samma 

ämnesexpertis vilket kan ge upphov till trångsynthet som sänker en studies tillförlitlighet. 

Detta examensarbetes författare har under arbetets gång diskuterat att uppsatsen kunnat få 

ett helt annat djup om arbetet gjort tillsammans med exempelvis en fysioterapeut eller 

beteendevetare. Ett bredare perspektiv och högre tillförlitlighet kan uppnås genom 

tvärprofessionella samarbeten då detta kan bidra till en större nyansrikedom gällande 

förkunskaper och ämnesexpertis. 

6.2.3 Överförbarhet  

Överförbarhet innebär enligt Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) hur väl 

examensarbetets resultat kan översättas till andra sammanhang än de som anges i uppsatsen. 

Överförbarheten bedöms av läsaren och examensarbetets författare kan endast försöka 

underlätta överförbarheten genom att tydligt och grundligt redogöra för uppsatsens 

uppbyggnad och genomförande, där alla steg i forskningsprocessen redovisas. Detta 

examensarbete har haft intentionen att på ett strukturerat sätt redogöra för hur uppsatsen 

tagit form vilket ska underlätta för läsaren att utan några större svårigheter följa med i 

arbetsprocessens alla steg. Denna struktur kan ses i examensarbetets metoddel där urval, 

datainsamling och dataanalys beskrivs steg för steg. Detta examensarbetes författare har 

diskuterat andra sätt att öka överförbarheten och kommit fram till att resultatet och 

resultatdiskussionen måste beröra allmänmänskliga faktorer för att kunna användas i andra 

sammanhang än uppsatsens specifika områden. Ett exempel på hur specifika resultat kan 

göras mer överförbara är detta examensarbetes kärnfynd gällande genus inverkan på den 

personcentrerade vården. Kärnan i dessa kärnfynd innefattar genusnormer, bemötande och 

respekt vilka alla är allmänmänskliga faktorer som kan appliceras i alla miljöer där 

människor interagerar med varandra. Detta examensarbetes författare kan således framställa 

resultaten på ett sätt där kärnfynden belyses även utanför sjukvården. Genom att ha en 

kvalitativ manifest ansats blir datamaterialet brett och nyanserat där sjuksköterskornas 

berättelser ger möjligheten att framställa resultat ur flera olika perspektiv utan att författarna 

själva behöver tolka allt för mycket. Det har dock under detta examensarbete diskuterats hur 

uppsatsen skulle blivit om den istället för att vara en kvalitativ intervjustudie hade varit en 

kvantitativ enkätstudie. En slutsats blev att ett kvantitativt resultat sannolikt skulle värderas 

högre vilket förmodligen skulle leda till fler läsare och större genomslagskraft. Denna slutsats 

grundar sig i det faktum att sjukvården och samhället i stort styrs av ett naturvetenskapligt 

paradigm vilket resulterar i att kvalitativa studier som berör mänskliga värden på en djupare 

nivå anses flummiga och utan tyngd. 
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6.2.4 Delaktighet 

Graneheim-Hällgren och Lundman (2012) definition av delaktighet är att författarna till en 

studie är med och påverkar hur datamaterialet utformas vilket innebär att en studie aldrig är 

opåverkad av forskarna själva. Detta examensarbetes författare har blivit varse detta bland 

annat genom intervjuerna där den semistrukturerade formen gjort att improviserade 

följdfrågor använts, vilka varit direkt påverkade av intervjuarnas subjektiva förkunskaper och 

åsikter. Ett sätt att minimera en negativ delaktighet är att vara medveten om sin delaktighet, 

något denna uppsats författare strävat efter genom att följa flera olika steg. Under 

intervjuerna har författarna försökt motverka sin påverkan genom att tillåta tystnad och inte 

försöka avbryta tystnad med nya frågor. En viktigt förebyggande åtgärd har varit valet av en 

manifest ansats vilket gett förutsättningar för informanterna att fritt berätta om sina 

upplevelser samt där transkribering och dataanalys skett textnära. En faktor detta 

examensarbetes författare varit medvetna om men som varit svår att göra någonting åt är det 

faktum att båda författarna är män och att uppsatsens syfte handlar om genus. Detta har 

medförd återkommande reflektioner kring huruvida informanternas svar kommit att färgas 

av intervjuarnas kön och att upplevelser uteblivit på grund av detta. Ett sätt att minska den 

inverkan författarnas kön kan ha på intervjuerna har varit att denna faktor lyfts upp och 

diskuterats med alla informanter innan intervjuerna startats. Syftet med detta har varit att 

minska denna faktors stryka genom att belysa och medvetandegöra den. Detta exempel visar 

på hur förkunskaper kan vara positiva då bristande kunskaper om genus inverkan i detta fall 

kunnat bidra till att författarna inte uppmärksammat den eventuella maktfaktor könet kan 

vara. Reflektion och förebyggande åtgärder för att minimera könets inverkan hade utan 

förkunskaper här kunnat utebli. Samtidigt kan det vara som så att detta examensarbetes 

författare trots förkunskaper om genus och förebyggande åtgärder ändå inte kan eliminera 

den inverkan deras manliga kön har på informanten, vilket måste tas i beaktning under 

bearbetningen av datamaterialet. 

6.3 Etisk diskussion  

Genom att följa och uppfylla Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer har denna 

uppsats inte stött på några etiska problem. Däremot har detta examensarbetes författare varit 

medvetna om att etiska problem kunnat uppstå, något de belyst i uppsatsens etiska prövning. 

En aspekt som kunnat orsaka problem är att författarna genom sina frågor till informanterna 

blir normbrytare, vilket kan upplevas som provocerande och kränkande då informanternas 

livsvärld kan komma att ifrågasättas. Det har inte framkommit några klagomål eller 

synpunkter gällande detta under examensarbetets gång, vilket i och för sig inte betyder att 

informanterna inte upplevt provokation eller kränkning. Att uppsatsens författare inte blivit 

uppmärksammade på eventuella negativa upplevelser hos informanterna kan helt enkelt bero 

på att ingen informant valt att upplysa författarna om detta. En liknande reflektion kopplat 

till detta är att detta examensarbete när den publiceras kan komma att väcka reaktioner hos 

läsare då uppsatsen bryter mot och belyser normer som kan vara känsliga. Detta kan 

föranleda ett etiskt dilemma. Vad händer om en informant i examensarbetet efter att ha läst 

den slutgiltiga uppsatsen bestämmer sig för att dra tillbaka sitt deltagande men uppsatsen då 
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finns publicerad på databasen för godkända examensarbeten DiVA? En annan diskussion 

som förts mellan denna uppsats författare är frågan om varför de forskningsetiska 

principerna inte berör manipulation av resultat. Vetenskapsrådet (2002) etiska principer är 

idag uppbyggda på ett sätt där detta examensarbetes författare upplever att forskare kan 

uppfylla dessa principer till fullo och samtidigt redovisa ett icke sanningsenligt resultat. Det 

kan upplevas som underligt att dessa aspekter ligger på kvalitetsgranskningens område men 

inte innefattas av de etiska kraven.  

7 SLUTSATSER 

Omedvetenhet om normer kan bidra till att bemötandet av människor blir bristande, något 

som försvårar möjligheterna att bedriva personcentrerad vård. Denna omedvetenhet kan 

uppstå i alla typer av normer, vare sig det gäller privata normer, rådande normer i samhället 

eller normer inom professionen. Detta belyser vikten av att öka kunskapsnivåerna gällande 

normer, inte minst gällande normer kopplat till genus, något som måste göras inom 

sjuksköterskeprofessionen men även på ett större plan inom hela hälso- och sjukvården. 

Denna kunskapsutveckling behöver alltså ske både inom vårdvetenskaplig forskning men 

även i den kliniska vardagen. Samtidigt räcker det inte med ökade teoretiska kunskaper. En 

vanlig uppfattning bland vårdpersonal är att ett professionellt arbetssätt innebär att arbeta 

förutsättningslöst, vilket kan leda till att vårdpersonal bortser från viktiga aspekter hos 

patienten så som kön, kultur, religion eller socioekonomisk status. Att arbeta med ett 

förutsättningslöst förhållningssätt riskerar således att orsaka negativa följder då icke belysta 

normer vidmakthålls och förstärks i det dolda omedvetna. Detta betyder att höjda 

kunskapsnivåer måste kompletteras med höjd medvetenhet vilket endast kan uppnås genom 

självreflektion och en uppriktig granskning av sina egna personliga, individuella värderingar 

och åsikter. En självrannsakan som kan vara omtumlande och skrämmande då en persons 

världsbild kan komma att raseras.  

Avslutningsvis kan sägas att de som upplever sig som fördomsfria ofta är de som är mest 

fördomsfulla. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV (SJUKSKÖTERSKOR) 

Till sjuksköterskor på avdelning xxxxx:  

Du tillfrågas härmed om att delta i examensarbetet ”Personcentrerad vård ur ett 

genusperspektiv”. Vi är två sjuksköterskestudenter som i termin 5 ska skriva vårt 

examensarbete och söker deltagare till en intervju gällande personcentrerad vård och 

genusperspektiv. Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor upplever att genus påverkar den 

personcentrerade vården. Ditt deltagande innebär att medverka i en intervju på ca 30 

minuter som kommer spelas in. Intervjuen sker på din arbetsplats under arbetstid efter att 

detta godkänts av din avdelningschef. Exakt tidpunkt för intervjun fastställer vi tillsammans 

via telefon eller epost. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Allt material avidentifieras och kan inte härledas till dig personligen, detta görs 

genom att vi tar bort all persondata så som namn och ålder, platser och särskilda 

kännetecken för dig som person. De inspelade intervjuerna och de nedskrivna intervjuerna 

behandlas konfidentiellt och endast författarna kommer att veta vem ni är. Handledare, 

examinator, seminarieledare och opponenter kommer endast ha tillgång till utskrivet och 

avidentifierat datamaterial, om så efterfrågas. Det inspelade datamaterialet och de 

nedskrivna intervjuerna kommer att sparas tills examensarbetet är godkänt och kommer 

därefter raderas. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

STUDENT     STUDENT 

Daniel Larsson    David Sundström 

Telefon: XXX-XXX XX XX   Telefon: XXX-XXX XX XX 

Epost: dln12002@student.mdh.se  Epost:dsm12001@student.mdh.se 

HANDLEDARE 

Rose-Marie Johansson-Pajala, Doktorand/ Universitetsadjunkt.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola 

Telefon: 016-153246 Epost: rose-marie.johansson-pajala@mdh.se 

 

 

 

mailto:dln12002@student.mdh.se
mailto:dsm12001@student.mdh.se
mailto:rose-marie.johansson-pajala@mdh.se


  

BILAGA 2 INFORMATIONSBREV (AVDELNINGSCHEF) 

Till avdelninschef till avdelning xxxxx. 

Vi vänder oss till er för att få godkännande att genomföra intervjuer med sjuksköterskor på er 

avdelning för vårt examensarbete ”Personcentrerad vård ur ett genusperspektiv”. Vi är två 

sjuksköterskestudenter som i termin 5 ska skriva vårt examensarbete och söker frivilliga 

deltagare till en intervju gällande personcentrerad vård och genusperspektiv. Syftet är att 

beskriva hur sjuksköterskor upplever att genus påverkar den personcentrerade vården. 

Vi ber om tillstånd att få genomföra två 30 minuters intervjuer med en kvinnlig och en 

manlig sjuksköterska under arbetstid. Vi söker sjuksköterskor som arbetat på er avdelning i 

minst nio månader. Sjuksköterskornas deltagande är helt frivilligt och de kan när som helst 

avbryta sin medverkan.  

Allt material avidentifieras och kan inte härledas till någon personligen, detta görs genom att 

vi tar bort all persondata så som namn och ålder, platser och särskilda kännetecken för 

personer. De inspelade intervjuerna och de nedskrivna intervjuerna behandlas konfidentiellt 

och endast författarna kommer att veta vem ni är. Handledare, examinator, seminarieledare 

och opponenter kommer endast ha tillgång till utskrivet och avidentifierat datamaterial, om 

så efterfrågas. Det inspelade datamaterialet och de nedskrivna intervjuerna kommer att 

sparas tills examensarbetet är godkänt och kommer därefter raderas. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

STUDENT      STUDENT 

Daniel Larsson     David Sundström 

Telefon: XXX-XXX XX XX    Telefon: XXX-XXX XX XX 

Epost: dln12002@student.mdh.se   Epost:dsm12001@student.mdh.se 

 

HANDLEDARE 

Rose-Marie Johansson-Pajala, Doktorand/ Universitetsadjunkt.  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola 

Telefon: 016-153246 Epost: rose-marie.johansson-pajala@mdh.se 
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BILAGA 3 SAMTYCKESKONTRAKT 

SAMTYCKE 

Till deltagande i examensarbetet: ”Personcentrerad vård ur ett 

genusperspektiv” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbete med syftet att 

beskriva hur sjuksköterskor upplever att genus påverkar den personcentrerade vården och 

haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 

kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i intervjun 
- att intervjun spelas in 

 

Jag vill delta i intervjun och är medveten om att deltagandet är frivilligt och att 

personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt, samt att jag när som helst och utan att 

ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

____________________________  ______________  

Deltagarens underskrift                 Datum 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BILAGA 4 GODKÄNNANDE FRÅN AVDELNINGSCHEF 

Härmed ger jag tillstånd till att två sjuksköterskor intervjuas på avdelning xxxxx inför ert 

examensarbete ”Personcentrerad vård ur ett genusperspektiv”. 

 

 

Undertecknad 

 

Namn och titel      Ort och datum 

__________________    ___________________ 

 

Namnteckning 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



  

BILAGA 5 INTERVJUGUIDE 

 

Denna intervjuguide är inspirerad av Trost (2010) och bygger på att en intervjuguide ska vara 

lättöverskådlig samt ge stöd på ett personligt plan till de som intervjuar.  

 

Stöd gällande intervjuteknik: 

 Genomför ett uppvärmningssamtal mellan intervjuare och informant för att skapa en 

avslappnad atmosfär och ett samspel mellan informant och intervjuarna. 

 Ställ intervjufrågor lugnt och välformulerat för att minimera risk för missuppfattning. 

 Ställ korta och enkla intervjufrågor för att minimera risk för missuppfattning. 

 Avbryt inte den intervjuade, låt hen tala till punkt. 

 Uppfatta inte tystnaden som något negativt under intervjuerna, vederbörande måste ges tid 

att tänka och formulera sina erfarenheter och upplevelser.  

 Försök alltid hålla följdfrågor av öppen karaktär och betona vikten på sjuksköterskans 

erfarenheter och upplevelser.  

 Följdfrågorna ska inte styra svaren i en viss riktning. 

  nvänd öppna följdfrågor, förslagsvis i stil med: ”utveckla mer” eller ”kan ni ge fler 
exempel?”. 

Information som ges till informanterna innan intervjuns start: 

 Intervjun är helt frivillig och informanten kan när som helst avbryta deltagandet, under eller 

efter intervjun.  

 Intervjun kommer vara helt avpersonifierad i examensarbetet där endast intervjuare kommer 

veta vem den intervjuade personen är. Handledare och opponerande studenter kan komma att 

få veta informanternas namn om särskilda skäl finns.   

 Intervjun kommer vara mellan 20-30 min. 

 Intervjun kommer att spelas in på dator och mobiltelefon. 

 Inspelat ljudmaterial kommer lagras på lösenordskyddade datorer.  

 Information om examensarbetes krav på minst nio månader som klinisk verksam 

sjuksköterska.  

 Information att det är den unika informantens upplevelser och erfarenheter som är relevant. 

Tydliggör att det inte finns något rätt eller fel.  

 Examensarbetets resultat kommer att presenteras i ett examensarbete vid Mälardalens 

Högskola och kommer efter godkänd examination finnas tillgänglig på databasen DiVA. 

 Avdelning kommer få det godkända examensarbetet skickat till sig för reflektion.  

 Har personen några frågor innan intervjun påbörjas?  
Intervjufrågor med öppna följdfrågor: 

 Hur definierar du personcentrerad vård? 

 Vad är personcentrerad vård för dig? 

 Beskriv hur du upplever ditt sätt att vårda patienter utifrån att de är kvinnor eller män. 

Berätta gärna om ett eller flera exempel från dina egna erfarenheter. 

- Hur kan deras behov skilja sig? 

- Hur kan deras delaktighet i vården skilja sig från varandra utifrån att de är kvinna respektive 

man? 

- Beskriv hur du upplever att du bemöts av patienterna utifrån att du är kvinna eller man. 

 Hur upplever du dig själv utifrån ett genusperspektiv som man eller kvinna jämtemot kollegor 

och patienter?  

- Hur upplever du dina egenskaper hos dig som man eller kvinna kan komma att 

uppmärksammas och efterfrågas? 

- Beskriv fördelar och nackdelar av att ha en manlig eller kvinnlig kollega vid olika 

arbetsmoment. 



  

 

BILAGA 6 GODKÄNNANDE AV ETISK PRÖVNING 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 7 SÖKMATRIS 

 

Databas Sökord Antal träffar  Urval 

CINAHL Plus1 Person-center* 
care* 

1 Alharbi m.fl. 
(2012). 

CINAHL Plus2 Gender* bias* 
nurse* male* 
history* 

3 Anthony (2004). 

Discovery2 Patient-
centeredness* 
care* advocacy* 

11 Berwick (2009). 

CINAHL Plus2 Gender* bias* 
male* nurse* 
femal* caring* 

3 Cudé & Winfrey 
(2007) 

CINAHL Plus2 Person-centered* 
Patient-centered* 
care* PCC* 

10 Ekman m.fl. (2011) 

CINAHL Plus2 Patient-centred* 
care* respect* 
relations* 

27 Ferguson m.fl. 
(2013). 

CINAHL Plus2 Patient-centered* 
Care* Nurse* pcc* 

14 Hobbs (2009). 

CINAHL Plus1 Patient-centered* 
Care* nursing* 
relation* qualitativ 

13 Jensen m.fl. 
(2013). 

CINAHL Plus2 Gender* nurse* 
stereotype* male* 

22 Kouta & Kaite 
(2011). 

Discovery1 Gender* nurs* 
care* masculinitie* 
Sweden* 

4 Kumpula & 
Ekstrand (2009). 

Discovery1 Gender* nurs* 
care* masculinitie* 
Sweden* 

4 Kumpula & 
Ekstrand (2013). 

CINAHL Plus1 Patient-center* 
care* relationship* 
experience* 
advocacy* 

5 Pope (2012). 

CINAHL Plus1 Gender* nurse* 
stereotype* care* 

11 Rajacich m.fl. 
(2013) 

1: SÖKNING HAR SKETT MELLAN ÅRTALEN 2004-2014 MED FILTER ”FULLTEXT” OCH ”PEER REVIEWED”.  

2: SÖKNING HAR SKETT MELLAN ÅRTALEN 2004-2014 MED FILTER ”PEER REVIEWED”. 
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