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Sammanfattning

Bakgrund: Genus avser den socialt konstruerade delen av att vara kvinna, man, flicka eller 

 pojke. Det handlar om hur människor samspelar med varandra, hur vi tänker om 

 kvinnligt och manligt och vilka normer och värderingar vi har. 

 Inom vårdvetenskaplig forskning har genusperspektiv inte funnits med i någon 

 större utsträckning trots att det finns statistik som visar att det finns skillnader 

 mellan kvinnor och män på en rad områden inte minst vad gäller sjuksköterskans 

 arbetsområde och patienters upplevelse av att vara patient. Ett genusperspektiv 

 skulle därför i likhet med kulturell känslighet kunna bidra till en personcentrerad 

 vård.

Syfte:  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur genusrelaterade aspekter 

 med relevans för relationen mellan sjuksköterskor och relationen mellan 

 sjuksköterska och patient beskrivs i vårdvetenskaplig forskning. 

Metod:  En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2012). Resultatet är baserat på tio 

 vetenskapliga studier. Studiernas resultat har delats in i teman efter de likheter 

 som hittades.

Resultat:  Kön, ålder, hur sjuk/graden av beroende hos patienten, hur man tänker kring  vad 

 som är manligt och kvinnligt samt bilden av sjuksköterskan påverkade 

 upplevelsen av intimomvårdnad och vilka arbetsuppgifter som  uppfattades som 

 passade för kvinnor och män samt hur patienten upplevde vården.  

Diskussion: Genus påverkar i hög utsträckning hur individer beter sig mot varandra, vilka 

 förväntningar de har på varandra och hur de värderar varandras arbete. Detta 

 påverkar i sin tur relationerna mellan individerna. Resultatet relateras till 

 Hildegard E. Peplaus teori om mellanmänskliga relationer i omvårdnad.   

Nyckelord: Genusperspektiv, relationer, sjuksköterska, Intim omvårdnad, särartstänkande
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Abstract

Background

:

Gender intends to describe the socially constructed part of being a woman, 

man, girl or boy. It discusses how individuals interact with each other, how 

we understand femininity and masculinity and what set of norms and values 

we have. There has not been much room for a gender perspective in 

healthscience even tough statistics show that there are several differences 

between women and men not least when it comes to the field of nursing 

profession and patients experiences of being a patient. Much like cultural 

sensitivity, a gender perspective could contribute to a more person centered 

care.    
Aim: The aim of this literature review is to explore how gender related aspects 

relevant to the relationsship between nurses and the relationship between 

nurse and patient is described in healthscience. 
Methods: A litteraturereview has been done according to the method proposed by 

Friberg (2012). The result is based on ten scientific studies. The studies has 

been seperated into themes based on the similarities that were found.
Results: Sex, age, how sick/the degree of dependence of the patient, the thoughts 

about what is masculine and what is feminine and the image of the nurse 

affected the experience of intimate care and what job assignments that were 

seen as appropriate for women and men and also how the patient 

experienced the care that he or she recieved. 
Discussion

s:

Gender affects the way individuals act towards each other, their expectations 

on each other and how they value each others work. This affects the 

relationship between individuals. The result is related to Hildegard E. 

Peplaus theory about interpersonal relations in nursing.
Keywords: Gender perspective, relations, nurse, Intimacy, dichotomy
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1. Inledning
Under ett seminarium om psykisk ohälsa presenterades statistik som visade att andelen flickor 

och unga kvinnor som mår psykiskt dåligt har ökat i Sverige. Statistiken visade även att 

pojkar och unga män inte söker vård för psykiska besvär i samma utsträckning som flickor 

och unga kvinnor i samma åldrar. Denna skillnad mellan könen fick mig att fundera över 

varför det ser ut på det sättet och hur det påverkar mig och mitt jobb som sjuksköterska. Går 

skillnaderna att förstå utifrån ett genusperspektiv? Genusperspektiv avser här förståelsen av 

könstillhörighet som delvis socialt betingad. I sökandet efter mer information om förekomsten 

av ohälsa relaterat till kön framkom skillnader både när det gäller vad män och kvinnor söker 

hjälp för och hur ohälsan tar sig uttryck. Det blev också tydligt att kön och genus en viktig 

faktor som kan påverka sjuksköterskan inom flera områden i yrket såväl organisationen av 

vårdarbetet, arbetsuppgifter, löner, relationen till patienter och annat. Frågan hur genus 

påverkar sjuksköterskans relation till patienten väcktes. Syftet med det här arbetet är således 

att undersöka om genus påverkar relationen mellan sjuksköterskor och relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter. 

2. Bakgrund
I detta avsnitt ges en introduktion till begreppet genus, hur vårdvetenskap och genus har hört 

samman och vad ett genusperspektiv kan bidra med. Vidare presenteras statistik som visar att 

det finns könsrelaterade skillnader vad gäller psykisk ohälsa samt hur könsroller kan påverka 

sjuksköterskeyrket.

2.1. Betydelsen av genuskänslighet i omvårdnaden

Det har inom vårdvetenskaplig forskning funnits en stark tradition av att se vårdare och 

patienter som könsneutrala. Patienter beskrivs ofta med ord som patient, person och individ 

och tanken på att vårdarens kön, eller vårdarens och patientens kön på något sätt skulle 

påverka bemötandet, kommunikationen eller vården har inte tagit någon större plats inom den 

vårdvetenskapliga forskningen (Öhman, 2009, s. 10). Inom genusmedicin har betydligt mer 

skrivits om bemötande och  kommunikation. Just bemötande och kommunikationsfrågor har 

annars varit en självklar del inom vårdvetenskapen och det kan därför anses märkligt att ett 
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genusperspektiv inte funnits med i någon större utsträckning på dessa frågor (Määttä & 

Öresland, 2009). 

 God omvårdnad beskrivs både i Sverige och internationellt som omvårdnad som tar hänsyn 

till hela personen som söker vård. Detta kallas personcentrerad vård och innebär att personens 

upplevelse och uppfattning om ohälsa och sjukdom bekräftas och respekteras och att 

personens perspektiv ses som lika viktigt som det professionella perspektivet. Vidare innebär 

personcentrerad vård att personen sätts före sjukdomen som denne drabbats av vilket innebär 

att vården bör stödja personen att vara den person den vill vara och inte reducera personen till 

en sjukdom, ett symptom eller ett organ (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  

 Ett genusmedvetet förhållningssätt är av stor vikt i vården då våra attityder, föreställningar 

och värderingar påverkar hur vi uppfattar, tänker och agerar mot våra medmänniskor och 

detta påverkar i sin tur vår förmåga att agera för jämställd vård (Määttä & Öresland, 2009). 

Ett exempel på detta skulle kunna vara att jag som sjuksköterska förväntar mig att en manlig 

patient inte vill prata om känslor eller har behov av att gråta och att jag då signalerar detta till 

honom genom att inte fråga den typen av frågor eller vara tillgänglig för känsloyttringar.

 Miers (2002) gör en jämförelse mellan ”kulturell känslighet” och ”genuskänslighet”. Att 

vara kulturellt känslig har diskuterats mer än att vara genuskänslig. Att vara kulturellt känslig 

beskrivs som attityd,  uppfattningar och värderingar som visar på att vårdaren är medveten om 

sin egen kultur och kan förhålla sig till andra kulturer genom att skilja på vad som är 

kunskaper och färdigheter om en kultur och vad som är egna attityder, värderingar och 

uppfattningar. Genom att vara medveten om detta och sedan ha förmågan att integrera 

kunskap och färdigheter med attityd, värderingar och uppfattning så ökar man sin kulturella 

känslighet. På samma sätt skulle ett genusmedvetet förhållningssätt kunna bidra till att öka 

känsligheten för genusfrågor inom vården och i förlängningen bidra till en personcentrerad 

vård.

2.2. Genus

Genus avser den socialt konstruerade delen av att vara kvinna, man, flicka eller pojke. Det 

handlar om hur vi samspelar i grupp, hur vi tänker om kvinnligt och manligt, vilka normer 

och värderingar vi har, det handlar om våra attityder och uppfattningar och är en del av den 

enskilde personens identitet. Genus är inte ett statiskt begrepp, utan förändras över tid och ser 

olika ut i olika sociala och kulturella sammanhang. En grundtanke som finns inom 
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genusforskning är att det råder ojämlikhet mellan könen och att dessa ojämlikheter skapas och 

återskapas (Öhman, 2009, s. 13-14).

 Nyckelord inom genusforskning är konstruktion, hierarki (maktordning), relation och 

social situation (vetenskapsrådet, 2004, s. 12).  

 Genus är ett relativt nytt forskningsområde som kom till under 1960-1970 talet. Genus 

härstammar från kvinnoforskning, men har med tiden gått över till att behandla både kvinnor 

och mäns villkor (Dahlborg & Eriksson, 2006).

 Hur gör vi då när vi skapar könsroller? ”Doing Gender” är ett begrepp som används inom 

genusforskning och beskrivs som en socialisationsprocess som börjar när man som liten föds 

till antingen flicka eller pojke. Familj, förskola, kompisar, samhället och media bidrar till att 

skapa könsnormer hos pojkarna och flickorna. Forskning tyder på att kvinnor och män som 

inte beter sig som det förväntas t.ex. att kvinnor är vårdande, snälla och relationsinriktande 

och att män är agerande och dominerande kommer att mötas av sanktioner från sin omgivning 

(Good & Sanchez, 2010). 

 I exemplet ovan har olika egenskaper setts som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. 

Detta sätt att dela upp egenskaper efter kön kallas ”principen om egenskapernas 

dikotomi” (Connell, 2002, s.58). Dikotomi betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok 

”delning av en klass i två varandra uteslutande underklasser” (National Encyklopedin. 2004) 

alltså; egenskaperna delas upp efter vad man anser är uteslutande kvinnliga egenskaper och 

efter vad man tycker är uteslutande manliga egenskaper. Enligt detta sätt att tänka brukar 

kvinnor antas vara omvårdande, pratsamma, känslosamma, lättpåverkade, sexuellt lojala och 

intuitiva. Män antas vara tystlåtna, aggressiva, envisa, rationella, analytiska och promiskuösa 

(Conell, 2002, s 58).  Denna uppdelning har historiskt lett till att kvinnor och män har ansätts 

lämpa sig olika väl för olika uppgifter. kvinnor har t.ex. inte ansetts passa i ledande positioner 

då deras förmodade egenskaper inte lämpar sig för dessa, kvinnor har inte haft rösträtt lika 

länge som män och deras tillgång till studier har varit begränsad. I dagens samhälle lever 

dessas föreställningar om egenskaper kvar och används i vissa fall till fördel för kvinnor och 

män då man t.ex. vill anställa en kvinna eller man till en viss tjänst för att denne ska tillföra 

vissa egenskaper (Connell, 2002, s 58). Samtidigt tyder forskning på att de kvinnliga 

egenskaperna inte värdesätts inom mansdominerade yrken. Kvinnor som jobbar inom sådana 

yrken tjänar alltså, rent karriärsmässigt på att tillägna sig mer manliga egenskaper. Dessutom 

kan det finnas både positiva och negativa konsekvenser för självkänslan hos personer som 
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lever efter påtvingade könsnormer. Det positiva är att somliga personer kan finna glädje och 

lättnad i att bete sig som förväntat, medan det negativa är att andra personer kan uppleva en 

negativ stress och känna sig påtvingade en identitet (Good & Sanchez, 2010).

 

2.3. förekomst av könsrelaterade skillnader i psykisk ohälsa.

Inom psykiatrin har det forskats en del på könskillnader vad gäller förekomsten av olika 

sjukdomar hos kvinnor och män och hur de tar sig uttryck. Enligt världshälsoorganisationen 

(WHO, 2002) finns det inte några skillnader mellan könen när det gäller den övergripande 

förekomsten av psykisk sjukdom eller beteendestörningar såsom schizofreni och 

bipolärtsyndrom. Hos dessa har man istället sett skillnader i sjukdomsdebut, sjukdomens 

utveckling och sjukdomssymptom. Schizofreni brukar debutera tidigare hos män än hos 

kvinnor och kvinnor som drabbas av bipolärt syndrom utvecklar lättare allvarligare former av 

bipolär depression. Skillnader i förekomst man har sett mellan könen när det gäller psykisk 

ohälsa är bl.a. att flickor i tonåren är mer benägna att drabbas av symptom som riktas inåt 

medan pojkar är mer benägna att bli utåtagerande. Flickor drabbas under tonårstiden i mycket 

större utsträckning av ätstörningar, depression och självskadebeteende än pojkar. Pojkar 

drabbas i större utsträckning än flickor av problem med ilska, riskfyllt beteende. 

Suicidfrekvensen är också högre hos pojkar än hos flickor. 

 Under vuxenåren är förekomsten av depression och ångest/oro mycket vanligare hos 

kvinnor medan missbruk och antisocialt beteende är vanligare hos män. 

  Orsakerna till att kvinnor drabbas av depression och ångest i större utsträckning än män 

består enligt WHO av en kombination av biologi, arv och social sårbarhet (WHO, 2002).  

2.4. Sjuksköterskeyrket 

Tidigare nämnda uppdelning i könsroller och påföljande arbetsuppgiftsfördelning som skapas 

och återskapas i samhället återfinns även inom sjukvården. Jorfeldt (2006, s. 25-28) menar att 

detta beror på att det har funnits och fortfarande finns ett särartstänkande kring kvinnor och 

män inom vårdvetenskapen. Särartstänkandet utgår från att manlighet är normen för 

mänskligheten och kvinnor och män är varandras motsatser. Omvårdnadsteoretiker har både 

direkt och indirekt visat på ett särartstänkande i sina teorier då de utgår ifrån att det är en 

kvinna som vårdar och att vårdande är naturligt för kvinnor. Ett exempel på detta är Florence 

Nightingale som har bidragit till att forma sjuksköterskeyrket. Nightingale menar att varje 
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kvinna är född till sjuksköterska och en effektiv sjuksköterska är en varmt kännande kvinna 

(Jorfeldt, 2006, s. 27). Kvinnors underordnade position och det faktum att kvinnor är 

överrepresenterade i omvårdnadsarbete har problematiserats av genusforskare. Den 

medicinska vetenskapen har historiskt varit ett område präglat av män vilket har bidragit till 

dess höga status. Sjukvården är organiserad efter medicinska specialiteter och en grundtanke 

är att ohälsa kan lösas med hjälp av medicinsk och teknisk utveckling. Sett ur det perspektivet 

blir kvinnors omvårdnadsarbete underordnat och osynliggjort (a.a.).  I en studie uppger flera 

feministiska grupper att orsaken till att de omvårdnadsarbeten som kvinnor utför nedvärderas 

beror på att det är så likt det arbete kvinnor gör i hemmet utan att få betalt och därför blir det 

lättare att exploatera osynliggöra. En annan orsak tros vara att arbetet inte ses som produktivt 

och att produktiviteten är svår att mäta när det gäller omvårdnad, vilket bidrar till en lägre 

värdering (Eun-Ok, 2000).

  Enligt statistiska centralbyrån (2010, s. 47) fanns år 2007 ca 122 000 personer i 

åldersspannet 20-64 år som var utbildade sjuksköterskor i Sverige. Av dessa var ca 90% 

kvinnor. 

 

3. Problemformulering
I både förekomst och yttringar av psykisk ohälsa finns könsbundna skillnader som kan 

relateras till genus. En ökad medvetenhet om genus skulle därför i likhet med kulturell 

känslighet kunna bidra till vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient och på så vis också 

bidra till en personcentrerad vård. Mer kunskap behövs därför om hur genus i betydelse av en 

socialt konstruerad uppfattning om kvinnligt och manligt kan påverka omvårdnaden. 

4. Syfte och frågeställning
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur genusrelaterade aspekter med relevans 

för relationen mellan sjuksköterskor och relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs 

i vårdvetenskaplig forskning. Den fråga som uppsatsen vill besvara är således: Hur påverkar 

genus relationen mellan sjuksköterskor och mellan sjuksköterska och patient.
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5. Teoretisk utgångspunkt
Den valda teorin är Peplaus teori om vårdande mellanmänskliga relationer eftersom genus 

beskrivs som ett fenomen som skapas i de sociala relationerna mellan människor (Connell, 

2002, s. 20).  

5.1. Interpersonliga relationer i omvårdnad -Hildegard E. Peplau 

Den mellanmänskliga relationen som uppstår mellan en sjuksköterska och patient/anhörig 

beskrivs som en terapeutisk mellanmänsklig process mellan två eller flera människor där 

sjuksköterskan och patient/anhöriga interagerar med varandra (Peplau, 1991, s. 5-6). 

 Relationen utvecklas genom fyra överlappande faser; 

orienteringsfasen,identifikationsfasen, nyttjandefasen och resolutionsfasen. 

 I orienteringsfasen är en viktig aspekt att patienten söker hjälp för att denne upplever 

behov av detta. Peplau poängterar att olika människor reagerar olika vid ohälsa: 

orienteringsfasen påverkas av hur sjuksköterskan känner inför att hjälpa och hur patienten 

känner inför att ta emot hjälp. I den här fasen är sjuksköterskan och patienten främlingar för 

varandra. Sjuksköterskan behöver i orienteringsfasen vara medveten om sina personliga 

reaktioner på patienten, vilka känslor patienten väcker hos sjuksköterskan. Dessa kan 

påverkas av exempelvis patientens ålder eller hur patienten beter sig vid första mötet. 

Patienten har troligen också förväntningar på sjuksköterskan, dessa är kopplade till de 

problem patienten behöver hjälp med, tidigare erfarenheter av möten med sjuksköterskor och 

antaganden om hur en sjuksköterska ska vara. Att dessa förväntningar kan finnas är bra för 

sjuksköterskan att vara medveten om (Peplau, 1991, s. 18, 19, 44, 45).   

 Efter orienteringsfasen när patienten har fått en första överblick över situationen och ser 

vilken typ av hjälp som kan erbjudas, responderar patienten selektivt på de personer som 

patienten tror kan hjälpa henne eller honom med problemet. Detta kallas för 

identifikationsfasen. I denna fas är det viktigt att patienten känner acceptens från de som 

vårdar. Detta för att skapa en trygg miljö där det är tryggt för patienten att visa olika känslor 

som kanske inte alltid är kulturellt accepterade att visa, känslor såsom hjälplöshet, beroende, 

självcentrering och önskan att gråta. Situationer som påminner om tidigare erfarenheter kan 

väcka de känslor som patienten hade i den tidigare situationen vilket påverkar förväntningarna 

på sjuksköterskan och den nya situationen (Peplau. 1991, s 30-37).
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 I nyttjandefasen när patienten har identifierat en sjuksköterska som känner igen och förstår 

den interpersonella relationen i den givna situationen och patienten känner sig mer 

hemmastad, så kan patienten nyttja den hjälp som erbjuds fullt ut, efter behov och eget 

intresse (Peplau, 1991, s. 37-39).   

 I den avslutande fasen, resolutionsfasen, läggs uppfyllda behov åt sidan och patienten går 

vidare mot nya mål. Resolutionsfasen är ett psykologiskt fenomen och inträffar inte alltid 

samtidigt som tillfrisknande från fysiska åkommor eller avslutad behandling. 

Resolutionsfasen är en befriande process som påverkas av hur delaktig, självständig eller 

beroende patienten har varit under sin inneliggande tid. Ju mer delaktig och självständig, 

desto lättare är det för patienten att genomgå en lyckad resolutionsfas (Peplau, 1991, s 39-41). 

 

6. Metod
Denna litteraturstudie är gjord enligt Fribergs modell för litteraturöversikt. 

Litteraturöversiktens syfte är att skapa en överblick av kunskapsläget inom ett visst område 

som rör omvårdnad eller något problem som berör sjuksköterskans profession (2012, s. 133). 

6.1. Litteratursökning

Artiklar söktes i PsycINFO, CINAHL plus med Full Text och MEDLINE med Full Text. De 

sökord som användes var ”sex role attitudes and nursing”, ”gender bias and nursing”, ”gender 

and mental health and nursing”, ”gender perspektive on nursing care”, ”gender intimate care”, 

”gender perspektive on intimate care”, ”male nurses and psychiatrik care” och ”gender and 

power relations in nursing” dessutom gjordes en sökning under ”thesaurus” på ”sexlinked  

developmental differenses” och ” Sex role attitudes”. 

Under sökandet så verkade det finnas mycket skrivet om manliga sjuksköterskor och intim 

omvårdnad där det var tydligt att det är olika för kvinnor och män inom sjuksköterskeyrket 

därför gjordes också sökningar på genusperspektiv på intim omvårdnad. Det visade sig också 

i artiklarna att manliga sjuksköterskor tenderar att söka sig till jobb inom psykiatrin och 

därför söktes också artiklar om manliga sjuksköterskor och psykiatrisk omvårdnad. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext, vara skrivna på 

engelska eller svenska och vara publicerade under 2000-talet. På sökningen 

”genderperspektive on intimate care” erhölls så få träffar att inklusionskriteriet att studien 

skulle gjorts under 2000-talet togs bort på den sökningen. Den studien jag valde att ta med 
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från den sökningen är publicerad 1998 och det verkade inte ha skett några förändringar vad 

gäller genusperspektiv på intim omvårdnad sedan den studien gjordes. På sökningen under 

”thesaurus” på ”sexlinked developmental differenses” och ”sex role attitudes” som gjordes i 

databasen ”PsycINFO” fick jag betydligt fler träffar. Många av studierna från den sökningen 

exkluderades på grund av att de ej berörde sjuksköterskans profession, eller upplevelser av att 

vara patient ur ett genusperspektiv och i relation till sjuksköterskan. Det verkade finnas ett 

samband mellan patienters upplevelser och maktrelationer i förhållande till vårdpersonal 

varför jag valde att göra en sökning på ”gender and power relations in nursing”. 

6.2. Urval 

10 artiklar utvaldes då de belyser hur genus påverkar relationen mellan sjuksköterskor och 

mellan sjuksköterskor och patienter. Artiklarna skulle beröra sjuksköterskans profession. De 

skulle dessutom inte enbart konstatera könsskillnader och orsaker till dessa utan också vilka 

konsekvenser dessa fått som kunnat observeras hos sjuksköterska, patient och/eller 

omvårdnadsarbetet. 

 Av artiklarna är nio stycken kvalitativa och en är kvantitativ och grundar sig på 

observationer och frågeformulär. Den kvantitativa studien är intressant då den utgår från 

upplevelsen att det finns skillnader i arbetsuppgifter mellan manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor på en sluten psykiatrisk vårdavdelning, men där observationerna visade att 

skillnaderna inte var som förväntat. Perspektiven i de olika resultatartiklarna är patient, 

sjuksköterska, genus, omvårdnad och relationen mellan dem. 

6.3. Analys

Analysen har gjorts enligt Friberg (2012) på följande sätt:

De valda studierna lästes igenom ett flertal gånger för att få en övergripande bild av 

innehållet. Därefter har studiernas resultat sammanställts (se bilaga 2). Utifrån 

sammanställningen har de fenomen som relaterade till syftet och frågeställningen och som har 

återkommit i flera av studierna jämförts med varandra för att finna likheter och skillnader och 

delats in i teman. 
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7. Forskningsetiska överväganden
I denna litteraturstudie har Polit & Becks (2011) riktlinjer kring god forskningssed använts. 

Detta innebär att resultatet inte har plagierats, fabricerats eller manipulerats. Jag har försökt 

att ha ett öppet förhållningssätt till texterna och inte förvanska dem genom att lägga in mina 

egna tolkningar.  

8. Resultat
I resultatet av den här litteraturstudien blir två aspekter tydliga. Det ena är att det finns en rad 

faktorer som påverkar upplevelsen av intim omvårdnad. Det andra är att särartstänkande och 

de dikotomier som finns i samhället på ett utpräglat sätt syns i relationen både mellan 

sjuksköterskor och mellan sjuksköterska och patient. 

8.1. upplevelsen av intimitet/ intim omvårdnad
Ett återkommande tema i artiklarna var att kön på olika sätt hade betydelse vid intimitet/intim 

omvårdnad.

 I flera av artiklarna definierades intim omvårdnad som en situation som har potential att bli 

genant för antingen patient, vårdare eller båda. Den intima omvårdnaden verkade bestå av två 

komponenter: en fysisk komponent och en emotionell komponent. Den fysiska komponenten 

innefattade beröring av intima zoner såsom vid intimtvätt, undersökningar, dusch, hjälp vid 

påklädning, kateterisering mm. Den emotionella komponenten innefattade känslor som 

väcktes hos vårdare eller patient vid intim omvårdnad samt intimare samtal om exempelvis 

sexuell hälsa, intima besvär mm. (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006).

 Hur obekväm situationen uppfattades verkade vara kopplat till tre aspekter: kön, ålder och 

hur sjuk/graden av beroende hos patienten. 

 Könet hos både sjuksköterskan och patienten var en betydande faktor för hur obekväm 

situationen uppfattades. Den situation som både patienter och sjuksköterskor upplevde som 

mest besvärlig var om sjuksköterskan var en man och patienten var en kvinna. I en av 

studierna beskriver manliga sjuksköterskor att de tycker att både beröring och den emotionella 

delen av intim omvårdnad är mycket viktigt för yrket men att den delen är svårare för dem än 

för deras kvinnliga kollegor (Evans, 2002). Flera anledningar angavs i de olika studierna till 
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varför intim omvårdnad uppfattades som svårare för dem än för kvinnliga sjuksköterskor: 

t.ex. sågs det som onaturligt för en man att utföra intim omvårdnad och de upplevde att man 

ifrågasatte deras avsikter. I tre av studierna beskrev de manliga sjuksköterskorna att de 

använder sig av olika strategier för att utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter. 

Strategierna var dels till för att skydda de manliga sjuksköterskorna från att bli anklagade för 

opassande beteende och dels till för att minska obehaget hos patienten. Strategierna kunde 

vara att t.ex. försöka skapa en bra relation med patienten innan den intima omvårdnaden för 

att få patienten att känna sig trygg, ha med sig en kvinnlig kollega eller be en kvinnlig kollega 

att ta över vid intim omvårdnad. Strategier för att minska obehaget hos patienterna kunde vara 

att blotta så lite av patientens kropp som möjligt eller t.ex. vid injektioner välja ställen på 

kroppen som inte var lika laddade exempelvis ge en subcutan injektion i överarmen istället för 

i skinkan (Evans, 2002; Inoue etal.  2006; Edwards, 1998). I flera av studierna föredrog både 

manliga och kvinnliga patienter att en kvinnlig vårdare utförde intim omvårdnad (Edwards, 

1998; Andersson & Hansebo, 2009; Inoue etal, 2006). I en av studierna upplevde patienterna 

att det var mer acceptabelt att en manlig läkare utförde någon intim uppgift än att en manlig 

sjuksköterska gjorde det. Detta antogs av artikelförfattaren bero på att det är socialt accepterat 

att vara en manlig läkare och att det finns förväntningar på läkaren som expert och innehavare 

av specialistkunskaper medan man som manlig sjuksköterska har valt en för män mindre 

accepterad professionell roll (Edwards, 1998). 

 Åldern hos den andre, hade på olika sätt betydelse för hur obekväm situationen upplevdes 

för både vårdare och patient. För både manliga och kvinnliga sjuksköterskor fanns det 

beskrivet i flera av studierna att om patienten var av motsatt kön och nära sjuksköterskan i 

ålder eller yngre så upplevdes situationen som mer obekväm. Anledningen till detta var enligt 

författarna till studierna att åldern gjorde att sexualitet blev mer påtagligt (Edwards, 1998; 

Evans, 2002; Inoue etal, 2006). I en av studierna upplevde äldre kvinnliga patienter att det var 

jobbigt om den som vårdade var yngre och av motsatt kön. Kvinnorna beskrev det som en 

känsla av att eftersom de var gamla så spelade det inte längre någon roll vad man gjorde med 

dem. Författaren frågar sig om detta kan ha med sexualitet att göra: antingen betraktar dessa 

patienter inte längre sig själva som sexuellt attraktiva eller så betraktar de inte längre sig 

själva som en symbol för sexuell tabu. Åldern hos sjuksköterskan verkade också ha en 

betydelse för vissa av patienterna när det gällde kunskap. De relaterade högre kunskap till 
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högre ålder och kommenterade på olika vis att yngre personal behövde lära sig och att de såg 

sig själva som läromedel (Edwards, 1998).

 Hur sjuk/graden av beroende hos patienten påverkade hur obekväm situationen kändes. Ju 

mer hjälp patienten behövde, desto mindre spelade kön eller ålder någon roll och desto 

mindre obekväm upplevdes situationen (Edwards, 1998; Evans, 2002). Edwards (1998) menar 

dock att när sjuksköterskan definierar en patients behov efter graden av fysisk hjälp han eller 

hon behöver så blir den subjektiva patienten ett objekt och deras subjektiva behov riskerar att 

bli förbisedda. 

8.2. Särartstänkande om män och kvinnor. 
Upplevelsen att det finns skillnader mellan kvinnor och män som gör att vi beter oss olika, 

upplever situationer olika och är bättre lämpade för olika sysslor var ett återkommande tema i 

studierna. 

 Gray (2010) menar att stereotypa bilder av vad som är passande arbete för kvinnor och 

män som finns i samhället i stort, där kvinnor betraktas som naturliga vårdgivare och män 

som passande i mer patriarkala roller, påverkar vår uppfattning av vad som är lämpligt och 

olämpligt i kontakten med patienter. Kvinnliga sjuksköterskor betraktades i flera av studierna 

som naturliga vårdgivare (Gray, 2010; Edwards, 1998; Simpson, 2011). Deltagarna i en av 

studierna upplevde att patienternas förväntningar på sjuksköterskan formades av 

konventionella bilder av sjuksköterskan som en modersfigur, ängel eller Florence 

Nightingale. De här bilderna av sjuksköterskan upplevdes tveeggade av deltagarna. På ett sätt 

upplevde de att bilden underlättade i kontakten till patienterna då en mindre formell relation 

kunde skapas utifrån den, å andra sidan upplevde de att den bilden försvårade för dem när det 

gällde att etablera sjuksköterskeyrket som en seriös profession då de upplevde att bilden 

kunde vara sexistisk och nedvärderande. De manliga sjuksköterskorna upplevde att de 

könsstereotypa bilderna av sjuksköterskan fick dem att känna sig obekväma vid nära fysisk 

eller emotionell kontakt med patienter (Gray, 2010). Könsstereotypa bilder av sjuksköterskan 

påverkade var inom vården man som sjuksköterska valde att arbeta samt vilka arbetsuppgifter 

man hade. Allmänsjuksköterskans arbetsuppgifter sågs som typiskt kvinnliga medan psykiatri 

sågs som manligt. Intimitet och nära kontakt med patienter som vid tvätt, dusch, mödravård 

och förlossningsvård sågs som kvinnligt arbete, medan psykiatri, teknik, utbildning, medicin 

och chefsroller sågs som mer manligt (Gray, 2010; Simpson, 2011). Anledningen till den 
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uppdelningen gick att spåra till uppfattningen att man som kvinnor och män biologiskt var 

olika lämpade för olika uppgifter. Män ansågs passa inom exempelvis psykiatri då de genom 

sina kroppar har fördelen att vara fysiskt starka och kunna avvärja aggressiva situationer, 

genom sina mörkare röster utstråla auktoritet och kunna fatta snabba beslut då de inte är lika 

emotionella som sina kvinnliga kollegor (Simpson, 2011; Gray, 2010; Kumpula & Ekstrand, 

2009). De manliga sjuksköterskorna som jobbade inom psykiatrin i Kumpula & Ekstrands 

studie (2009) upplevde att en stor del av deras arbete gick ut på att hålla avdelningen säker 

och upprätthålla regler medan deras kvinnliga kolegor ansvarade mer för inomhusmiljön. I 

Torkelsons studie (2011) där deltagarna också jobbade inom psykiatrin lade de kvinnliga 

sjuksköterskorna ner betydligt mer tid än sina manliga kollegor på att utveckla terapeutiska 

relationer med patienterna. Ingen könsskillnad observerades när det gällde hur mycket tid som 

lades på att hålla avdelningen säker, men det fanns en koppling mellan hur mycket tid de 

manliga sjuksköterskorna hade lagt på att hålla avdelningen säker och hur nöjda de var med 

sitt arbete. De manliga sjuksköterskorna som lade ner mycket tid på säkerhet var mycket mer 

missnöjda med arbetsvillkoren på avdelningen. 

  Männen i en av studierna upplevde att de ofta blev placerade i beskyddarroller vilket vissa 

av männen välkomnade, medan andra menade att det försvårade för dem när det gällde att 

anta förmodat feminina roller såsom vid emotionella frågor eller intim omvårdnad (Simpson, 

2011). Männen och kvinnorna i Simpsons (2011) studie stöttade rådande uppdelning av 

arbetsuppgifter. Kvinnorna upplevde sina manliga kollegor som värdefulla och att de höjde 

professionaliteten och statusen i yrket. Därför tyckte kvinnorna att männen förtjänade de 

fördelar de hade i yrket och accepterade ofta att de gjorde karriär snabbare än dem, trots att 

det ibland upplevdes som att det var på deras bekostnad. Istället för att utmana den rådande 

könsmaktsordningen så hänvisade de kvinnliga sjuksköterskorna till männens auktoritet och 

den balans de tillförde till en dysfunktionell kvinnodominerad grupp (Simpson, 2011).

 Patienternas upplevelser i de valda studierna hade kopplingar till om patienten var man 

eller kvinna. Skillnader i studierna mellan kvinnor och män fanns i hur de hanterade 

delaktighet i sin vård, vilken attityd man hade kring användandet av psykofarmaka, målet 

med tillfrisknandet, hur maktrelationer mellan patient och vårdare påverkade patientens 

lidande. I Anderssons & Hansebos (2009) studie var målet med tillfrisknandet efter stroke, att 

kunna återgå till livet som det var innan de fick sin stroke. Aktiviteterna som patienterna 

önskade kunna göra var förknippade med traditionella roller för kvinnor och män. Kvinnorna 
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önskade kunna fungera väl i hemmet, medan männen ville kunna återgå till aktiviteter utanför 

hemmet såsom att köra bil eller fritidsaktiviteter. Varken männen eller kvinnorna i studien 

upplevde att de blivit involverade i vårdplaneringen, männen och kvinnorna hade olika 

attityder kring detta. Kvinnorna tenderade att acceptera att beslut togs över deras huvud 

eftersom de inte hade så mycket kunskap om stroke, behandling och rehabilitering. De 

kvinnor som ville ha mer information eller ifrågasatte hur sjuksköterskorna gjorde sitt jobb 

kände sig ignorerade. Männen frågade inte efter att vara med i rehabiliteringsprocessen och 

nämnde inte sina mål men ville gärna påverka vården. Detta genom att ställa frågor, diskutera, 

komma med förslag och förhandla (Andersson & Hansebo, 2009). 

 I en studie som undersökte hur långtidsanvändare av psykofarmaka använde medicinen, 

upplevde både kvinnor och män att det var lika acceptabelt för både kvinnor och män att 

använda lugnande medicin eller sömntabletter. Däremot fanns det skillnader i hur de 

uppfattade anledningen till att medicinen användes. Män tenderade att uppleva en stress som 

kom utifrån, exempelvis från arbete eller pressen att kunna försörja en familj, medan kvinnors 

stress verkade vara relationsbunden och ha med emotionellt arbete att göra. Både kvinnorna 

och männen i studien delade bilden att män kunde kontrollera sin stress med hjälp av alkohol, 

medan användandet av psykofarmaka indikerade att männen förlorade sin autonomi. Det var 

mer accepterat att som kvinna använda sig av dessa läkemedel (Ettorre & Riska, 2001).   

 I en studie om hur patienter med cancer upplevde lidande i relation till de maktrelationer 

som uppstod under vårdtiden så visade det sig att personer som hade en sårbar social situation 

upplevde mer lidande. I studien togs hänsyn till kön, ålder, etnicitet och social status. 

Gemensamt för kvinnorna i studien som hade låg utbildning var att de upplevde att de inte 

blev tagna på allvar eller hade makt att påverka vården. Denna upplevelse delade de med män 

i studien som var över 65 år och med låg utbildning. Vissa av kvinnorna med hög utbildning i 

studien upplevde att de blev tvingade att anta en identitet som inte tillät att de använde sin 

egen makt. De upplevde också underlägsenhet i förhållande till vårdarna medan de kämpade 

mot onödigt lidande (Saarnio, Arman & Ekstrand, 2001).

17 (32)



9. Diskussion
Diskussionen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen 

återkopplas resultatet till Peplaus teori.   

9.1. Metoddiskussion.
Denna litteraturstudie är gjord enligt Fribergs (2012, s. 133) modell för litteraturöversikt. 

Litteraturöversiktens syfte var att skapa en överblick av kunskapsläget inom ett visst område 

som rör omvårdnad eller något problem som berör sjuksköterskans profession. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier kan användas. En kritik som kan riktas mot denna typ av 

litteraturstudie är att det kan finnas risk för att författaren väljer studier som stödjer den egna 

ståndpunkten (Friberg, 2012, s. 134). I mitt urval av studier finns det övervägande kvalitativa 

artiklar representerade, detta då jag antar att upplevelsen av att vara kvinna eller man i en viss 

kontext, ger en tydlig beskrivning av hur genus påverkar oss och relationen till andra 

människor. De kvantitativa studierna som jag läste handlade om könsstatistik alltså likheter 

och skillnader mellan könen, vilket har gett en tydlig bild av att det finns skillnader och 

likheter mellan kvinnor och män när det gäller exempelvis vilka arbetsuppgifter kvinnor och 

män tar sig an på en viss arbetsplats. För att få en bild av varför de gjorde dessa val, hur de 

såg på varandra och hur de värderade varandras arbete, valdes kvalitativa artiklar som 

motsvarade detta syfte.

 Jag har försökt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studier då jag har varit 

medveten om att min syn på studierna kan påverkas av att jag är kvinna. Jag har därför varit 

noggrann med att både mäns och kvinnors upplevelser ska finnas representerade och har 

strävat efter att minimera att mina personliga värderingar ska färga resultatet. Samtliga studier 

är skrivna på engelska, i översättningen har lexikon använts och jag har strävat efter att hålla 

mig textnära under analysprocessen. En svaghet i sökningen som kan ha påverkat resultatet är 

att bara artiklar som funnits tillgängliga via de valda databaserna har använts, vilket kan 

innebära att viktiga forskningsresultat missats. 

 Jag valde Peplaus teori om interpersonliga relationer då jag upplevde att den kunde vara 

till hjälp för att öppna upp för ett genusmedvetet och personcentrerat förhållningssätt.  
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9.2 Resultatdiskussion 
Frågan som denna litteraturstudie ville söka svaret på var hur genus påverkar relationen 

mellan sjuksköterskor och mellan sjuksköterska och patient. Av resultatstudierna framgår 

tydligt att det inte går att se vårdgivare och patienter som könsneutrala. Genus påverkar i hög 

utsträckning hur individer beter sig mot varandra, vilka förväntningar de har på varandra och 

hur de värderar varandras arbete. Relaterat till Peplaus teori framgår det tydligt att samtliga 

faser påverkas av normerande föreställningar om förmodat kvinnliga och manliga egenskaper.  

 Det första mötet med patienten och det som Peplau kallar orienteringsfasen,  påverkas 

enligt Peplau (1991, s. 18) av hur patienten reagerar vid ohälsa och hur patienten känner inför 

att ta emot hjälp. Hur patienten känner inför att ta emot hjälp påverkas av de problem 

patienten behöver hjälp med, tidigare erfarenheter av sjuksköterskor och antaganden som 

patienten har om hur en sjuksköterska ska vara. 

  Resultatet av studierna visar att när de problem patienten behövde hjälp med var av intim  

karaktär, fanns en rad faktorer som var av betydelse för upplevelsen av situationen: om 

sjuksköterskan var kvinna eller man, egen ålder och åldern på sjuksköterskan, i vilken grad 

patienten behöver sjuksköterskans hjälp samt föreställningar som patienten hade kring hur en 

sjuksköterska ska vara.

  Peplau menar att i identifikationsfasen responderar patienten selektivt på de personer som 

patienten tror kan hjälpa honom eller henne med problemet (Peplau. 1991, s 30-37). Här kan 

sjuksköterskan behöva kommunicera till patienten vad det är som sjuksköterskan kan hjälpa 

till med då det kan vara så att patienten inte har någon bild av vilken kompetens man kan 

förvänta sig av en sjuksköterska. Detta återspeglas också i resultat-studierna. 

 I identifikationsfasen är det viktigt att skapa en trygg miljö där patienten känner acceptens 

från den som vårdar. Patienten ska kunna ge uttryck för känslor som Peplau beskriver som 

inte alltid kulturellt accepterade att visa såsom hjälplöshet, beroende, självcentrering och 

önskan att gråta. Peplau (1991, s. 18-19) menar att sjusköterskan behöver vara medveten om 

sina personliga reaktioner på patienten, vilka känslor patienten väcker hos sjuksköterskan. 

Här skulle vårdaren ha stor nytta av att besitta såväl kulturell kompetens som 

genuskompetens, då både känslorna och sjuksköterskans uppfattning om dem kan vara 

påverkade av kultur och genus. 

 Situationer som påminner om tidigare erfarenheter kan väcka de känslor som patienten 

hade i den tidigare situationen, vilket påverkar förväntningarna på sjuksköterskan och den nya 
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situationen (Peplau, 1991, s. 30-37). De tidigare erfarenheterna behöver inte vara kopplat 

specifikt till möten med sjuksköterskor utan kan vara erfarenheter av möten med andra 

personer som kan kopplas till de olika roller som sjuksköterskan kan anta. Ett exempel som 

Peplau använder sig av är när sjuksköterskan får rollen som surrogat av en patient. Detta kan 

hända när patienten upplever känslor av exempelvis beroende och hjälplöshet. I den 

situationen kan sjuksköterskan utifrån sitt beteende påminna patienten om en annan person, 

exempelvis en modersfigur, ett syskon eller en lärare. Patientens känslor i den nya situationen 

påverkas av hur de tidigare relationerna sett ut. Peplau menar att varje sjuksköterska har ett 

professionellt ansvar att hjälpa relationen framåt så att patienten inte fastnar i en barn- eller 

syskonroll i förhållande till sjuksköterskan (Peplau, 1991, s. 51-61).

 I nyttjandefasen kan patienten nyttja den hjälp som erbjuds fullt ut, efter eget behov och 

eget intresse (Peplau, 1991 s. 37-39). I resultatstudierna framgår att kvinnliga och manliga 

patienter hade olika sätt att närma sig delaktighet, vad målet med tillfrisknandet var eller hur 

man såg på nyttjande av psykofarmaka. Ett genusmedvetet förhållningssätt kan hjälpa 

sjuksköterskan att möta patientens behov på ett bra sätt och det får betydelse i den avslutande 

fasen, resolutionsfasen som påverkas av hur delaktig, självständig eller beroende patienten har 

varit under sin inneliggande tid. Ju mer delaktig och självständig, desto lättare är det för 

patienten att genomgå en lyckad resolutionsfas (Peplau, 1991, s. 39-41).

 Dahlborg-Lyckhage & Pilhammar-Andersson (2009) menar att media har en stor roll när 

det gäller spridningen av den allmänna uppfattningen om sjuksköterskans profession. De 

jämförde i sin studie olika diskurser inom området för omvårdnad i Sverige som innefattade 

bl.a. lagar och förordningar och examinationskrav samt rekryteringskampanjer och tv-serier. 

Resultatet visade att kraven som finns på en sjuksköterskas kompetens stod i kontrast till den 

könsstereotypa bilden av sjuksköterskan som visas i media. Från utbildningshåll poängteras 

att sjuksköterskeyrket är en akademisk profession som har en autonom funktion. I media och 

tv-serier är sjuksköterskan oftast kvinna, feminin och ibland med sexuella anspelningar och 

porträtteras gärna som underordnad och hantlangare till läkaren samt utför sitt jobb i 

bakgrunden. Författarna till studien menar att medias bild av sjuksköterskan utgör en risk för 

att beslutsfattare, studenter, patienter och familjemedlemmar ska få för låga förväntningar på 

sjuksköterskors professionella kompetens. Den risken, menar de, hade inte funnits utan den 

typen av exponering i media. 
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 Under tiden som den här litteraturstudien gjordes handlade mycket av mediarapporteringen 

om ingångslöner för nyutexaminerade sjuksköterskor. Runt om på akutsjukhusen i 

Stockholmsområdet råder det brist på sjuksköterskor trots att det finns sjuksköterskor som 

skulle ta anställning om en högre ingångslön erbjöds. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

arbetar för att sjuksköterskor ska få en högre ingångslön. Ett rimligt antagande är att 

genusaspekter och en med verkligheten icke överensstämmande mediebild av sjuksköterskans 

profession och kompetens påverkar lönesättningen. Har beslutsfattare en för låg bild av 

sjuksköterskans kompetens?

10. Slutsats
Trots den starka traditionen att i vårdvetenskaplig forskning se patienter och vårdare som 

könsneutrala, visar resultatet av det här arbetet att vårdrelationen kan påverkas av genus. Det 

är därför viktigt att kön beaktas i vårdvetenskaplig forskning.  

10.1. Praktiska Implikationer. 

Hur vi värderar och ser på det som vi upplever som manligt och kvinnligt är under ständig 

förändring. Ett sätt att komma tillrätta med ojämlikheter som uppstår som konsekvens av våra 

fördomar eller vårt sätt att handla kan vara att belysa ämnet mera, både i 

sjuksköterskeutbildning och i vårdverksamhet. Genom att göra problemen synliga och öppna 

för diskussion, ökas medvetenheten om genus och hur det påverkar sjuksköterskan både i 

relationen till patienter och till kollegor. Den här litteraturstudien belyser hur genus påverkar 

relationer inom vården och kan på så sätt bidra till att öka medvetenheten kring 

genusrelaterade frågor och i förlängningen bidra till ökad genuskompetens. 

10.2. Förslag på fortsatta studier

Nowatzki & Grant (2011) menar att man inom vårdforskning mer och mer intresserar sig för 

hur kön påverkar hur vi använder oss av vården. De menar att det är viktigt att kön finns med 

som variabel i forskning, då det ger en bild av skillnader som finns mellan könen, men de 

poängterar att det är skillnad på kön och genus. Om fokus enbart läggs på kön riskerar man att 

missa de sociala, politiska och ekonomiska aspekterna av kön som påverkar människors 

hälsa. Använder man definitionerna så att det blir en tudelning mellan kön eller genus så 

exkluderar man transgendered, transsexuella och intersexuella personer. Manliga och 
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kvinnliga dikotomier överdriver skillnaderna mellan könen och separerar män och kvinnor i 

två från varandra skilda grupper istället för att se män och kvinnor som två grupper med 

överlappande egenskaper. Därför menar de att för att få en djupare förståelse är det viktigt att 

göra en genusanalys av könsrelaterade skillnader i forskning. Detta för att kunna få fram bra 

handlingsplaner för att komma tillrätta med ojämlikheter inom vården. 

 I Statens Folkhälsoinstituts kartläggning av genusperspektivet (Löfmark, U. & 

Hammarström, A. 2004) framgår att 30 procent av folkhälsoforskare i Sverige ser sig som 

genusforskare men endast 7,5 procent av forskarna passar in i vetenskapsrådets 

genuskommittés definition av vad det innebär att vara genusforskare. Det tycks alltså råda 

brist i kunskapen om vad ett genusperspektiv innebär. Slutsatsen i statens kartläggning är att 

det behövs mer öronmärkt satsning på genusforskning inom folkhälsovetenskapen. 

 Några förslag på framtida forskningsområden är: Hur har de könsbundna normerande 

föreställningarna om sjuksköterskan förändrats över tid i Sverige?, Hur samspelar genus och 

sjuksköterskeroll i andra kulturer?, Vilka genusaspekter kan skönjas i den professionella 

relationen mellan läkare och sjuksköterska? 
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Bilaga 1, Sökmatris

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar

Psyc INFO Sex role 
attitudes and 
nursing

98 träffar Simpson, R. (2011)

Cinahl Plus 
with Full Text

Gender bias and 
nursing

52 träffar Evans, JA. (2002)

Cinahl Plus 
with Full Text

Gender and 
mental health 
and nursing

122 träffar 

Torkelson D,J.& Seed, M,S. (2011)
Cinahl Plus 
with Full Text

Gender 
perspective on 
nursing care

62 träffar Andersson, Å., Hansebo, G. (2009)

Cinahl Plus 
with Full Text

gender 
perspective on 
intimate care

4 träffar Edwards, SC. (1998)

Cinahl Plus 
with Full Text

Gender intimate 
care

47 träffar Inoue, M., Chapman, R., Wynaden, D. 
(2006)

Cinahl Plus 
with Full Text

gender and 
power relations 
in nursing

25 träffar Saarnio, Arman & Ekstrand (2012)
 

Cinahl Plus 
with Full Text

male nurses and 
psychiatric care

373 träffar Kumpula, E & Ekstrand, P. (2009)

Psyc INFO Sökord under 
thesaurus: ”sex 
linked 
developmental 
differenses” and 
”sex role 
attitudes”

613 träffar Gray, B. (2010)

Ettorre, E. & Riska, E. (2001)
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Bilaga 2 Matris, över urval av artiklar till resultatet
Förfat
tare

Titel År, 
land, 
tidskri
ft

Syfte Metod
(Urval och 
datainsamlin
g, analys)

Resultat

Edwar
ds, 
S.C.

An 
antropologic
al 
interpretation 
of nurses’ 
and patients’ 
perceptions 
of the use of 
space and 
touch

1998, 
England
, 
Journal 
of 
Advanc
ed 
Nursing

Att upptäcka 
hur 
sjukskötersko
rna och 
patienterna 
uppfattar 
personligtutry
mme och 
beröring 
under sitt 
samspel med 
varandra.

kvalitativ 
metod baserad 
på 
observationer 
och 
semistrukturera
de intervjuer. 
Både 
sjuksköterskor 
och patienter 
ingick i 
studien. 
Analyserades 
enligt 
Grounded 
theory

8 teman:
1: Olika konstruktioner av utrymme under 
sjukdom. Patientens personliga utrymme var 
kopplat till hur beroende/oberoende han/hon var. 
Mer beroende = mindre personligt utrymme.
2: Den sociala konstruktionen av utrymme.
Kvinnliga patienter föredrog enkelsalar eller salar 
för kvinnor. manliga patienter föredrog flersalar 
och hade inget emot blandade salar, de tyckte om 
att kunna se vad som pågick. Författaren kopplar 
detta till samhället i stort med könsuppdelade 
toaletter och socialisation.
3: Att entra någon annans personliga utrymme.
Sjukhusmiljön skapade en ny social verklighet där 
det var ok för personalen att röra sig inom 
patienternas personliga utrymme.
4: Kön och ålder.
Både kvinnliga och manliga patienter föredrog 
kvinnliga sjuksköterskor vid intim omvårdnad. 
Könet spelade mindre roll om det var en läkare. 
Det sågs som mer accepterat att en manlig läkare 
utförde någon intim uppgift än att en manlig 
sjuksköterska gjorde det. Ålder spelade in då 
kvinnliga patienter tyckte att det var jobbigt om 
den manliga sjuksköterskan var yngre. Personalen 
tyckte att det kändes jobbigare med intim 
omvårdnad om patienten av motsatt kön var i 
samma ålder som dem. Patienterna kopplade ihop 
ålder på sjuksköterskan med kunskap.
5: Längd skillnader.
Patienterna föredrog att personalen satt ned när de 
talade med dem.
6: Säkra Zoner
Säkra zoner var områden på patientens kropp som 
inte ledde till genans hos patient eller vårdare. 
Osäkra zoner var bröst och kön.
7: Initiativtagaren till beröring
Det var ok om sjuksköterskan tog initiativ till 
beröring. Om patienten tog initiativet upplevde 
personalen situationen som hotfull eller sexuell till 
sin natur. 
8: Missbruk/ makten av beröring
beröring användes ibland för att övertyga patienten 
att göra något. Hålla handen kunde ses både som 
ett sätt att få patienten att känna trygghet och att få 
patienten följsam. 
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Evans, 
JA

Cautious 
caregivers: 
gender 
stereotypes 
and the 
sexualization 
of men 
nurses’ touch

2002, 
Canada, 
Journal 
of 
Advanc
ed 
Nursing

Att utforska 
manliga 
sjukskötersko
rs upplevelser 
och på vilket 
sätt genus 
relationer 
strukturerar 
olika jobb 
upplevelser 
för kvinnor 
och män 
inom samma 
profession. 

Kvalitativ 
studie.
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
8 st manliga 
ssk.
Urval: 8 st 
frivilliga,
Analys: 
tematisk 
analysmetod, 
feministisk 
teori och 
maskulinitets 
teori användes 
för att 
analysera 
insamlad data. 

4 teman: 
1: Bekräftande av omvårdnad.
Omvårdnaden viktig för yrket. kvinnliga och 
manliga sjuksköterskor hade olika omvårdnads 
stilar enligt deltagarna i studien. 
2:  Problematik kring manliga sjuksköterskor 
och beröring.
beröring sågs som mycket viktigt, men potentiellt 
farligt för dem, framförallt i kontakten med 
kvinnliga patienter med risk för att kvinnliga 
patienter ska känna sig obekväma, missförstå 
beröringen och att detta kan leda till anklagelser 
mot dem. Därför kände sig sjuksköterskorna i 
studien sårbara och i behov av att vara extra 
varsamma vid den typen av patientkontakt.
3: Avgöra när beröring är säkert.
När det gällde manliga patienter var det kopplat till 
hur sjuk patienten var och åldern på patienten, där 
det var jobbigare om patienten var yngre. De 
uppfattade det också som ok för kvinnliga 
sjuksköterskor att beröra patienter oavsett kön, 
vilket inte kändes som accepterat för dem att göra. 
4: Strategier för att skydda sig mot anklagelser.
Strategier som de använde sig av var; att bygga 
upp en tillitsfull relation innan beröring, hålla en 
formell ton genom att t.ex. skaka hand, projicera 
en traditionell bild av sjuksköterskan för att 
legitimera män i rollen av sjuksköterska, jobba i 
team med kvinnliga sjuksköterskor så att de inte är 
själva med patienten, delegera uppgifter till sin 
kvinnliga kolega samt modifiera tekniker för att 
blotta så lite som möjligt av patientens kropp.
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Anders
son, Å. 
& 
Hanseb
o, G. 

Elderly 
peoples’ 
experience of 
nursing care 
after a 
stroke: from 
a gender 
perspektive

2009, 
Sverige,
Journal 
of 
Advanc
ed 
Nursing

Att ur ett 
genusperspek
tiv utforska 
äldre 
människors 
upplevelse av 
omvårdnaden 
efter en 
stroke

kvalitativ 
studie.
intervjuer med 
fem kvinnliga 
patienter och 
fem manliga 
patienter. 
analyserade 
och indelade i 
teman. 

Ett huvudtema: Att främja kroppens 
tillfrisknande.
fem kategorier:
1: Kroppslig omvårdnad.
Kroppslig omvårdnad var länkad till intimitet 
såsom beröring, ta hand om eller undersöka 
området kring könet. De kvinnliga patienterna 
hade en saklig syn på den hjälp de behövde och 
visade inga tecken på genans, vilket kön 
sjuksköterskan hade nämndes ej av de kvinnliga 
patienterna. De manliga patienterna visade på 
sårbarhet, de ville helst kunna klara sig själva och 
kände genans inför att visa sig nakna inför 
sjuksköterskor och upplevde ibland att 
sjuksköterskor blev blyga inför deras nakna 
kroppar. Inga av männen i studien föredrog 
manliga sjuksköterskor vid intim omvårdnad.
2: Stöd i återvinnandet av funktioner.
Samtliga patienter ville vara delaktiga i sitt 
tillfrisknande men målen med tillfrisknandet 
kommunicerades inte till vårdpersonalen. Målen 
var att kunna återgå till hur livet såg ut innan 
stroken. Målen var knutna till traditionella 
könsroller såsom att kvinnorna ville kunna fungera 
väl i hemmet och männen köra bil.
3: Brist på delaktighet i vårdandet.
Varken kvinnor eller män kände att de blivit 
involverade i planeringen av sin vård. kvinnorna 
verkade acceptera att någon professionell fattade 
beslut åt dem och männen verkade ambivalenta  
och bad inte om att få ta del av 
rehabiliteringsprocessen. Männen försökte 
däremot på olika sätt påverka genom att ställa 
frågor, diskutera beslut och förhandla.
4: Stödjande relationer. 
Relationer med familj, andra patienter och 
sjuksköterskor sågs som viktigt av både kvinnor 
och män.
5: Söka tröst i sorg.
Familjerelationerna var viktiga för att söka tröst i 
sorg. Här sågs relationen till sjuksköterskorna som 
mindre viktig.
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Gray, 
B

Emotional 
labour, 
gender and 
professional 
stereotypes 
of emotional 
and physical 
contact, and 
personal 
perspectives 
on the 
emotional 
labour of 
nursing.

2010, 
United 
Kingdo
m, 
Journal 
of 
Gender 
Studies

Att utforska 
den 
genusrelatera
de naturen av 
emotionellt 
arbete genom 
sjukskötersko
rs narrativ. 

Kvalitativ 
studie.
semistrukturera
de intervjuer 
med 
sjuksköterskor 
och två 
doktorer (finns 
inget angivet 
om könen hos 
intervju 
personerna)
Etnografisk 
och feministisk 
teori användes 
vid analys.

5 teman:
1: Sjuksköterskans definition av emotionellt 
arbete.
Emotionellt arbete bestod av att få patienten att 
känna sig trygg, säker, bekväm och hemmastad. 
För sjuksköterskorna innebar detta en känsla av att 
alltid vara tillgänglig. 
2: Den emotionella rutinen inom omvårdnad. 
Att utveckla relationen mellan sjuksköterska och 
patient som gör att jobbet går mycket smidigare. 
Mycket viktig del av arbetet men syns inte i några 
journaler.
3: Bilder av omvårdnad.
Deltagarna i studien upplevde att patienternas 
förväntningar på sjuksköterskan utgick från en 
traditionell könsstereotyp bild av sjuksköterskan, 
de kände sig skyldiga att vara emotionella i sitt 
arbete då sjuksköterskan ofta målas upp som en 
ängel eller modersfigur.  
4: Genus och barriärer för emotionellt arbete.
 Emotionellt arbete sågs inte som en professionell 
sysselsättning utan som en del av kvinnors arbete. 
Detta påverkade i sin tur valet av klinisk placering. 
Stereotyper kring kvinnligt och manligt arbete som 
finns i samhället i stort påverkade vad som var 
passande och opassande i kontakten med patienter. 
5: Personliga och politiska perspektiv på det 
emotionella arbetet inom omvårdnad. 
Synen på emotionellt arbete förändrades hos 
studenterna efter tre års studier, från att ha sett det 
som en föräldraroll till att kunna se sig själv eller 
andra personer i den rollen ex. lärare och 
handledare. Sjuksköterskors reflexiva berättande är 
en kontrast till och kanske ett politiskt 
ställningstagande till den mer maskulina, objektiva 
biomedicinska modellen.

Torkels
on, 
D,J. & 
Seed, 
M,S.,

Gender 
differences in 
the roles and 
funktions of 
inpatient 
psychiatric 
nurses

2011, 
USA, 
Journal 
of 
Psychos
ocial 
Nursing 
& 
Mental 
Health 
Service
s

Att utforska 
skillnaden 
mellan 
manliga och 
kvinnliga 
ssks 
jobbuppträda
nde och hur 
nöjda de är 
med sina jobb 
på en 
psykiatrisk 
avdelning.

kvantitativ 
studie, 
frågeformulär 
och 
observationer 
av ssk när de 
jobbar. 
Korrelations 
studie, 
deskriptiv 
statistik

Resultatet visar att genus spelar roll när det gäller 
vilka uppgifter sjuksköterskorna gör på 
avdelningen. De kvinnliga sjuksköterskorna 
spenderade mer tid än sina manliga kolleger på att 
skapa terapeutiska relationer med patienterna. 
Annars fanns det inga skillnader i hur mycket tid 
som lades på olika uppgifter. Männen och 
kvinnorna var lika nöjda med sitt arbete förutom i 
ett fall. Manliga sjuksköterskor som under ett pass 
fått ägna mycket tid åt att hålla avdelningen säker 
var mer missnöjda än sina koleger. 

Ettorre
, E. & 
Riska, 
E.

Long-term 
users of 
psychotropic 
drugs: 
embodying 
masculinized 
stress and 
feminized 
nerves

2001,
Finland,
Substan
ce Use 
& 
Misuse

Att belysa 
attityd 
skillnader till 
psykofarmaka 
samt 
användandet 
av det hos 
kvinnor och 
män som 
använt 
psykofarmaka 
under en 
längre tid.  

kvalitativ 
studie.
intervjuer med 
personer som 
ingått i en 
kvantitativ 
studie . 

Kvinnor och mäns upplevelse av användandet av 
psykofarmaka karakteriserades av ett 
särartstänkande kring män och kvinnor. 
Männen upplevde att press utifrån skapade 
maskulin stress. Denna stress kunde å ena sidan 
hanteras med alkohol, om psykofarmaka istället 
användes var uppfattningen å andra sidan att 
mannen förlorade sin självreglerande egenskap och 
autonomi. Kvinnor relaterade sitt användande av 
psykofarmaka till deras upplevelse av emotionellt 
arbete. De ansåg att kvinnor var mer emotionella 
än män och led av dåliga nerver.
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Inoue, 
M. 
Chapm
an, R. 
& 
Wynad
en, D.

Male nurses’ 
experiences 
of providing 
intimate care 
for women 
clients.

2006, 
Australi
en, 
Issues 
and 
innovati
ons in 
nursing 
practice

Att studera 
manliga 
sjukskötersko
rs upplevelser 
av att ge 
intim vård till 
kvinnliga 
patienter.

kvalitativ 
metod. 
Semistrukturer
ade intervjuer 
med 12 st. 
manliga 
sjuksköterskor

Tre teman:
1: Definition av intim omvårdnad
Det fanns enligt deltagarna både emotionella och 
fysiska komponenter i intimomvårdnad.
2: Emotionella upplevelser associerade med 
tillhandahållandet av intim omvårdnad
Deltagarna i studien upplevde att de var medvetna 
om könsskillnader under utförandet av 
intimomvårdnad på kvinnliga patienter. De kände 
sig ofta generade, obekväma eller upplevde 
svårigheter när de möttes av blottade delar av 
kvinnans kropp eller då samtal som rörde sexuell 
hälsa uppstod. De upplevde situationen som än 
mer genant och obekväm om kvinnan var yngre, 
då blev de mer medvetna om sexuella frågor. 
Deltagarna i studien kände att de kämpade med 
den stereotypa bilden av manliga sjuksköterskor 
där de ständigt blev påminda om att det inte var ett 
manligt jobb och att det fanns en tro om att 
manliga sjuksköterskor är homosexuella. De kände 
sig också exkluderade i samtal med kolegor och 
patienter när ord som syster och tjej användes för 
att beskriva sjuksköterskan. De tyckte att 
sittuationen blev extra påtaglig och jobbig när 
kvinnliga patienter vägrade ta emot intim vård av 
dem för att de är män.
3:Strategier som hjälpte till vid intim 
omvårdnad på kvinnliga patienter.
Deltagarna tog hand om sina känslor när de 
utförde intim omvårdnad på kvinnliga patienter 
genom att använda olika coping-strategier. Tre 
stycken strategier blev tydliga: 1: De kunde 
kontrolera sina känslor genom att trycka undan 
känslor och fokusera på uppgiften. 2: skydda sig 
från anklagelser och missfårstånd genom att be en 
kvinnlig kolega göra uppgiften eller vara med när 
han gör det. 3: bryta isen genom att t.ex. använda 
humor och blotta så lite som möjligt av kvinnans 
kropp.  

30 (32)



Kumpu
la, E. 
& 
Ekstra
nd, P.

Men and 
masculinities 
in forensic 
psychiatric 
care: an 
interview 
study 
concerning 
male nurses’ 
experiences 
of working 
with male 
caregivers 
and male 
patients.

2009, 
Sverige,  
Issues 
in 
Mental 
Health 
Nursing

Att analysera 
manliga 
sjukskötersko
rs upplevelse 
av att jobba 
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kvalitativ 
studie.
intervjuer med 
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Fem teman: men skydd och försvar genomsyrade 
samtliga teman.
1: Skydd och försvar.
Deltagarna tyckte att det var viktigt med både 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor men 
upplevde det som att de (männen) var ansvariga 
för att hålla avdelningen säker genom att vara 
fysiskt starka, vara pålitliga, fasta, skapa struktur 
och regler.
2: En överordnad position.
Deltagarna visade på ett mönster av motsats 
tänkande ex. män är starka kvinnor är svaga, män 
handlar kvinnor är passiva osv. detta gjorde att de 
såg sig som bättre lämpade att stå för säkerheten 
på avdelningen.
3: Den manliga kroppen tillhandahåller 
auktoritet. 
Den manliga kroppen sågs som en viktig tillgång 
när det gällde att hålla säkerheten på avdelningen. 
Detta ledde till att arbetet blev uppdelat mellan 
kvinnor och män. Kvinnorna tog hand om 
inomhusmiljön och männen upprätthöll regler och 
säkerhet.
4: Sport och manliga relationer.
Sport var ett bra sätt för de manliga 
sjuksköterskorna att bygga relationer med de 
manliga patienterna.
5: Social uppfostran
Deltagarna menade att många av patienterna 
behövde lära om många grundläggande sociala 
förmågor och att det därför var viktigt att de lärde 
ut det till dem genom att vara tydliga och ha fasta 
regler mm.
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Att utforska 
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kvalitativ 
studie. 
Intervjuer med 
16 manliga och 
8 kvinnliga 
sjuksköterskor.

Kvinnorna i studien upplevde att männen i 
studien var privilegierade. De gjorde karriär 
snabbare än dem och tenderade att ha mer 
medicinska uppgifter medan kvinnorna fick göra 
mer omvårdnad som inte sågs som lika värdefullt. 
De upplevde männen som värdefulla och att de 
förde med sig goda egenskaper till en annars 
dysfunktionell kvinnodomminerad grupp och 
därför förtjänade att vara privilegierade, trots att 
det ibland upplevdes vara på deras bekostnad.
Männen i studien engagerade sig i genusfrågor 
med olika nivåer av reflexivitet. vissa menade att 
genus inte var någon betydande faktor medan 
andra menade att skillnader mellan kvinnor och 
män gjorde att de var olika bra på olika saker. Den 
manliga kroppen gjorde att de fick vissa fördelar 
som utstrålade auktoritet. Vissa av männen 
upplevde att könsnormer hjälpte dem i deras arbete 
medan andra upplevde att det försvårade för dem. 
Vissa av männen upplevde att läkare lyssnade mer 
på dem än på kvinnliga sjuksköterskor.
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Några likheter och skillnader i mönstret på lidande 
vid cancersjukdom hittades då kön, ålder, 
utbildningsnivå och etnicitet övervägdes samtidigt.
Detta ledde till antagandet att en sårbar social 
situation i livet bortom cancerdiagnosen påverkar 
patienten på en konkret nivå- deras lidande.
Tre teman hittades:
1: komplexiteten av kontroll som patient.
Kunde förstås genom relationen till vårdarna. 
Olika upplevelser av att ha kontroll eller känna sig 
hjälplös.
2: Sårbara effekter av att kroppen ändras.
kroppens förändringar påverkade deras känsla av 
att vara mindre feminin eller maskulin. vilket 
påverkade relationer och vardagslivet. Åldern på 
de kvinnliga deltagarna påverkade känslan av 
femininitet.
3: Inre strid för överlevnad.
Skuld och Kamp ingick i striden för överlevnad. 
kvinnorna i studien hade en känsla av skuld 
gemensamt. Skulden kunde antingen bestå av att 
man borde kontaktat sjukvården tidigare eller levt 
på ett annat sätt. Att utstå lidande sågs hos många 
av männen i studien.
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