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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen 

om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, 

i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vår-

dande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör där-

för vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en 

personcentrerad utgångspunkt. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters uppfattningar av vårdande – ur ett ge-

nusperspektiv. 

Metod: Detta arbete har genomförts som en litteraturöversikt och har baserats på 14 stycken 

vetenskapliga artiklar som har analyserats med en kvalitativ designmetod. Arbetet är förankrat 

med utgångspunkt i Katie Erikssons teori om vårdande. 

 

Resultat: Resultatet utgörs av tre teman; (a) Kvinnor och mäns förväntningar samt önskemål för 

vårdande, (b) När förväntningar och önskemål ej tillgodoses samt (c) När förväntningar och öns-

kemål tillgodoses. Olikheter mellan könen gällande uppfattningar av vårdande framkom främst 

vid missnöje. Både kvinnor och män har preferenser för att bli vårdade av kvinnliga sjuksköters-

kor men hyste olika preferenser för delaktighet och omgivning. Kvinnors uppfattningar av 

vårdande vid missnöje var främst gällande bemötande, attityder och respekt från sjuksköterskor 

medan männens uppfattningar i större utsträckning gällde organisation och struktur. 

 

Diskussion: Är sjuksköterska som yrke feminiserat? Förväntas kvinnor vara mer delaktiga i sitt 

eget vårdande på grund av könsroller och stereotyper i samhället? Vad beror olikheterna i upp-

fattningar av vårdandet på – blir kvinnor och män bemötta olika och hur kommer det sig att män 

inte riktar samma mängd kritik mot vårdandet som kvinnor? Kan det bero på normen om masku-

linitet som icke sårbar? 

 

Nyckelord: Genus, kön, vårdande, uppfattningar, kvinnor och män. 
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Abstract 

Background: In modern society there is an on-going debate about gender and gender identity, 

the debate focuses on wage differences, parenting as well as nursing in regard to gender and can 

be seen all over media, on TV, in the papers as well as on the Internet. Studies have showed that 

women and men perceive certain aspects of nursing differently and also possess different prefer-

ences regarding the conduct of nursing care – nurses should therefore be able to have a gender 

sensitive approach in the encounter with patients. 

Aim: The purpose of this paper is to describe patients’ perceptions of nursing care from a gender 

perspective. 

Method: This paper was conducted through a literature review of 14 scientific, peer-reviewed 

articles that were analysed with a qualitative design. The theoretical frame of reference for this 

paper was Katie Eriksson’s theory on caring. 

Results: The results consist of three themes; (a) Women and men’s expectations and wishes re-

garding nursing care, (b) When the expectations and wishes are not met and (c) When expecta-

tions and wishes are met. The results show that disparities in perceptions of nursing care only 

arise when the patients are dissatisfied. Both women as well as men prefer female nurses to han-

dle the nursing care although they have different preferences for participation and surroundings. 

When women described their dissatisfaction it was mostly regarding attitudes, respect and treat-

ment from nurses while the men described aspects of the organisation and structure of nursing 

care. 

Discussion: Is the nursing profession feminized? Do we expect women to be more participatory 

than men in their own care due to gender roles and stereotypes? Why do these disparities arise – 

are women and men treated differently by nursing staff and how come men does not reflect as 

much criticism towards care as women do? Could it be the leading norm about masculinity as 

non-vulnerable? 

Keywords: Gender, sex, nursing care, perceptions, women and men. 
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Inledning 

Kontinuerligt under utbildning och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har vi stött på fråge-

ställningar och situationer där genusmedvetenhet har efterlysts eller varit tydligt frånvarande. Vi 

har även identifierat situationer på boenden och avdelningar under vår VFU där sjuksköterskor 

har bemött patienter olika utifrån vilket genus patienten har haft utan att ha uppvisat något reflek-

terande kring detta fenomen. Genus kan förstås som det sociala könet men är svårdefinierat och 

kan problematiseras på många olika sätt, vidare kan begreppet tillskrivas olika betydelse beroende 

på vem det är som definierar det. Genusmedvetenhet i vårdandet har kommit att bli ett gemen-

samt intresseområde för oss vilket gör att vi ständigt reflekterar och ifrågasätter hur en patients 

genus påverkar sjuksköterskans val av bemötande samt om bemötandet bör anpassas efter genus 

eller ej, och i så fall hur det bör utformas. Vi menar att grunden till ett gott vårdande bottnar i att 

möta människor med respekt och att se till den unika individen. Idag är genus ofta förekommande 

i samhällsdebatten och könet är inte längre en mall för hur människor identifierar sig.  

Bakgrund 

I dagens samhälle pågår en ständig debatt om genus i olika kontexter, diskussionen om exempel-

vis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV 

som tidningar och på internet. En aktuell debatt är gällande ordet hen – ett könsneutralt prono-

men, som böjs hen, henom, hens – och huruvida detta skall accepteras in i svenska språket samt 

hur det bör användas. Tidningarnas telegrambyrå (TT, 2013) skriver i sina språkrekommendatio-

ner att hen är praktiskt användbart vid tillfällen då författaren ej vill uppge kön, då personen det 

gäller ej vill uppge kön eller föredrar hen samt när könet är okänt – men trots detta pågår en het-

tad debatt med både förespråkare och motståndare för ordet hen. Detta kan återspeglas i medias 

användning av ordet hen där bland annat chefredaktören för tidningen Dagens Nyheter (Gustavs-

son, 2012) har förbjudit användningen med argumentet att det kan uppfattas som ett queerpoli-

tiskt ställningstagande medan Svenska Dagbladet och Expressen anser att det är upp till den an-

svariga reportern eller redaktören att avgöra om det är lämpligt eller inte (Cederskog, 2012). 

Socialstyrelsen (SOS, 2004a) skriver om olikheter mellan könen i samhället då Sverige har en 

segregerad arbetsmarknad där kvinnor får lägre lön än män och har mindre inflytande över sitt 

arbete än män, kvinnor är sjukskrivna mer frekvent än män och söker vård i större utsträckning, 
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trots detta lever kvinnor längre. Genusdebatterna inom vårdkontext har bland andra Härdmark 

(2012) skrivit om i nyhetsmagasinet Fokus, om hur läkemedelsförskrivning skiljer sig för kvinnor 

respektive män. Till exempel skriver hon att kvinnor får medicin mot fetma i större utsträckning 

än män trots att män i genomsnitt är fetare. Ytterligare ett aktuellt ämne är skillnaden i vård av 

hjärt- och kärlsjukdomar för kvinnor respektive män där såväl Fokus (Härdmark, 2012) som rap-

porten (O)jämställdhet i hälsa och vård (Sveriges Kommuner & Landsting [SKL], 2007) skriver 

att mäns symtom tas på större allvar än kvinnors och de tilldelas därför olika mediciner för sam-

ma sjukdom och symtom. I samma rapport beskrivs kvinnor som sjukare än män sett till själv-

rapporterad ohälsa, läkardiagnostiserad sjukdom samt den sociala sjukrollen i samhället.  

Begreppen genus och kön 

För att vidare kunna redovisa för ämnet genus följer en definition av begreppet nedan. Hammar-

ström (2004) definierar begreppet genus som en betoning på processen av att vara en kvinna eller 

man i social kontext. Ordet kön förstås som det biologiska könet medan genus syftar till det soci-

ala, historiska och kulturella skapandet av kvinnligt och manligt. Vidare kan genus enligt Yoshi-

mura och Hayden (2007) förstås som en multidimensionell social konstruktion, liknande ett sam-

hälles kultur eller gemensamma meningsskapanden, där inlärning, tolkning, förståelse och ut-

tryck ständigt utbyts och utvecklas. Inom genusforskning talas det om att skapa genus, doing 

gender, där alla i olika sammanhang bidrar till meningsskapandet av sig själva samt andra som 

kvinnor och män (Hammarström, 2004).  

Kulick (1997) skriver att biologi alltid upplevs genom kultur, att den översätts och tolkas till 

symboler och idéer som kan relateras till ett vardagligt språk. Biologin tolkas på ett sådant sätt att 

den överensstämmer med andra redan befintliga kulturella föreställningar för att kunna accepteras 

och förstås som något naturligt - där könsroller, biologisk determinism eller såväl genus kan växa 

fram. Gothlin (1999) beskriver hur något som idag ses som statiskt och allmänt vedertagen fakta 

om de biologiska könen kan påverkas av kulturella tolkningar genom att visa på historisk veten-

skap och något som kallades för enkönsmodellen - den tittade på likheter mellan könen och ansåg 

att det kvinnliga könet var en inverterad version av det manliga. Det är därför viktigt att betona 

att genus är en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män och inte 

de biologiska skillnaderna i sig (Kulick, 1997). Engelskans ord gender kan översättas till såväl 

kön som genus och används ofta synonymt till varandra. Även i svenska artiklar och studier som 
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lyfts i detta arbete är det fokus på det biologiska könet för att svara på syftet ur ett genusperspek-

tiv (Nordstedts, 2000). I detta arbete kommer ordet kön att användas som betydelsen för det bio-

logiska könet som utgör en kvinna eller man medan begreppet genus kommer att beteckna den 

sociala och kulturella tolkningen av biologiska skillnader mellan kvinnor och män, exempelvis 

könsroller, stereotyper och sexualiteter. 

Tidigare studier och forskning 

Hur patienters genus påverkar vårdandet har undersökts i mindre skala och det finns få tydliga 

resultat att tillgå i form av studier eller forskning. Andersson och Hansebo (2009) menar att lite 

fokus har lagts på genus och dess betydelse inom vårdvetenskapen, likväl har SOS i sin rapport 

Jämställd vård (2004a) redovisat att det saknas studier som ökar kunskap om genusaspekter inom 

vårdvetenskapen. De belyser dock hur viktigt det är att vidare undersöka detta område inom vår-

dandet för att få en djupare förståelse för genus betydelse och därav kunna utveckla vården och 

kunna erbjuda så kallad genuskänslig vård. Miers (2002) definierar genuskänsligt vårdande som; 

förståelse för socio-politiska kontexter, morbiditets- och mortalitetsstatistik för kvinnor respekti-

ve män, individuella erfarenheter samt förståelse för samspelet mellan kvinnliga kontra manliga 

sjuksköterskor i patientrelationen, dessutom innefattar det undvikandet av generaliseringar, för-

domar eller antaganden om kvinnor respektive män. Förkunskap om skillnader och likheter, ut-

tryck och tendenser, innebörd och betydelse kopplat till genus är en förutsättning för att kunna 

bemöta patienter och deras självbild för att ge ett gott vårdande. Svenningsson, Marklund, Attvall 

och Gedda (2011) har gjort en studie där syftet var att undersöka sambandet mellan kön och 

skattning av livskvalitet hos patienter med typ 2-diabetes. Studien påvisar ett mönster där kvinnor 

med typ 2-diabetes skattar sin livskvalitet lägre än män med samma sjukdom men att kvinnor 

också i högre grad anser att sjukdomen är svår att hantera och verkar begränsande i det sociala 

livet. Studien visar emellertid att det inte är någon skillnad i hur män och kvinnor upplever be-

handlingen av typ 2-diabetes. 

I en studie av Andersson och Hansebo (2009) undersöktes äldre patienters upplevelse av reha-

bilitering efter stroke utifrån ett genusperspektiv. Det framgick då att patienternas egna målsätt-

ningar och upplevelse av vårdande var starkt knutet till deras genus. Den övergripande målsätt-

ningen var lika för alla patienter, att återhämta sig kroppsligt och fysiskt, medan de individuella 

målen och måttstockarna för framsteg var tydligt knutna till genus och tidigare erfarna könsroller 
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i det levda livet. Till exempel hade kvinnor som mål att kunna sköta hemmet, laga mat, tvätta, 

städa och liknande, medan männen hade mål som rörde deras fritidssysslor och aktiviteter utanför 

hemmet, såsom att köra bil, spela tennis och dylikt. Även Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 

(2003) samt Koivunen, Isola och Lukkarinen (2007) har i sina studier påvisat hur genus och 

könsroller tar sig uttryck då kvinnor i större utsträckning än män är fokuserade på hushållssysslor 

och att kunna sköta hemmet. Koivunen et al. (2007) beskriver detta som ett orosmoment för 

kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar och Kristofferzon et al. (2003) ger på ett liknande sätt för-

slag på socialt stöd och hjälp med hushållsarbete för att underlätta kvinnors rehabilitering efter en 

hjärtinfarkt. Vidare visade Kristofferzons et al. (2003) studie på att män i större utsträckning än 

kvinnor får socialt stöd efter en hjärtinfarkt och likaså Thomé och Hallbergs (2004) studie visar 

att kvinnor får samma upplägg och nivå av vårdande trots att de skattas som sjukare och med 

sämre livskvalitet än män. 

Resultatet från Andersson och Hansebo (2009) visade också på skillnader i uppfattningen av 

vårdande där kvinnor upplevde situationer med en hjälpsam sjuksköterska som positiv och utan 

känslor av förlägenhet eller nakenhet vid intimt vårdande, medan männen beskrev känslor som 

sårbarhet över att behöva hjälp samt förlägenhet vid intimt vårdande. Kvinnorna reflekterade inte 

över sjuksköterskans kön eller genus vid vårdande medan männen nämnde att de föredrog kvinn-

liga sjuksköterskor. Slutsatsen som drogs från denna studie var att sjuksköterskor måste öka sin 

medvetenhet om likheter samt olikheter hos kvinnor och män i deras upplevelse av vårdande 

samt omvårdnadsbehov utifrån genus. 

Allen, Nelson, Gruman och Cherry (2006) har genomfört en omfattande studie över registre-

rade klagomål hos olika vård- och omsorgsboenden ur ett könsperspektiv. Resultatet visar att 

kvinnor och mäns klagomål berörde olika teman samt att det skiljde sig i vem som klagade för 

vem. Manliga boende registrerade i större utsträckning än kvinnliga boende sina egna klagomål 

och därefter gjordes detta främst av deras närstående och anhöriga medan kvinnliga boende i för-

sta hand fick klagomål registrerade av sina närstående och anhöriga, därefter registrerade sina 

egna. En klar överrepresentation av de klagomål som registrerades av män var åt manliga boen-

des vägnar medan klagomål som registrerades av kvinnor var åt såväl manliga som kvinnliga bo-

enden. Männen i den här studien hade alltså en klar tendens att framföra klagomål gällande boen-

de av samma kön som utgjorde 85 % av alla klagomål. Klagomål registrerade av kvinnor var för-

delade ganska lika mellan könen, 47 % var gällande män och således 53 % gällande kvinnor. 76 
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% av totalt antal registrerade klagomål gällde kvinnliga boende medan bara 24 % gällde manliga 

boende – alltså var det en klar överrepresentation av kvinnor som riktat kritik gentemot vårdan-

det. Studien påvisar även olikheter i vilka kategorier som kvinnor respektive män har registrerat 

sina klagomål. En klar majoritet av männen har placerat dessa under kategorierna boendes rättig-

heter samt organisatoriskt (ej lokalrelaterat) som bland annat berör ämnen som inskrivningar, 

utskrivningar, informationskällor, certifikat samt strukturer, medan kvinnor placerat sina klago-

mål under kategorierna vård, livskvalitet samt administration - gällande frågor som rehabiliter-

ing, bemötande, sociala aktiviteter, omgivning samt personal. Allen et al. (2006) försöker med 

denna studie inte utröna varför dessa olikheter föreligger men resonerar kring möjliga teser, så 

som att män och kvinnor faktiskt blir vårdade olika, och efterlyser ytterligare studier för att bred-

da kunskapen inom detta område.  

Sjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005) har sjuksköterskan ett an-

svar över vårdandet av patienten, detta innebär också att hen är skyldig att rätta sig och förhålla 

sig till aktuella lagar och förordningar gällande Sveriges hälso- och sjukvård. Målet för hälso- 

och sjukvården i Sverige är enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att alla människor 

skall få lika vård och behandling på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder etc. McDonald och 

Bridge (1991) har i sin studie undersökt sjuksköterskors eventuella fördomar om kön och könste-

reotyper – de har i sitt resultat redovisat att sjuksköterskorna tilldelade män mer tid när det kom 

till fyra av fem omvårdnadsåtgärder, varav den femte som var till kvinnors fördel var tröst och 

lindring. Män planerades alltså mer tid för förflyttningar, tid att få vara uppe i stol, bedömning av 

bekvämlighet samt smärtlindring. Miers (2000) menar att genusmedvetenhet hos sjuksköterskor 

kan öka kvaliteten av vårdande samt möjliggöra att ge så kallad genuskänslig vård, hon beskriver 

genusmedvetenhet som att reflektera över kulturella koder för genus samt olika förklaringsmodel-

ler för dessa. Vidare skriver hon att det är en medvetenhet och reflektion över sociala processer 

och sociopolitiska samspel för att djupare förstå innebörden av genus samt dess betydelse för den 

unika individen – det krävs alltså av en sjuksköterska att ta hänsyn till förhållandet mellan patien-

tens genus samt hens eget genus och hur detta förhållande kan påverka vårdandet, exempelvis 

menar Miers (2000) att sjuksköterskans yrke är feminiserat – kulturellt kvinnligt kodat – och det-
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ta kan för en manlig sjuksköterska kräva ytterligare genusmedvetenhet för att bemöta patienten i 

en vårdande relation. 

I motsats till dessa studier riktar Hammarström (2004) kritik mot intresset för att endast under-

söka könsskillnader eftersom det kan innebära en risk för essentialism samt att när köns- och ge-

nusskillnader generaliseras till att gälla alla kvinnor och alla män riskerar andra olikheter såsom 

ålder, sexuell läggning samt social eller etnisk bakgrund att förminskas. Vidare menar hon att om 

skillnader mellan könen betonas i för hög utsträckning ökar också risken för att likheterna mellan 

könen förbises. 

Problemformulering 

Studier med syfte att undersöka betydelsen av patienters genus har visat på att kvinnor och män 

har olikheter i hur de vill lägga upp sitt vårdande utifrån levda könsroller samt att kvinnor i större 

utsträckning än män fokuserar och lägger tid på hushållssysslor, vilket kan fungera både som 

målsättning samt hinder för behandling och rehabilitering. Vidare har det visat sig att kvinnor i 

större utsträckning än män klagar på vårdandet och att kvinnor respektive män också klagar inom 

olika kategorier. Utöver detta har studier också visat på att sjuksköterskan planerar vårdandet oli-

ka utifrån patientens kön, där kvinnorna i studien i genomsnitt fick mindre avsatt tid planerad för 

vårdandet än männen fick. Det har konstaterats i bakgrunden att människor idag inte nödvändigt-

vis identifierar sig utifrån sitt kön utan att genus i större utsträckning uppmärksammas i samhället 

och att könsidentiteterna har blivit mer gränsöverskridande – detta kan komma att bli problema-

tiskt i en omvårdnadssituation då tidigare forskning visat på att patienter fortfarande bemöts ut-

ifrån deras kön snarare än genus och därför inte får det personcentrerade vårdande som sjukskö-

terskor har som mål att ge. Därför har denna litteraturöversikt som avsikt att undersöka patienters 

uppfattningar av vårdande ur ett genusperspektiv och om det finns likheter respektive olikheter i 

kvinnor och mäns uppfattningar.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters uppfattningar av vårdande – ur ett genusper-

spektiv. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Konsensusbegreppet vårdande har definierats och vidareutvecklats av omvårdnadsteoretikern Ka-

tie Eriksson och det är hennes teori som detta arbete kommer att ha som teoretisk utgångspunkt. 

Teorin valdes därför att den är applicerbar och går i enlighet med helhetssynen på sjuksköters-

kans arbete i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005) samt har sin 

utgångspunkt från patientens perspektiv vilket detta arbete ämnar undersöka. Eriksson (1995) be-

skriver vårdandet som en treenighet av att ansa, leka och lära. Rörelsen av att ansa, leka och lära 

utgör grunden till upprätthållandet, igångsättandet och stödjandet av hälsoprocesserna. Vårdandet 

kan beskrivas som att genom ansande, lekande och lärande skapa ett tillstånd av tillit, tillfredstäl-

lelse, kroppsligt och andligt välbefinnande samt en förståelse av framåtskridande i syfte att för-

ändra. I Eriksson (2002) beskrivs vårdandet som en konst som bör utföras av en varsam hand för 

att inte riskera att bli en blind teknik. Konsten utmynnar i ett skapande av harmoni och skönhet 

som en enhet. 

Eriksson (1995) menar att ansningen är den mest grundläggande formen av vårdandet – den 

symboliseras traditionellt av värme, närvaro och beröring, likväl är den ett uttryck för vänskap 

och att vilja någon annan gott. Omhändertagandet sker i form av handlingar, exempelvis att mata, 

skydda och se till att kroppsfunktioner bibehålls. Det övergripande syftet med ansningen är att 

patienten ska känna välbehag och tillfredsställelse samt känslan av att vara accepterad. Lekandet 

är enligt Eriksson (1995), om det kan utföras, ett uttryck för hälsa. Den bidrar till det centrala 

värdet av vårdande och utgör en väg till hälsa, därför är det viktigt att förstå och omsätta leken 

inom vårdande. Lekandet innebär att anpassa intryck och information som kommer utifrån till att 

svara mot patientens egna aktuella krav. I vårdandet kan det innebära att patienten förstår ny in-

formation och att den informationen anpassas till patienten med hjälp av sjuksköterskans assimi-

lation som lekande. Eriksson (1995) redogör för lärandet som en process i ständig förändring vil-

ket sker genom naturliga utvecklingar mellan sig själv och andra och målet är självförverkligan-

de. Motivet till lärandet utgår från människans behov av ytterligare kunskap och som sjukskö-

terska innebär det att möjliggöra och underlätta detta lärande för patienten. Ur ett genusperspek-

tiv kan Erikssons teori om vårdande användas och omsättas för såväl ökad genusmedvetenhet hos 

sjuksköterskor som ett genuskänsligt vårdande. Detta då patienten är utgångspunkten för vårdan-

det och att sjuksköterskan tillsammans med patienten skapar förutsättningarna för utformandet av 

vårdandet.  
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Metod 

Detta arbete genomfördes i form av en systematisk litteraturöversikt vilket är lämpligt då syftet är 

att skapa en översikt av ett begränsat område med grund i att beskriva och syntetisera data. Över-

sikten baserades på ett systematiskt urval av artiklar inom det begränsade området för vilket av-

sikten är att besvara syftet (Friberg, 2012). I en litteraturöversikt är det litteraturen som är infor-

mationskällan och gemensamt för denna typ av studier är att de måste genomföras med en nog-

grannhet som motsvarar litteraturens originalforskning – valda artiklar och studier har därför 

granskats med originalforskningens metoder och instrument i åtanke (Olsson & Sörensen, 2011). 

Datainsamling och urval 

Artiklar och källor söktes i olika databaser, främst Cinahl Plus with Full Text samt Medline with 

Full Text då dessa är omfattande inom den vårdvetenskapliga disciplinen. Ytterligare sökningar 

gjordes också i Academic Search Premier som genererade resultat med samma artiklar som vid 

sökningar i de förstnämnda databaserna men då framkom inga ytterligare artiklar. De sökord som 

användes var nursing, gender, perspective, experience, patient experience, sex differences samt 

gender differences. Källor hämtades även från tidigare skrivna verk och publikationer genom en 

referensgranskning. Begränsningar sattes till att innefatta att källorna var “peer reviewed”, det 

vill säga höll en vetenskaplig standard som blivit granskad av utomstående, fanns tillgängliga i 

fulltext samt relaterade till ämnet vårdande. Ytterligare exklusionskriterier var att studierna och 

artiklarna ej skulle involvera barn, med andra ord sattes åldersgränsen för 19 år och uppåt. Sök-

ningarna i databaserna och dess utfall beroende på sökord och begränsningar redovisas mer ingå-

ende i sökmatrisen, se Bilaga 1. En del av kvalitetsgranskningen utgjordes av dubbla littera-

tursökningar för att bli bättre bevandrad inom databaserna och för att komma fram till lämpliga 

sökord (Wallengren & Henricson, 2012). Vid urvalet analyserades metod, etiska överväganden, 

om syftet är uppnått eller korrekt besvarat samt relevansen för detta arbete. Vidare innebar urva-

let att artiklar valdes efter hur studiernas resultat svarade mot det valda syftet. Ytterligare kriterier 

vid urvalet var källan till artiklarna där tidskrift samt författare granskades – de krav som sattes 

upp var att tidskriften skulle vara vårdvetenskaplig eller på ett relevant sätt knuten till sjukskö-

terskans arbete och yrkesroll eller att författarna har utgjorts av minst en sjuksköterska. 
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Analysmetod 

Analysen av artiklarna gjordes genom en pendling från helhet till delar till en ny helhet, där bä-

rande likheter och skillnader urskildes och sedan sammanfogades för att ge en översikt som ut-

gjorde det slutgiltiga resultatet för arbetet (Friberg, 2012). Det gjordes en innehållsanalys i enlig-

het med Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning där författarna i steg ett läste artiklarna 

separat från varandra upprepade gånger för att få en djupare förståelse och sedan även tillsam-

mans för att se om de båda uppfattat artiklarnas metod och resultat lika. I steg två markerades bä-

rande ord och påståenden som svarade mot syftet som sedan tilldelades koder på separata papper. 

I steg tre sorterades dessa papper och klustrades utifrån koderna så att de bildade kategorier som 

utgjordes av patienters värderingar, förväntningar och nöjdhet av vårdande. Efter detta samman-

fattades dessa kategorier till övergripande teman som slutligen utgjorde resultatet i enlighet med 

steg fyra. Mellan steg ett och steg två sammanfattades artiklarna i text och fördes in i resultatma-

trisen, se Bilaga 2, för att på ett överskådligt sätt kunna se att allt av vikt för denna studie hade 

tagits med och att det svarade mot syftet – detta kan ses som en slags validering i enlighet med 

Friberg (2012). I analysen sammanfattades resultatet till tre olika teman gällande patienters upp-

fattningar av vårdande utifrån kön med fyra kategorier inom dessa teman. 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att alla artiklar och studier som används i en litteratur-

översikt skall vara etiskt granskade – i följande arbete har kvalitetsgranskningen tagit hänsyn till 

detta och enbart inkluderat artiklar och studier som är etiskt granskade, etiskt godkända eller 

etiskt övervägda med godtycklig motivation. Vidare är det oetiskt att enbart belysa eller lyfta 

fram artiklar som stöder författarnas åsikt (Forsberg & Wengström, 2013) vilket tagits hänsyn till 

och kommer att lyfta artiklar och studier oavsett om resultatet kan komma att stå i motsättning till 

författarnas åsikter. Detta innebär också att arbetet måste vara språknära i återgivningen av artik-

lar och studier så att egna tolkningar inte påverkar resultaten samt att en ödmjukhet bibehålls in-

för översättning från engelska till svenska. 

Resultat 

I analysen identifierades tre teman med tillhörande kategorier; (a) Kvinnor och mäns förvänt-

ningar samt önskemål för vårdande, (b) När förväntningar och önskemål ej tillgodoses samt (c) 
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När förväntningar och önskemål tillgodoses. Nedan redovisas dessa lite mer ingående utifrån ar-

tiklarna och studiernas egna resultat med tillhörande kategorier som identifierats i analysen. 

Kvinnor och mäns förväntningar samt önskemål för vårdande 

Resultatet visar att det finns både likheter och olikheter i kvinnors och mäns förväntningar, öns-

kemål och åsikter gällande vårdande och dessa redovisas under detta avsnitt. Foss (2002), Wilde 

Larsson, Larsson och Starrin (1999) samt Radwin, Cabral och Wilkes (2009) har i sina resultat 

skrivit om kvinnor respektive mäns förväntningar på vårdande. Det som framgick i dessa var att 

inga större olikheter förelåg mellan kvinnor och män i förväntningar på vårdande, inte heller i 

uppfattning om hur vårdandets utformning ser ut idag. 

I Foss (2002) har inga statistiskt signifikanta skillnader kunnat urskiljas mellan könen när des-

sa har fått skatta sina förväntningar på vårdande, ett flertal patienter rapporterade dock att de inte 

hade några förväntningar överhuvudtaget innan de lades in på avdelning. Även Wilde Larsson et 

al. (1999) har undersökt vad kvinnor och män tyckte om det faktiska vårdandet och inte heller de 

har sett några statistiskt relevanta skillnader mellan könen. Radwin et al. (2009) har undersökt 

förväntningar samt uppfattningar av individualiserade vårdinterventioner och både kvinnor re-

spektive män hade lika förväntningar samt positiva uppfattningar av interventionerna, inga övriga 

olikheter kunde påvisas i deras studie. 

Kvinnor och män vill bli vårdade av kvinnliga sjuksköterskor 

I en studie med delvis kvalitativa resultat av Waernulf, Moberg, Welin Henriksson, Evengard och 

Nyberg (2008) framkom att både kvinnor och män ser sjuksköterskans närhet som en faktor till 

trygghet under behandling samt att kunna ställa frågor till hen när läkaren missat att informera 

om något och det har i andra studier visat sig att kvinnor och män har liknande preferenser gäl-

lande könet på den sjuksköterska som vårdar (Ahmad & Alasad, 2007; Chur-Hansen, 2002). I 

båda dessa studier (Ahmad & Alasad, 2007; Chur-Hansen, 2002) har det framkommit att kvinnor 

i första hand föredrar kvinnliga sjuksköterskor men Chur-Hansen (2002) har även påvisat att 

denna preferens avtar något med åldern. Majoriteten av män å andra sidan hyser inga speciella 

preferenser för sjuksköterskans kön men i de grupper av män som uppgav preferenser var fördel-

ningen mellan önskemålen för sjuksköterskans kön mer jämnt fördelade än hos gruppen kvinnor. 
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Det kvarstår dock att männen med preferenser föredrar kvinnliga sjuksköterskor före manliga 

(Ahmad & Alasad, 2007). 

Kvinnor och mäns olika önskemål för vårdande 

I studier av Fröjd, Swenne, Rubertsson, Gunningberg och Wadensten (2011) och Waernul et al. 

(2008) framgår det att kvinnor i större utsträckning än män uttrycker vilja att vara delaktiga i be-

slut om sitt eget vårdande och även att behandla sig själva i största möjliga mån. Trots detta visar 

Schöns (2010) studie på att män fick ansvar över sitt eget tillfrisknande i ett tidigare skede än 

kvinnor. Fröjd et al. (2011) genomförde en studie där de undersökte uppfattningar av kvaliteten 

på vårdande ur ett patientperspektiv, bland annat utifrån kön. Det framgick då att kvinnor till-

skrev delaktighet i beslut om deras eget vårdande och behandling som en direkt inverkan på 

vårdkvalitet medan männen inte lade lika stor vikt vid denna aspekt. Männen uppgav i större ut-

sträckning än kvinnor att mat, sängar och atmosfär inom avdelningen var faktorer för kvaliteten 

på vårdande. Waernulf et al.’s (2008) studie undersökte hur patienter såg på vårdandet och be-

handlingen efter ljusterapi för psoriasis där de inkluderade ett genusperspektiv. I studien uttryck-

er kvinnor i större utsträckning än män vikten av autonomi och viljan samt motivationen till att ta 

över delar av behandlingen. 

I en kvalitativ studie av Schön (2010) visar resultatet att processen att handha ansvar är påver-

kat av genus både från ett strukturellt och personligt perspektiv, det vill säga att män under sjuk-

husvistelse för psykisk sjukdom både fick mer ansvar samt tog mer ansvar över sitt tillfrisknande 

än kvinnor. Det framgick att män till skillnad mot kvinnor kände sig trygga i medicineringen och 

de fysiska begränsningar som eventuellt sattes in. Vidare framgick det att män vid delaktighet i 

sin sjukdom la upp step-by-step-planer för att på ett konkret sätt hantera sin situation och sjuk-

dom medan kvinnor ämnade tillskansa sig en förståelse av sin sjukdom genom att prata med 

andra, framförallt andra kvinnor. Waernulf et al. (2008) har också uppmärksammat att män före-

drar att få feedback från sjuksköterskan i större utsträckning än kvinnor vid handhållande av eget 

ansvar. 

Elliott, Lehrman, Beckett, Goldstein, Hambarsoomian och Giordano (2012) genomförde en 

omfattande studie där enkäter och svar från över 1,9 miljoner människor från 3830 olika sjukhus 

analyserades och resultatet visar att faktorer som är starkt knutna till mäns positiva uppfattningar 

av vårdande framförallt är gällande utskrivningsinformation, smärtlindring och renlighet medan 
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kvinnors positiva uppfattningar i större utsträckning är knutna till sjuksköterskors kommunika-

tion och personalens tillgänglighet. Även i en kvalitativ studie av Thurang, Fagerberg, Palmstier-

na och Bengtsson Tops (2010) beskriver kvinnor positiva erfarenheter som att bli sedda och trod-

da på av personalen, vilket ledde till att känslor av skam, skuld och dåligt självförtroende mins-

kade. 

När förväntningar och önskemål ej tillgodoses 

Ytterligare ett utav de teman som syntetiserades i analysen av artiklarna var att kvinnor i majori-

teten av studierna i högre grad var missnöjda med vårdandet än män samt att kvinnorna oftare 

belyste olika områden för klagomål och felaktigheter än män, samtidigt som de vid förfrågan till-

delade större vikt vid fler aspekter av vårdandet än män (Foss, 2002; Foss & Hofoss, 2004; Elliott 

et al., 2012; Wilde Larsson et al., 1999). I en studie av Foss (2002) undersöktes hur nöjda patien-

ter var med vårdkvaliteten och endast i en kategori, sjuksköterskans vårdande, kunde könsolikhe-

ter i tillfredsställelse urskiljas där kvinnor var mindre nöjda än män. Wilde Larsson et al. (1999) 

har i sitt resultat delat in vårdandet i fyra områden; medicinsk kompetens, psykisk kompetens, 

personcentrerat bemötande samt sociokulturell atmosfär. Resultatet visar att kvinnor värderar tre 

av fyra områden av vårdandet högre än män, men att kvinnorna var mindre nöjda än männen 

inom alla områden av vårdandet. Den rådande sociokulturella stämningen på avdelningen var det 

enda som män värderade högre än kvinnor och var mer nöjda med erfarenheter knutna till områ-

det. Även i Foss (2002) tillfrågades deltagarna hur viktiga de ansåg att frågorna var i undersök-

ningen där kvinnor skattade alla frågor som viktigare än män och var, även här, mindre nöjda 

inom alla undersökta områden av sjuksköterskans vårdande. 

 Även i Elliott et al.’s (2012) studie fann författarna att kvinnor var mindre nöjda inom nio av 

tio aspekter av vårdande än män. Å andra sidan visar Alhusban och Abualrubs (2009) studie att 

kvinnor i genomsnitt är mer nöjda än män med vårdandet och detta snittvärde var ytterligare för-

höjt bland kvinnor som vårdades på gynekologiska avdelningar, men detta var dock inte en lika 

omfattande studie som varken Foss (2002) eller Elliott et al., (2012). Vidare har författarna (Foss, 

2002; Elliott et al., 2012) även gjort en sammanfattning av alla aspekter med övergripande värde-

ringar och erfarenheter där kvinnor genomgående uppger sämre resultat än män, detta är gällande 

även inom olika etniciteter. Olikheterna i erfarenheter mellan könen kan variera i utsträckning 

från sjukhus till sjukhus men visade i alla undersökta fall på att män är mer nöjda än kvinnor och 
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kvinnor därmed mindre nöjda, denna olikhet mellan könen förstärks i grupper av människor som 

skattar sin egen hälsa lägre. Ett avvikande resultat i studien av Elliott et al. (2012) är att kvinnor 

mellan ålder 18-24 år i genomsnitt hade bättre erfarenheter av vårdandet än män men att detta 

ändrades och yttrade sig tvärtom för kvinnor i +85 års ålder. Även i Foss och Hofoss (2004) hade 

unga kvinnor bättre erfarenheter av vårdande än äldre kvinnor även om män fortfarande rapporte-

rade bättre resultat än båda dessa grupper. Författarna menar på att unga kvinnor i större ut-

sträckning använde liknande uttryck som männen i studien gentemot personalen och att detta kan 

vara en anledning till att de var mer nöjda med vårdandet än äldre kvinnor som inte gjorde detta. 

Vårdandets brister beskrivet av kvinnor och män 

Ovan har det redan konstaterats att kvinnor i större utsträckning än män tenderar att vara mindre 

nöjda med vårdandet men att de samtidigt lägger större vikt vid fler aspekter inom vårdandet, 

men vad är det egentligen kvinnor och män klagar på? Resultatet visar på att kvinnor i större ut-

sträckning än män klagar på sjuksköterskors bemötande och attityder medan män klagade mer på 

organisatoriska och strukturella aspekter (Foss, 2002; Foss & Hofoss, 2004; Elliott et al., 2012; 

Wilde Larsson et al., 1999). 

Foss (2002) studie visar att den största olikheten mellan könen gällande positiva erfarenheter 

av vårdande låg hos personligt engagemang från sjuksköterskan samt det utförda vårdandet från 

sjuksköterskan där kvinnor var mindre nöjda än män. Därefter var största skillnaden gällande 

mängd tid som sjuksköterskan gav respektive patient där kvinnor återigen är mindre nöjda än 

män. Vidare visar Foss och Hofoss (2004) på att det kvinnor framförallt var missnöjda över var 

personalens attityd och bemötande samt tillgången till information och delaktighet i sitt eget 

vårdande. Kvinnor uppgav att attityder som arrogans, nedlåtenhet och paternalism var vad som 

gjorde dem som mest missnöjda med bemötandet från sjuksköterskor. Enligt Foss (2002) var det 

dessutom flera personer, både kvinnor och män, som uppgav att de inte kunde berätta för vårdan-

det relevanta fakta om sig själva till sjuksköterskan och att detta var någonting negativt – det var 

en större andel kvinnor än män som uppgav detta. Även Thurang et al. (2010) beskriver kvinnors 

upplevelser av negativ vård som att bli pratade ner till, inte lyssnade på eller inte bli betrodda. 

Enligt Elliott et al. (2012) så framgick det att största könsskillnaden i positiva erfarenheter av 

vårdande gällde utskrivningar, kommunikation om mediciner samt renlighet där män rapportera-

de positiva erfarenheter i större utsträckning än kvinnor, detta var också områden män skattade 
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som viktigare för gott vårdande. Det enda området som kvinnor har haft fler positiva erfarenheter 

inom var kommunikation med läkaren – något som inte reflekterar sjuksköterskans vårdande. 

I Foss och Hofoss (2004) studie framgick det även att män hade en mer konkret och problem-

lösande attityd vid uttryck för klagomål och i siktet mot tillfrisknande. I samband med klagomå-

len gav de ofta förslag till lösningar och gjorde i flera fall punktlistor på åtgärder, även Schön 

(2010) beskrev mäns strategier som att lägga upp steg-för-steg-planer för vårdande. Det män 

framförallt klagade över i Foss och Hofoss (2004) studie var felbehandlingar och väntetider, samt 

uppföljningar till vårdande åtgärder. 

I enlighet med Swahnberg, Hearn och Wijmas (2009) definition av milt övergrepp inom hälso- 

och sjukvård beskriver kvinnorna i Thurangs et al.’s (2010) studie negativa erfarenheter av 

vårdande som att inte bli lyssnade på eller betrodda i deras berättelser samt tvång och övermedi-

cinering som kvinnorna beskrev i Schöns (2010) artikel. Swahnberg et al. (2009) har i sin artikel 

undersökt förekomsten av fem olika typer av övergrepp i mäns liv, däribland övergrepp inom 

hälso- och sjukvården, och jämfört detta med en tidigare studie där kvinnor var i fokus. De män 

som rapporterade att de vid tidpunkten för studien led av någon form av övergrepp rapporterade i 

de flesta fall att det var relaterat till hälso- och sjukvården. Vid jämförelsen av den tidigare studi-

en med kvinnor i fokus framgick det att både kvinnor och män som rapporterat om övergrepp 

inom hälso- och sjukvården gjorde detta i sitt vuxna liv och att kvinnor i större utsträckning än 

män upplevt sig utsatta för detta. 

När förväntningar och önskemål tillgodoses 

När kvinnor har ombetts beskriva, svara på eller efterlysa vad som utgör en bra vård har de i flera 

fall korrelerat med sjuksköterskans arbetsuppgifter och yrkesetik. I Foss och Hofoss (2004) har 

kvinnor beskrivit att sjuksköterskan måste se till hela deras person och inte bara deras sjukdom, 

att de behöver ha ett helhetsperspektiv för att vårdandet ska uppfattas som positivt. Flera kvinnor 

beskrev att sjuksköterskan blev nedlåtande om hen inte fick sin vilja fram för att kvinnan som 

patient sade emot eller ville ha det annorlunda – detta upplevde kvinnorna som ett bristande hel-

hetsperspektiv. Ytterligare beskrivningar på vad som utgör positiva erfarenheter av vårdande är 

utrymmet för andlighet enligt kvinnor i Schöns (2010) studie som menar att detta var en grund 

för tillfrisknande. Thurang et al. (2010) samt Schön (2010) beskriver kvinnors positiva erfarenhe-

ter av vårdande som att sjuksköterskan lyssnade till deras berättelser och tog deras lidande på all-
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var samtidigt som de var öppna och ärliga mot kvinnorna med hur de upplevde situationerna ur 

ett professionellt vårdandeperspektiv. 

Enligt Lieberman, Meana och Stewart (1998) var läkarens rekommendationer något som mo-

tiverade både kvinnor och män att delta i interventioner för tillfrisknande vilket en sjuksköterska 

kan påverka då kvinnor i Foss och Hofoss (2004) ofta upplevde att sjuksköterskan skapade en 

barriär mellan patienten och läkaren. Kvinnorna i Lieberman et al.’s (1998) studie motiverades 

också av fokusering på hälsofrämjning vilket är ytterligare ett område där sjuksköterskor kan ar-

beta med att påverka. Kvinnor värderade i större utsträckning än män också vuxna barns upp-

muntran högre för att vara engagerade i sitt vårdande (Lieberman et al., 1998). Hur patienter en-

gagerar sig i sitt vårdande tog sig också olika uttryck enligt Schön (2010) samt Lieberman et al. 

(1998). I studien av Lieberman et al. (1998) framkommer det att kvinnor i större utsträckning än 

män ser samtidiga sjukdomar som en barriär i högre grad för att engagera sig i vårdandet och 

Schön (2010) beskriver att kvinnor försökte att förstå sin sjukdom och situation genom att samta-

la med andra och utomstående, helst av allt andra kvinnor, för att sedan kunna hantera och sätta 

sig in i sin situation och sitt tillfrisknande. Männen däremot var mer konkreta och utbildade sig 

själva för att kunna förstå sin situation och därefter lägga upp en handlingsplan. 

Nöjda patienter har lika uppfattning 

Könsolikheterna som hittills redovisats har framförallt varit gällande vårdande ur en negativ syn-

vinkel, det vill säga när vårdandet inte har upplevts som positivt, något som Foss och Hofoss 

(2004) samt Elliot et al. (2012) har adresserat i sina studier. I Foss och Hofoss (2004) beskriver 

författarna att könsolikheterna framförallt föreligger i de synpunkter som rör negativa aspekter 

inom vårdande men att positiva uppfattningar och åsikter beskrivs mer lika mellan könen. Elliott 

et al. (2012) visar i sitt resultat på liknande sätt att könsolikheter i uppfattningar av vårdande 

minskar och blir i vissa fall statistiskt insignifikanta i grupper av människor som skattar sin egen 

hälsa som mycket god, alltså ju sämre upplevd hälsa ju större könsskillnad i uppfattningar av 

vårdande. 

Diskussion 

Diskussionen kring detta arbete är uppdelad i två delar - metoddiskussion respektive resultatdis-

kussion. Diskussionen förs utifrån ytterligare litteratur och resultatdiskussionen knyts an till arbe-
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tets teoretiska utgångspunkt, Katie Erikssons teori om vårdande. Metoddiskussionen bearbetar 

svagheter respektive styrkor gällande utförandet av arbetet. 

Metoddiskussion 

En viktig aspekt i en litteratursöversikt är sökningen av artiklar och därav precision av sökord där 

också en utmaning låg i översättningen från svenskans genus till engelskans gender. Gender kan 

betyda såväl genus som kön (Nordstedts, 2000) och var därför svårt att precisera i sökningen. Re-

sultatet av litteratursökningen blev därför mer relaterat till kön snarare än genus trots den initiala 

tanken att fokusera på genus. Ytterligare kritik som kan riktas mot litteratursökningen är valet av 

termen gender differences som sökord, då en sökning av skillnader också kommer att visa resul-

tat som påvisar skillnader. Detta är något som beaktades och sökningar med termen gender simi-

larities gjordes och gav samma resultat i artiklar men med färre träffar. Sökningen med termen är 

befogad då arbetet syftar till att utröna om skillnader föreligger och vilka dessa är samt att alla 

artiklar oavsett om resultatet påvisat skillnader eller likheter har beaktats. 

Kriteriet som sattes i datainsamlingen om att artiklarna skulle finnas tillgängliga i full text kan ha 

begränsat resultatet något då det kan ha inneburit att relevanta artiklar inte fanns med bland sök-

resultaten. Detta var något som prioriterades bort då det ansågs att sökningarna uppnått fullgoda 

resultat i övrigt, samt för att hålla utsatt tidsplan. De uppsatta begränsningarna och kriterierna re-

sulterade alltså i flertalet artiklar från välkända vårdvetenskapliga tidskrifter samt relevanta och 

nyligen publicerade studier. Vid urvalet togs ingen hänsyn till den geografiska aspekten av studi-

erna vilket kan ha resulterat i stor kulturell variation i undersökningarna och i sin tur detta arbetes 

resultat, artiklarna och dess författare kom från länder runt om i Europa, USA, Kanada samt en 

från Jordanien. Datainsamlingen samt urvalet genererade 14 vetenskapliga artiklar, varav tio var 

utformade med kvantitativ metod, en med mixad metod samt tre artiklar med kvalitativ metod. 

Flera studier har använt sig utav ordinaldata i sina undersökningar vilket lämpar sig för detta ar-

bete då ordinaldata kan användas för att undersöka människors uppfattningar (Olsson & Sören-

sen, 2011) – vilket svarade mot detta arbetes syfte. Ytterligare ett flertal av de valda studierna till 

detta arbete har inte undersökt kön i huvudsak utan haft kön som sociodemografisk variabel i sitt 

resultat men har trots detta redovisat signifikanta och relevanta fynd för detta arbetes valda syfte.  

Analysmetodens steg gjorde att det blev en noggrann och detaljrik klustring där både likheter och 

skillnader, samt synteser mellan de olika studierna och dess delar, tydligt gick att skapa. Vidare 
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blev urskiljandet och indelningen av teman och tillhörande kategorier textnära och tydligt förank-

rade i artiklarna. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att av de patienter som har preferenser för en sjuksköterska med ett visst kön så 

var det en överrepresentation som önskade att bli vårdade av en kvinnlig sjuksköterska. I en stu-

die gjord av Ekström (1998) framgår det att manliga och kvinnliga sjuksköterskor uppvisar sam-

ma vårdande handlingar gentemot patienter och att även patienterna uppfattar detta - men trots 

det har patienterna lägre förväntningar på manliga sjuksköterskors vårdande handlingar än på 

kvinnliga sjuksköterskors. Muldoon och Reilly (2003) samt Yang, Gau, Shiau, Hu och Shih 

(2004) skriver om sjuksköterskans profession som könsstereotypisk för kvinnor och att yrket är 

feminiserat. Muldoon och Reilly (2003) skriver vidare att sjuksköterskeyrket alltid har ansetts 

som lämpligt för kvinnor även när andra yrken inte har gjort det och att detta har utvecklats från 

den kvinnliga könsrollen att informellt vårda barn och sjuka i hemmet. Yang et al. (2004) skriver 

att det europeiska idealet för en sjuksköterska är feminiserat sedan sent 1800-tal och Florence 

Nightingale-eran – något som också skulle kunna förklara varför patienters preferenser tar sig 

uttryck på detta sätt. I Eriksson (1995) talas det om ansning inom vårdande och att den utgörs av 

värme, närvaro och beröring samt omhändertagandet; att mata och skydda – egenskaper som i 

dagens samhälle kanske kan tolkas som mjuka och feminina och därav mer lämpade för kvinnor, 

eller kanske att de faller sig mer naturliga för kvinnor? Ur ett genusperspektiv kan Erikssons be-

skrivning av ansning inom vårdandet kännetecknats av traditionellt feminina attribut. Samtidigt 

argumenterar Eriksson (1995) tydligt för vårdande som en konst som kan läras och läras ut, hon 

nämner aldrig att vårdandet som fenomen varken är feminint eller maskulint utan att det handlar 

om och utgörs av vårdande handlingar, som i sin tur kan tolkas och socialiseras i samhället till att 

anses vara feminina.  

Precis som resultatet visar så redovisar Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2008) i sin studie att 

kvinnor i större utsträckning än män önskar vara delaktiga i sitt vårdande oavsett övriga socio-

demografiska faktorer. I gruppen där störst andel kvinnor och män önskar delaktighet är de äldre 

och välutbildade medan de är yngre och har en lägre utbildningsnivå i gruppen där lägst andel 

kvinnor och män önskar delaktighet, men i båda dessa grupper är det fortfarande en större andel 

kvinnor än män som önskar delaktighet. Det finns studier som inte påvisar några skillnader mel-
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lan könen i önskan om delaktighet. Till exempel redovisar Ramfelt, Langius, Björvel och Nord-

ström (2000) att det inte finns några signifikanta skillnader gällande delaktighet men då denna 

studie har undersökt delaktighet i den medicinska behandlingen snarare än delaktighet i vårdan-

det blir den därför inte lika relevant för detta resultat som ämnar belysa patientperspektivet på 

vårdande snarare än den medicinska behandlingen. För att vidare diskutera denna aspekt av skill-

nader för patienters preferenser av delaktighet vore det intressant att veta varför det ser ut på det 

här viset. Hur kommer det sig att kvinnor i större utsträckning än män önskar vara delaktiga i sitt 

eget vårdande? En tanke är att kvinnor värderar delaktighet högre än män och därför är måna att 

be om det mer frekvent än män – något som Sainio och Lauris (2003) studie visar på där kvinnor 

betraktade delaktighet av större betydelse än vad män uppgav. Enligt Erikssons (1995) teori om 

vårdande kan delaktighet uppstå genom lekandet som utgörs av övning, prövning, lust och ska-

pande. Hon menar att det förutsätter att det finns ett visst utrymme för lekande då den är interak-

tiv vilket kvinnorna i detta resultat visar sig villiga att ge i och med sin efterfrågan av delaktighet. 

Ur ett genusperspektiv skulle detta kunna förstås som ett resultat av inlärda könsroller och nor-

mer – att kvinnans könsroll i större utsträckning förknippas med vård och omsorg och därför för-

väntas appliceras även på sitt eget vårdande. Kan det vara så att kvinnor förväntas ha mer kun-

skap och intresse för sitt eget vårdande just för att de är kvinnor? Denna tanke går i enlighet med 

författarna Florin et al., (2008) som menar på att kvinnor ur ett socialt perspektiv, både historiskt 

och kulturellt, fostras till att vara intresserade av informellt vårdande såväl av sig själv som av 

andra och att detta till följd också förväntas av henne. Vidare kan det vara intressant att belysa 

hur Erikssons (1995) teori om lekande i vårdande också tar sig uttryck i mötet mellan sjukskö-

terska och patient. De rådande könsstereotyperna i ett samhälle kan verka begränsade för lekan-

det inom vårdande då det exempelvis kan finnas värderingar och normer kring hur vuxna kvinnor 

och män förväntas föra sig i sociala sammanhang. Likaså kan dessa könsroller och samhällsstruk-

turer hindra sjuksköterskan i sitt lekande – exempelvis kan Florin et al’s (2008) tolkning om att 

kvinnor socialiseras till att vara mer intresserade och därav kunnigare inom vårdande leda till 

förväntningar på kvinnan både från samhället samt henne själv om att ha viss förkunskap och na-

turlig förståelse för vårdande handlingar, detta kan i sin tur påverka Erikssons (1995) lekande om 

kvinnan har svårt att visa eller acceptera sin osäkerhet kring de vårdande finesserna. 

En utav de kategorier som tydligt kunde urskiljas i analysen var att kvinnor i genomsnitt var 

mindre nöjda med vårdandet än män, och i första hand gällde detta sjuksköterskans vårdande. 
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Resultatet beskriver hur det har varit attityder, bemötande och bristande respekt som upplevts 

som negativa erfarenheter av kvinnorna som deltagit – det är också dessa områden som kvinnor 

beskriver är viktiga aspekter inom vårdande och avgör huruvida erfarenheten blir positiv eller 

negativ. Dessa resultat stärks i en studie gjord av Lorensen och Eriksen (2003) där kvinnor i stör-

re utsträckning än män var missnöjda med vårdandet. I enlighet med det redovisade resultatet var 

det gällande den övergripande upplevelsen av vårdandet och framförallt sjuksköterskors brist på 

respekt för kvinnorna som patienter. Det bör förtydligas att män i dessa studier har haft liknande 

klagomål samt åsikter men i mindre utsträckning och detsamma gäller vice versa för åsikter som 

män har haft som även kvinnor uttryckt men i mindre utsträckning. Å andra sidan visar Uzuns 

(2001) studie över patienters tillfredställelse på att kvinnor är mer nöjda än män med sjuksköters-

kors vårdande – denna studie var dock inte lika omfattande som varken Foss (2002) eller Elliott 

et al. (2012) då den endast undersökt 422 deltagare i jämförelse med Foss (2002) 2695 deltagare 

respektive Elliott et al.’s (2012) närmare två miljoner deltagare (1 971 632 deltagare), och det kan 

även tilläggas att det var den allra första studien gjord på detta sjukhus över just patienters till-

fredställelse. Enligt SOS (2004b) så riktas klagomål från patienter främst mot bemötande - mer 

utförligt beskrivet bristande helhetssyn, information och delaktighet, flera aspekter som i vårt ar-

bete beskrevs av kvinnor i studierna. Patientnämnden (2010; 2012) delar upp statistiken över kla-

gomål i kön och kan redovisa att fler kvinnor än män registrerar klagomål gällande hälso- och 

sjukvården samt att dessa klagomål i första hand berör vård och behandling samt kommunikation. 

Enligt Patientnämndens (2012) definition innefattar kategorin kommunikation följande delar; 

bemötande, delaktighet och information – återigen överensstämmande med tidigare resultat och 

studier. Eriksson (1995) menar i sin teori om vårdande att ett övergripande syfte med ansning 

som en del av vårdande är att patienten ska känna välbehag och tillfredställelse samt känslan av 

att vara accepterad. Vidare menar hon att välbehag är ett grundläggande mänskligt tillstånd samt 

att känslan av välbehag också verkar helande för både kropp och själ. En tolkning av detta resul-

tat där patienter riktat klagomål mot personalens bemötande och kommunikation, utifrån Eriks-

sons (1995) teori, är att ansningen ej varit fullgod och lyckad, vilket utifrån detta arbete kan bero 

på bristande bemötande i hänsyn till patientens genus. Just känslan av att vara accepterad är fun-

damental för att uppnå en upplevelse av välbehag och kan vara ett stort problem när det gällar 

genusmedvetenhet – exempelvis visar Irwins (2007) studie att Homo-, Bi-, Trans- och Queerper-

soner blir bemötta annorlunda inom vårdande och konstant känner sig annorlunda, därmed ej ac-



20 (32) 

cepterade och uppnår ej upplevelsen av välbehag i vårdande situationer. En tolkning av detta kan 

vara att ansningen hade lyckats om den genomsyrats av hänsyn och förståelse för patienternas 

genus och kvinnorna i detta arbetes resultat hade då kanske uppnått Erikssons (1995) känsla av 

välbehag och därmed varit mer nöjda med bemötandet och personalens attityder. 

Lorensen och Eriksen (2003) menar att kvinnor och män blir undersökta, diagnostiserade, be-

handlade och vårdade annorlunda och att detta kan vara en anledning till de olika erfarenheterna 

av vårdande och åsikterna kring det. Det är problematiskt att utifrån denna studie samt de under-

sökta studierna kunna dra någon sådan slutsats men att det kan bli underlag för en framtida studie 

att utröna. För att diskutera kring resultatet i detta arbete tas Lorensen och Eriksens (2003) fynd i 

beaktning som en möjlig anledning till varför kvinnor i mindre utsträckning är nöjda med vår-

dandet än män men detta utesluter inte tankar kring att kvinnor kan ha mer krav än män trots på-

visade likheter i förväntningar på vårdandet. Enligt SOS (2004a), som tidigare nämnts i bakgrun-

den, har det redan konstaterats att det föreligger tydliga olikheter mellan kvinnor och män i sam-

hället där kvinnor har lägre lön och sämre inflytande på sina arbetsplatser, är sjukskrivna mer 

frekvent och vårdas i genomsnitt längre än män men lever trots detta ett längre liv – kan detta 

vara faktorer som påverkar genus även i vården? Hur ett feminint kontra maskulint genus tar sig 

uttryck respektive blir bemött av sjuksköterskor utifrån förkunskap och antaganden om övriga 

olikheter i samhället? Ytterligare aspekter skulle kunna vara att kvinnor och män upplever samma 

situation på olika sätt till följd av deras förkunskaper och fördomar samt identitet utifrån kön och 

genus, eller kanske är det så att män upplever situationerna likartade som kvinnor men inte klagar 

i samma utsträckning då de bryter mot den rådande synen på manlighet i dagens samhälle? Kan 

det vara möjligt att det är ett samspel mellan alla dessa faktorer eller någonting som inte har be-

lysts i detta eller undersökta arbeten? 

Miers (2002) skriver att genusmedvetenhet kan liknas vid kulturell medvetenhet i vårdandet, 

det vill säga att det handlar om attityder, uppfattningar och värderingar som visar på en ökad 

medvetenhet såväl som insikt om sin egen förkunskap och förståelse som sjuksköterska respekti-

ve privatperson. Våra negativa erfarenheter av oreflekterade handlingar gentemot patienten ut-

ifrån dennes genus påpekas även av Miers (2002) som menar att genusmedvetenhet i praktiken 

utvecklas genom kontinuerliga reflektioner kring erfarenheter, observationer, konceptualisering 

och kritisk granskning av empirisk evidens. Vidare skriver hon att maskulinitet och femininitet 

kan förstås som kulturella koder som associerar olika attribut till män respektive kvinnor - varav 
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vissa påverkar människors hälsa och andra inte. Om en man ser beroende som inkompatibelt med 

maskulinitet respektive om en kvinna har svårt att släppa kontrollen över sitt egenvårdande när 

professionellt vårdande behövs så kan deras genus med tillhörande attribut påverka uppfattningen 

och erfarenheterna av vårdande och hälsa (Miers, 2002). Detta kan knytas an till vår teoretiska 

utgångspunkt i Erikssons (2002) teori om vårdande som skapandet av tillit och tillfredsställande 

för patienten. Treenigheten av ansa, leka och lära har sin grund i att utgå från patienten för att 

kunna anpassa, stödja och upprätthålla hälsostödjande processer mot tillfrisknande. Vårdandet 

som konst beskrivs som en process av kunskap där sjuksköterskan förhåller sig varsam till att 

vårdandet ges med öppet sinne och försiktig hand så att det inte övergår till att handla om en 

blind teknik utan reflektion och anpassning. Detta kan ur ett genusperspektiv innebära att sjuk-

sköterskan är medveten om sina förkunskaper gällande kön och bemöter patienter utifrån deras 

person och genus snarare än kön. Erikssons (1995) teori om vårdande går i enlighet med genus-

medvetenhet då den utgår från patientens perspektiv, likväl som den förutsätter att sjukskötetskan 

kontinuerligt anpassar vårdandet efter rådande omständigheter och ämnar vara föränderligt som 

den konst vårdandet innebär. 

Slutats 

Det föreligger likheter i hur kvinnor respektive män uppfattar vårdandet, framförallt när vårdan-

det uppfattas som bra och positivt. Däremot uppfattar kvinnor och män negativa aspekter av 

vårdande i olika utsträckning och har som utgångspunkt olika preferenser för hur vårdandet bör 

utformas på bästa sätt. Detta kan tolkas och förstås på olika sätt utifrån ett genusperspektiv samt 

ur Erikssons teori för vårdande men föranleder ändå att sjuksköterskan måste vara genusmedve-

ten för att kunna utforma ett personcentrerat vårdande anpassat till kvinnor respektive mäns unika 

behov, hen måste kunna se samband mellan individer, deras upplevda hälsa samt det aktuella 

samspelet av genusrelationer i samhället för att kunna ge ett anpassat bemötande.  

Praktiska implikationer 

Sjuksköterskor behöver se och vårda patienten som en unik individ och med hjälp av kunskaper 

gällande genus utforma vårdandet på bästa sätt tillsammans med patienten. Komplexiteten med 

genus återfinns inom alla kulturer och bör därför implementeras i utbildning där kulturell med-

vetenhet redan diskuteras och står som kursmål. Genus borde ges mer utrymme och diskuteras i 
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större utsträckning inom vårdvetenskapen och i sjuksköterskeutbildningen för att sjuksköterskor 

ska tillskansa sig en genusmedvetenhet i mötet med patienten. 

Förslag till fortsatt forskning 

Då de flesta studier i detta arbete har undersökt patienter utifrån uppdelning i kön samt med 

kvantitativa metoder behövs ett ökat antal studier med kvalitativa metoder som i större utsträck-

ning belyser begreppet genus och dess betydelse för såväl patienter som sjuksköterskor i vårdan-

det. I detta arbete har det konstaterats att vissa olikheter föreligger i kvinnors respektive mäns 

uppfattningar av vårdande men frågan om varför det ser ut så kvarstår – något som skulle vara av 

stort intresse att forska vidare inom. Vidare skulle det vara intressant att se hur patienternas genus 

påverkar sjuksköterskans arbete samt hur sjuksköterskor arbetar med genusmedvetenhet där ut-

gångspunkten får bli sjuksköterskor och deras perspektiv. För att summera är genus ett ämne som 

är närvarande och problematiserande i alla delar av samhället och kan därför knytas an och bely-

sas i flera intressanta studier. 
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Research, etiskt 
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miljoner deltagare från 3,830 sjuk-
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regression. 
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män, speciellt gällande in-
formation gällande medicin 
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Foss, C. Gender bias in 
nursing care? 
Gender-related 
differences in pa-
tient satisfaction 
with the quality of 
nursing care 

2002, Norge, 
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Journal of Car-
ing Sciences. 
Godkännande 
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terial. 
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sen av omvårdnad 

En kvantitativ enkätundersökning 
gällande patienters tillfredsställelse 
av omvårdnad. Studien fick tillgång 
till en del av en större undersökning 
gjord av The Foundation of Health 
Services Research. Data samlades in 
från patienter utskrivna från ett 
norskt sjukhus. Gynekologiska av-
delningar och mödravårdsavdel-
ningar uteslöts. 2695 enkäter analy-
serades genom att dela in deltagarna 
i ålder och kön och jämfördes sedan 
med t-tests. 

Resultaten delades in i fem 
olika kategorier. Enbart i 
kategorin för omvårdnad 
påvisades väsentliga skillna-
der mellan könen - där unga 
kvinnor var betydligt mindre 
nöjda än unga män. 

Foss, C., & Hofoss, 
D. 

Patients’ voices on 
satisfaction: un-
heeded women 
and maltreated 
men? 
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Scandinavian 
Journal of Car-
ing Sciences, 
Etiskt godkänd 

Att i en undersökning ta 
reda på om något av könet 
svarade mer frekvent på 
fritextfrågor samt vad pati-
enterna valde att fokusera 
på uppdelat i kön. 

Enkätundersökning med både kvan-
titativ och kvalitativ analysmetod. 
Studien fick ta del av underlag från 
en större undersökning vid två nors-
ka sjukhus av både kirurgiska och 
medicinska patienter. 

Kvinnor svarade i större 
utsträckning på fritextfrågor 
än män. Båda könen svarade 
mer negativt vid ålder +35 
år. Bland de positiva resulta-
ten var det ej signifikant 
skillnad mellan könen. Män 
- ffa felbehandling, sedan 
väntan. Kvinnor - ffa bemö-
tande/attityder samt brist på 
information. 

Fröjd, C., Leo 
Swenne, C., Ru-

Patient informa-
tion and participa-

2011, Sverige, 
Journal of nur-

Att undersöka områden där 
kvalitetsförbättringar är 

Tvärsnittsstudie med deskriptiv och 
kvantiativ design. Data samlades in 

Resultatet visar att kvinnor i 
högre utsträckning än män 
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bertsson, C., Gun-
ningberg, L., & 
Wadensten, B. 

tion still in need of 
improvement: 
evaluation of pa-
tients' perceptions 
of quality of care. 

sing manage-
ment, etiskt 
övervägd med 
motivering 

nödvändiga samt identifiera 
perceptionen av vård ur ett 
genusperspektiv. 

från ett sjukhus i Sverige under tre 
månader via enkätundersökning. 
Deltagare skulle varit inskriva läng-
re än 24 h och vara flytande inom 
svenska språket inom både tal och 
skrift. 2734 patienter deltog i studi-
en. Datan analyserades med stu-
dent’s t-test. 

vill vara delaktiga i beslut 
kring deras vård. Män å 
andra sidan värderade ma-
ten, sängen och stämningen 
på avdelningen högre än 
kvinnor. 

Lieberman, L., 
Meana, M., & 
Stewart, D. 

Cardiac Rehabili-
tation: Gender 
differences in fac-
tors influencing 
participation 

1998, Kanada, 
Journal of 
womens health, 
etiskt godkänd  

Att undersöka könsskillna-
der i barriärer samt incita-
ment som är mest inflytelse-
rika i patienters beslut att 
delta i rehabiliteringspro-
gram för hjärt- kärlsjukdo-
mar. 

Kvantitativ enkätundersökning från 
ett sjukhus i Toronto som en bred 
population av patienter remitterades 
till. Analyserades med programmet 
SSPS/PC+ och genom frekvensana-
lyser, x -analyser samt two-tailed t-
tests. 

För både män och kvinnor 
ffa läkarens rekommenda-
tion därefter familjens upp-
muntran. För kvinnor i större 
utsträckning uppmuntran 
och råd från vuxna barn. 
Uppmärksamhet på hälso-
främjande var starkare moti-
vator för kvinnor än män. 

Radwin, L.E., 
Cabral, H.J., & 
Wilkes, G. 

Relationship be-
tween patient-
centered cancer 
nursing interven-
tions and care de-
sired health out-
comes in the con-
text of the health 
care system 

2009, USA, 
Research in 
Nursing & 
Health, Etiskt 
godkänd. 

Att undersöka samband 
mellan patientcentrerade 
vårdinterventioner, organi-
satoriska strukturer, patient-
egenskaper och målsätt-
ningar för hälsa. 

En longitudinell prospektiv studie 
genomfördes. Data samlades in från 
ett sjukhus i New England under 18 
mån via enkätundersökning. 229 
patienter deltog i studien, från he-
matologi- och onkologiavdelning. 
Dataanalysen innefattade en struktu-
rell modellering och de använde sig 
av statistikprogrammet Mplus. 

Patienters uppfattning om 
patientcentrerade vårdinter-
ventioner skiljer sig inte 
beroende på varken ålder, 
kön, etnicitet, ras eller ut-
bildningsnivå. 

Schön, U-K. Recovery from 
severe mental ill-
ness, a gender 
perspective. 

 
 

2010, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Ca-
ring Sciences, 
etiskt övervä-
gande gjort 

Att fastställa genusrelatera-
de egenskaper som beskrevs 
vara avgörande för tillfrisk-
nandet 

Kvalitativ metod, grounded theory. 
Deltagare var behandlade vid sjuk-
hus och hade en psykisk sjukdom 
såsom schizofreni, psykos, borderli-
ne personlighetsstörnign eller bipo-
lär sjukdom. Deltagarna skulle inte 
vara behandlade på sjukhus under 
de senaste två åren och den subjek-
tiva känslan skulle vara att känna 
sig frisk eller på väg till tillfrisk-

Männen beskrev vårdande 
som utbildning och sym-
tomkontroll. Kvinnor å 
andra sidan beskrev sjuk-
husvistelsen med termer som 
tvång och hjälplöshet.  
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nande. Datainsamling med djupin-
tervjuer. Analyserades enligt 
grounded theory. 

Swahnberg, K., 
Hearn, J., & Wi-
jman, B. 

Prevalence of per-
ceived experiences 
of emotional, 
physical, sexual, 
and health care 
abuse in a swedish 
male patient sam-
ple. 

2009, Sverige, 
Violence and 
Victims, etiskt 
godkänd 

Syftet var att undersöka 
prevalensen av och nuva-
rande lidandet till följd av 
emotionellt, fysiskt och 
sexuellt övergrepp samt 
övergrepp inom vården hos 
manliga patienter, jämfört 
med kvinnliga patienter. 

Deskriptiv statistisk undersökning 
med hjälp av enkäter genomfördes. 
Män i olika åldergrupper. Analyse-
rades i programmet SSPS med Pear-
son chi  och en binär logistisk re-
gressionsanalys. 

Vanligare att övergrepp 
inom vården förekommit i 
vuxna livet än i barn- och 
ungdom och av de olika 
övergreppen var det ffa 
vårdrelaterat och emotionel-
la övergrepp som männen 
led av i nutid. Alla former av 
övergrepp utom psykolo-
giskt var mer vanligt före-
kommande för kvinnor. 

Thurang, A., Fa-
gerberg, I., Palm-
stierna, T., & 
Bengtsson Tops, A.  

Women’s experi-
ences of caring 
when in treatment 
for alcohol de-
pendency. 

2010, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Car-
ing Sciences, 
etiskt godkänd. 

Belysa meningen av om-
vårdnad i öppenvård av 
kvinnor med alkoholbero-
ende. 

En fenomenologisk-hermeneutisk 
metod. Kvinnor med alkoholbero-
ende valdes ut från sex öppenvårds-
kliniker i Sverige. 10 kvinnor valde 
att delta i studien. Datainsamling 
skedde med intervjuer. Dataanlysen 
genomfördes med en fenomenolo-
gisk-hermeneutisk struktur. 

Resultatet visar att kvinnor 
som blir sedda och trodda på 
upplever att känslor av en-
samhet och skuld minskar. 
Att bli bekräftad som en 
viktig individ på ett vuxet 
sätt sågs som grunden till 
tillfrisknande för kvinnorna. 
Exempel på negativa upple-
velser var att personal prata-
de med dem som de var barn 
och att de inte blev betrodda 
utan att sjuksköterskor dub-
belkollade medicinlistor och 
andra data.  

Waernulf, L., 
Moberg, C., Welin 
Henriksson, E., 
Evengard, B., & 
Nyberg, F. 

Patients’ views on 
care and treatment 
after phototherapy 
for psoriasis and 
atopic eczema 
including a gender 
perspective. 

2008, Sverige, 
Journal of Der-
matological 
Treatment, etisk 
godkänd 

Att undersöka patienters 
syn på dermatologisk vård 
och behandlingsmetoder. 

Mixed method, enkätsundersökning 
med kompletterande kvalitativa 
intervjuer. Urval skedde på en mot-
tagning på ett sjuhus där patienter 
undergick ljusbehandling och topisk 
behandling. 19 kom att delta. Data-
anlysen skedde med Whitney U-test 

Både män och kvinnor ser 
ssk som en trygghet som de 
kan ställa frågor till när läka-
ren inte lyssnar. Kvinnor var 
mer villiga och öppna till att 
i högre utrsträckning sköta 
ljusbehandlingen självstän-
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och Spearman. Intervjuerna tol-
kades enligt Hayes. 

digt, trots risker med bränn-
skador. Män upplevde posi-
tiva känslor och tyckte det 
var viktigt att ssk gav feed-
back på behandlingen. 

Wilde Larsson, B., 
Larsson, G., & 
Starrin, B. 

Patients’ views on 
quality of care: a 
comparison of 
men and women 

1999, Sverige, 
Journal of Nurs-
ing Manage-
ment, etiskt 
godkänd 

Att undersöka könsskill-
nader i upplevelsen av vård-
förhållanden hos kirurgiska 
samt medicinska patienter 
samt att undersöka deras 
subjektiva värdering av 
olika områden inom vården. 

Enkätundersökning från två olika 
svenska sjukhus. Patienterna skulle 
ha vårdats i minst 2 dagar, varit >16 
år och tala svenska. Analyserades 
med Mann-Whitney U-tests samt 
chi  tests. Logistisk regres-
sionsanalys användes för skatt-
ningsskalorna av vården. 

Resultaten var ganska lika 
mellan kön men kvinnor 
skattade vikten av vissa as-
pekter inom vården högre än 
män. 
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