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Uppfattningarna om omvårdnad är relaterat till vem som utför den och vem som tar 
emot den. Det är därför viktigt att belysa både patienters och sjuksköterskors olika 
uppfattningar för att få en helhetsbild. Syftet med studien var att belysa 
genusperspektiv på sjuksköterskans arbete med patienter. Metoden som använts var 
litteraturstudie. I resultatet ingår elva granskade artiklar, tio kvalitativa och en 
kvantitativ. Resultatet redovisas i två delar Uppfattning av omvårdnad är 
situationsberoende och Faktorer som påverkar uppfattningarna. En uppfattning hos 
både kvinnliga och manliga patienter är att vid intim omvårdad känns det bättre med en 
kvinnlig sjuksköterska än en manlig sjuksköterska. Det finns även kulturella skillnader 
i olika länder om hur patienten uppfattar omvårdanden och om det är en manlig eller 
kvinnlig sjuksköterska som utför den. Omvårdnadskvalité påverkas inte av åldern eller 
kön på sjuksköterskan, dock spelar dessa faktorer roll på hur patienter och 
sjuksköterskor uppfattar omvårdnaden. Patientens preferens spelar roll på hur denne 
kommer uppfatta omvårdnaden. Manliga och kvinnliga sjuksköterskors uppfattning om 
omvårdnad var att den intima omvårdnaden utförd av manliga sjuksköterskor 
uppfattades som obekväm jämfört med intim omvårdnad utförd av kvinnliga 
sjuksköterskor. Det är viktigt att ha vetskap om de här uppfattningarna för att kunna 
bemöta patienten på ett bra sätt som sjuksköterska. 
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Introduktion 

Sjuksköterskan har många ansvarsområden i vården. Ett ansvarsområde är omvårdnad 
där sjuksköterskan fungerar som en koordinator. Författarna av litteraturstudien är på 
väg att bli sjuksköterskor och kommer inom kort att börja arbeta inom yrket. I den 
Svenska sjuksköterskeutbildningen ingår det verksamhetsförlagd utbildning där 
sjuksköterskestudenter kommer ut och får praktisera omvårdnad vilket sker på olika 
kliniker. Inför examensarbetet har totalt 21 veckors verksamhetsförlagd utbildning 
genomförts inom olika kliniker. Det var under verksamhetsförlagda utbildningen som 
ämnet för litteraturstudien växte fram då båda författarna uppmärksammat att patienter 
och sjuksköterskor har olika uppfattningar om omvårdnad. 
 
Omvårdnad 
Sjuksköterskans uppgift är att stärka hälsa, förebygga sjukdomar och ohälsa samt 
återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov 
(Socialstyrelsen 2005). Enligt Socialstyrelsen kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (2005) skall en sjuksköterska visa gott omdöme, kunskap och 
noggrannhet vid undersökningar och behandlingar, samt tillgodose patientens trygghet 
och välbefinnande.  
 
ICNs (International Council of Nurses) etiska kod (2005) är en etisk kod för 
sjuksköterskan att använda som vägledning i sitt dagliga arbete. ICNs etiska kod 
presenterar liksom socialstyrelsen, ansvarsområden för sjuksköterskan. De har dock 
förtydligat dessa i fyra primära mål: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa och att lindra lidande (Socialstyrelsen 2005). Den första etiska koden för 
sjuksköterskor antogs år 1953 av International Council of Nurses (ICN). Koden har 
reviderats och fastlagts ett flertal gånger, senast år 2000 (International Council of 
Nurses 2000). Kodens fyra huvudområden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt 
handlande är följande: Sjuksköterskan och allmänheten: det primära ansvaret för 
sjuksköterskan gäller människor som är behov av vård. Sjuksköterskan och 
yrkesutövningen: för att behålla sin yrkeskompetens har sjuksköterskan ett personligt 
ansvar för livslångt lärande. Sjuksköterskan och professionen: för att utarbeta och 
tillämpa riktlinjer som är godtagbara inom omvårdad, ledning, forskning och utbildning 
inom yrkesområdet har sjuksköterskan ansvaret. Sjuksköterskan och medarbetare: 
sjuksköterskan har ansvaret för den enskilda patienten och hur medarbetare och andra 
personers handlande har konsekvenser för patienten (ICN 2005). 
 
Henderson (1991) definierar omvårdnad som att sjuksköterskans speciella 
arbetsuppgifter består i att hjälpa sjuka eller friska individer så att de kan bevara hälsa 
eller tillfrisknande, själva eller med hjälp från sjuksköterskan. Detta skall göras på ett 
sätt så att patienten så snabbt som möjligt återvinner sitt oberoende (Henderson 1991). 
Att utöva god omvårdnad till patienter i olika situationer är en förmåga som 
sjuksköterskan skall ha, dock behöver inte hon/han vara den som utför omvårdnaden 
utan kan delegera till undersköterskan att vara behjälplig och stöttande till patienten 
(Rooke 1994). Eriksson och Strömberg (2006) skriver att omvårdnad i någon mening 
alltid har funnits och att den har utförts och varit en kvinnouppgift och utförts av 
kvinnor. Relationen mellan kvinnor och män i de olika delarna i vården är mycket lite 
studerad inom vårdvetenskapen. Omvårdnad är så mycket mer än fysisk beröring. 
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Omvårdnad innefattar även psykologiska aspekter, däribland att det kan kännas 
kränkande och generande (Inoue et al. 2006). 
 
Patientens upplevelse av omvårdnad 
Patientens upplevelse av omvårdnad handlar inte bara om den fysiska beröringen utan är 
även starkt påverkad av filosofiska övertygelser, etik och kultur. Det finns sociala 
skillnader i kvinnor och mäns sätt att tänka och dessa faktorer spelar en stor roll vid 
omvårdnad och patientupplevelse (Ekström 1998). I en studie gjord av Fridlund et al. 
(2002) definieras patienttillfredsställelse som en subjektiv utvärdering av samspelet 
mellan patienternas uppfattning om ideal omvårdnad och faktiskt omvårdnad. Fridlund 
et al. (2002) skriver att ingen enighet finns om vad patienttillfredsställelse är, men att 
det är ett mått på kvalitén på omvårdnaden. En utmaning för de manliga 
sjuksköterskorna är de kvinnliga patienternas nivå av obehag i samband med 
omvårdnad och då specifikt i intima vårdsituationer (Inoue et al. 2006). Personlig 
integritet hos patienten måste beaktas i större utsträckning än vad som görs i dag inom 
vården, då varje omvårdnadssituation är unik och speciell. I arbetet med patienter 
handlar det också om att inte kränka patientens integritet inför andra, att sjuksköterskan 
måste ta till vara på patientens värderingar och visa respekt för patientens önskemål när 
det kommer till det personliga området. Detta gäller både manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor (Nyström 2003). 
 
Allmän och specifik omvårdnad 
Omvårdnad delas in i allmän eller specifik omvårdnad (Eriksson 1988). Allmän 
omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling och utförs av all 
personal inom hälso- och sjukvård och kallas även naturlig vård eller grundvård. 
Specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap, inte bara om människans 
normala funktioner, utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. Specifik 
omvårdnad kräver speciell kompetens och kallas även specialvård (Eriksson 1988). 
 
Könsperspektiv på sjuksköterskeyrket.  
Sjukvården i Sverige anses vara påfallande hierarkiskt organiserad och starkt 
könssegregerad som arbetsplats där både kvinnor och män är sjuksköterskor (Sjölander 
2005). Sjuksköterskeyrket är av tradition ett kvinnligt yrke (Bergknut & Carlsson 1988).   
Merparten av sjuksköterskorna, är kvinnor och hela 93 %. Betydelsen för hur 
yrkesrollen upplevs, är relaterat till synen på könsnormer. Kvinnligt och manligt är inga 
oföränderliga begrepp utan styrs bland annat utifrån samhällets syn (Sjölander 2005).  
 
År 1851 startades den första svenska sjuksköterskeutbildningen (Derbring & Stölten 
1992) och sedan år 1977 bedrivs den i Sverige på högskolenivå. Från den Svenska 
sjuksköterskeskolan utexaminerades den första manliga sjuksköterskan redan år 1953 
(Dufwa 2004).  Från första början var det munkar och nunnor som ägnade sig åt 
sjukvård. Ordet sjuksköterska kom första gången i tryck år 1765 dock var innehållet i 
ordet oklart. Den kvinnliga ändelsen på titeln sjuksköterska i Sverige, lever kvar från 
den tiden då det enbart var kvinnor som arbetade i yrket. Genom 
sjuksköterskeutbildningens teoretiska upphöjning möjliggjordes det för ogifta, 
sysslolösa unga kvinnor ifrån medel- och överklassen att komma in i yrket (Krabbe & 
Lidbrink 1977).  
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År 1905 började den första manliga sjuksköterskan arbeta i USA (O´Lynn & Tranbarger 
2007). De första männen som utbildade sig till sjuksköterskor hade ofta tidigare 
vårderfarenhet som mentalskötare inom den psykiatriska vården eller som 
ambulansförare inom räddningstjänsten (Dufwa 2004). Bergknut och Carlsson (1988) 
beskriver i en forskningsrapport, manliga sjuksköterskors syn på sitt yrke. I rapporten 
konstateras att det finns två stereotyper inom yrket för de manliga sjuksköterskorna att 
handskas med. Det finns en stereotyp som säger att han inte är tillräckligt begåvad för 
att bli läkare och en annan som säger att den manliga sjuksköterskan påvisar svårigheter 
i förhållningssättet - är jag i första hand en man eller sjuksköterska? Det finns även 
undersökningar som visar att den manliga sjuksköterskan tycker att detta är ett bra 
yrkesval och trivs med sitt arbete (Bergknut & Carlsson 1988). Ekström (1998) skriver 
att yrket är identifierat som en kvinnosyssla. Historiskt sett har manliga sjuksköterskor 
varit en liten grupp inom yrket, men har på senare tid ökat i antal (Inoue et al. 2006). 
Inom yrket skiljer sig ofta arbetsuppgifterna åt då arbetsuppgifterna fördelas efter 
könstillhörighet (Robertsson 2002). Detta beskrivs med att det finns skillnader och olika 
förväntningar på kvinnliga och manliga sjuksköterskor. De kvinnliga sjuksköterskorna 
antas oftast ha ett kvinnligt omsorgstänkande i sin relation med patienten, medan den 
manliga sjuksköterskan förväntas ha kunskap i medicinsk teknik och tekniska områdena 
(Åberg 2001). Manliga sjuksköterskor är ofta representerade på chefsposter framförallt 
inom områdena akutsjukvård, psykiatri och anestesi (Evans 1997). Enligt Robertsson 
(2002) kan det vara en fördel att arbeta som man på en kvinnodominerad arbetsplats. 
Det kan ge fördelar och positiv särbehandling eftersom de kvinnliga sjuksköterskorna 
ofta ger manliga sjuksköterskor privilegium och lyfter fram dem i olika sammanhang, 
vilket också gör att de i större utsträckning än de kvinnliga kollegorna får 
ledarpositioner.  
 
Under 2008 utfärdades från Socialstyrelsen totalt 4122 stycken sjuksköterske-
legitimationer varav 3558 stycken var till kvinnor jämfört med 564 stycken som var till 
män (Socialstyrelsen 2009). 
 
Sjuksköterska - patientrelationen 
Kommunikation är en viktig del i relationen mellan sjuksköterska och patient (Eide & 
Eide 1997). Kommunikation är först och främst ett medel att etablera människa till 
människa–förhållande vilket är viktigt för att förstå och möta patienten, kunna se dennes 
behov och hjälpa patienten i situationen där hon/han befinner sig. När en sjuksköterska 
för första gången möter en patient observerar sjuksköterskan patienten och drar 
slutsatser om patienten liksom patienten på samma sätt studerar sjuksköterskan (Eide & 
Eide 1997). Sjuksköterskan är lika beroende av patienten och patientens företroende 
som patienten är beroende av sjuksköterskans omvårdnad, vilket gör att sjuksköterskan 
och patienten är gemensamt beroende av varandra. I Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskan ska kunna 
visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet och genom att 
upprätthålla detta på ett adekvat sätt kan en så bra sjuksköterska - patientrelation som 
möjligt infinna sig.  
 
Under utbildningen upplevde författarna att manliga sjuksköterskor på arbetsplatsen 
tillhör en minoritet. Detta kan bero på att det av tradition är ett kvinnligt yrke (Bergknut 
& Carlsson 1988). Författarna har också upplevt patienter som inte vill att manliga 
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sjuksköterskors skall hjälpa dem i intim omvårdnad. Detta gjorde att en del frågor och 
funderingar kom fram. Vilka uppfattningar har patienten av den manliga sjuksköterskan 
då han utför omvårdnad? Kan det finnas problem i den kliniska vardagen att vara 
manlig sjuksköterska? Hur uppfattas omvårdnad utförd av kvinnlig sjuksköterska? 
Uppfattas den annorlunda än den utförd av en manlig sjuksköterska? Ovanstående visar 
att det finns genusaspekter på sjuksköterskans yrkesroll och att patienter och 
sjuksköterskor kan uppfatta omvårdnad på olika sätt beroende på vem som ger den och i 
vilken situation detta sker. Det är därför intressant att belysa ur ett genusperspektiv 
sjuksköterskans arbete med patienter. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa genusperspektiv på sjuksköterskans arbete med 
patienter. 
 
Metod 
Metoden som använts är litteraturstudie, vilket innebär att systematiskt söka, granska 
och sammanställa litteratur från tidigare artiklar inom området som är aktuella. 
Sökningen av litteraturen har skett på Karlstads Universitetsbibliotek. Litteraturstudier 
bygger på redan existerande vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter (Polit & 
Beck 2010). Litteraturstudiens process har utförts utifrån Polit och Becks modell i nio 
steg. 
 

1. Formulera frågeställning 

2. Utforma sökstrategi (välja databas, identifiera nyckelord och begrepp) 

3. Hitta artiklar inom området 

4. Välja ut artiklar efter relevans och lämplighet – ta bort irrelevanta och opassande 
artiklar 

5. Läsa relevanta artiklar, notera relevansen– identifiera nya artiklar – hitta artiklar 
inom området 

6. Abstract, tolka information från studierna 

7. Granska och identifiera nya referenser 

8. Analysera, integrera information, söka efter teman 

9. Kritisk sammanfattning 

 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna i studien begränsades till artiklar som publicerats i vetenskapliga 
tidsskrifter och som var skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, mellan 
januari 1996 och september 2009. Exklusionskriterier i studien var att inga artiklar av 
typen review skulle inkluderas, artiklar som inte granskades av en etisk kommitté eller 
där inga noggranna etiska överväganden gjordes samt artiklar som belyste 
undersökningar på barn under 18 år.  
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Litteratursökning  
Enligt Polit och Becks (2010) andra steg identifierades nyckelord utifrån studiens syfte 
för att sökningarna som gjordes skulle bli så fullständiga som möjligt. Sökningarna 
genomfördes i databaserna Swemed +, CINAHL och PubMed, sökningen gjordes den 
27 oktober 2009. I Swemed+ gjordes sökning på fria ord för att fram MeSH termer som 
sedan användes i PubMed, redovisas i Tabell 2. För att få rätt sökord i CINAHL 
användes CINAHL headings. De sökord som användes i CINAHL var: Nurses male, 
nurse – patient relations, patient satisfaction, caring, nurses. Orden perception, 
influences och nursing care söktes på för att hitta bakgrund till patienten och 
sjuksköterskans uppfattningar. De söktes var för sig och sedan kombinerade med 
varandra (se Tabell 1 och Tabell 2 för sökningarna) för att få fram artiklar inom 
området.  Manuella sökningar gjordes även utifrån referenser från artiklar i Urval 1, 20 
manuella artiklar hittades och av dessa 20 användes sex stycken i litteraturstudien. I 
PubMed fanns det dubbletter vilket redovisas i tabellerna nedan med en asterisk och 
parentes, *(X). 
 
Tabell 1. Elektroniska sökningar i CINAHL 
 
 Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Nurses Male 977    
S2 Nurse – patient 

relations 
11814    

S3 Patient satisfaction 14239    
S4 Caring 3488    
S5 Influences 9334    
S6 Nursing Care 7620    
S7 Nurses 23422    
S8 Perception 4925    
S9 S1 AND S2 45 9 4 4 
S10 S1 AND S3 3 0   
S11 S4 AND S1 21 2 1 1 
S12 S3 AND S7 113 9 4 0 
S13 S3 AND S7 AND S4 4 1 0 0 
S14 S2 AND S8 56 3 1 0 
 Total  24 10 5 
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Tabell 2. Elektroniska sökningar i PubMed 
 
 Sökord Antal träffar Urval  1 Urval 2 Urval 3 
S1  Nurse – patient 

relations 
25646    

S2 Nursing  97805    
S3 Empaty  9485    
S4 Male 5263197    
S5 Nurses 59547    
S6 Perception 255943    
S7 S1 AND S3 AND S4 319 0   
S8 S7 AND S6 10 1 *(1) 1 *(1) 1 *(1) 
S9 S1 AND S3 AND S5 

AND S6 
4 1 *(1) 1 *(1) 1 *(1) 

S10 S1 AND S3 AND S5 143 7 *(4) 1 *(1) 1 *(1) 
 Total  9 *(6) 3 *(3) 3 *(3) 
 
 
Urval 
Urval 1 
 I Urval 1 lästes abstrakt och artikelrubriker på 618 artiklar. Från dessa artiklar valdes 
27 stycken ut som ansågs belysa de områden som motsvarar studiens syfte. Artiklar som 
inte motsvarade syftet eller inte fanns inom ramen för inklusionskriterierna valdes bort. 
Utöver elektronisk sökning gjordes vissa manuella sökningar utifrån träffarna på den 
elektroniska sökningen. Dessa redovisas i fritext under litteratursökning. 
 
Urval 2 
 I Urval 2 lästes resultatet på 27 artiklar igenom, som gick vidare från Urval 1. Detta för 
att få en helhetsbild om vad artiklarna handlade om och att de svarade mot studiens 
syfte. Från sökningarna i CINAHL och PubMed hittades fem stycken artiklar samt sex 
stycken från manuell sökning som gick vidare för att granskas i Urval 3. 
 
Urval 3 
 I Urval 3 granskades totalt elva artiklar noggrant med stöd av en mall (Avdelningen för 
omvårdnad 2004). Alla elva klarade sig igenom granskningen. Dessa artiklar låg till 
grund för litteraturstudien. 
 
Databearbetning 
Artiklarna lästes av författarna enskilt och gemensamt, detta för att bilda sig en 
uppfattning om helheten i artiklarnas resultat. Artiklarna som gick vidare från Urval 3 
lästes upprepade gånger och analyserades, anteckningar gjordes för att ta ut relevanta 
delar från artiklarnas resultat och kategorier utformades.  
 
Etiska överväganden 
Artiklar som inte granskades av en etisk kommitté eller där inga noggranna etiska 
överväganden gjordes exkluderades. Artiklar som var på annat språk än svenska 
översattes så exakt som möjligt. I citat användes originalspråket från artiklarna.  
Artiklarna som tagits med kommer att arkiveras i tio år (Forsberg & Wengström 2008). 
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Resultat 
Efter granskning av artiklar utifrån syftet Genusperspektiv på sjuksköterskans arbete 
med patienter utformades två resultatdelar: Uppfattningar om omvårdnaden är 
situationsberoende samt Faktorer som påverkar uppfattningarna. Under uppfattningar 
om omvårdnaden är situationsberoende formulerades tre huvudkategorier: Allmän 
omvårdnad med underrubrik Intim omvårdnad, Specifik omvårdnad med underrubrik 
Blodtrycks-, puls-, temperatur- och blodprovstagning samt Samtal. Under delen 
Faktorer som påverkar uppfattningarna hittades tre huvudkategorier: Kulturella 
förutsättningar, Sjuksköterskans karaktäristiska och Patientens preferenser. I resultatet 
i litteraturstudien är både kvinnliga och manliga patienters/sjuksköterskors 
uppfattningar om omvårdnad beskrivna. 
 
Uppfattningarna om omvårdnaden är situationsberoende 
Allmän omvårdnad 
Intim omvårdnad 
Med intim omvårdnad avses här situationer när en patient fick hjälp med byte av kläder, 
personlig hygien, fick ett bäcken, fick en urinkateter eller när det blottades naken hud i 
samband med omvårdnad. I flera av studierna pekade resultatet på att patienten kunde 
uppleva den intima omvårdnaden som genant, obekväm och pinsam när den utfördes av 
en manlig sjuksköterska medan om en kvinnlig sjuksköterska utförde intim omvårdnad 
uppfattades den inte lika obekväm, detta var bekräftat av både sjuksköterskor (Inoue et 
al. 2006; Keogh & Gleeson 2006) och patienter (Lodge et al. 1997). I citatet nedan 
uttryckte en manlig patient sina preferenser för vilket kön sjuksköterskan helst skulle ha 
vid intim omvårdnad. 
 

”När det gäller intim omvårdnad föredrar jag kvinnlig personal.” 
(Lindqvist et al. 2007, sid. 5) 

 
Även om det generaliserade tycket för kvinnlig sjuksköterska vid intim omvårdnad var 
stort, var de flesta patienter medvetna om att manliga sjuksköterskor gjorde ett bra jobb 
och var duktiga på det de gjorde (Lindqvist et al. 2007). Patienter uttryckte att det som 
spelade roll vid intim omvårdnad var sjuksköterskans personlighet och hans/hennes 
förmåga att få patienten att känna sig trygg och väl till mods (Lindqvist et al. 2007). I 
studien av Lindqvist et al. (2007) var det sjuksköterskestudenter som tillfrågades och 
dessa hade själva varit patienter och svarade utifrån sina egna erfarenheter. 
 
Två studier visade att när en manlig sjuksköterska skulle utföra intim omvårdnad på en 
kvinnlig patient så ville patienten gärna ha en annan ur personalstyrkan närvarande, 
helst ett kvinnligt biträde eller undersköterska, sjuksköterskorna i Inoue et al. studie 
(2006) och patienter i Lindqvist et al. (2007) studie hade samma uppfattning. I 
Lindqvist et al. (2007) studie uttryckte en patient hur hon kände när en manlig 
sjuksköterska skulle utföra omvårdnad på henne. 
 

”Om en manlig sjuksköterska skulle behöva göra något intimt på 
mig så tror jag att jag skulle vilja ha en kvinnlig undersköterska 
eller biträde med också” (Lindqvist et al. 2007, sid. 5) 
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Även beröring ansågs som intim omvårdnad (Evans 2002). Enligt manliga 
sjuksköterskor uppfattade patienter att manlig och kvinnlig omvårdnad var olika. Män 
använde sig inte av beröring i samma utsträckning för att trösta och dylikt. De använde 
sig av humor för att bryta isen, lindra ångest och dämpa oro (Evans 2002). Det framkom 
även att det var allmänt accepterat för kvinnor att använda beröring vid omvårdnad men 
udda för män då det inte var naturligt för dem (Evans 2002; Harding 2008). Enligt 
kvinnliga och manliga sjuksköterskor uppfattade patienter beröring som sexuellt laddat 
då manliga sjuksköterskor utförde omvårdnad samt att när en kvinnlig sjuksköterska 
utförde omvårdnad på en manlig patient kunde detta ses som en metafor för sex 
(Guthrie 1999; Keogh & Gleeson 2006). Manliga sjuksköterskor oroade sig över att 
deras beröring skulle missuppfattas och leda till anklagelser om tafsande (Evans 2002). 
Både patienter och kvinnliga sjuksköterskor hade uppfattningen att beröring var 
accepterat för kvinnliga sjuksköterskor men inte för manliga sjuksköterskor (Evans 
2002). 
 
Specifik omvårdnad 
Blodtrycks-, puls-, temperatur- och blodprovstagning 
Med specifik omvårdnad avses här blodtrycks-, puls- och temperaturtagning samt 
blodprovstagning. Det framkom att patienterna upplevde den specifika omvårdnaden 
som bra oavsett sjuksköterskans kön (Lodge et al. 1997; Lindqvist et al. 2007). I citatet 
nedan uttryckte en kvinnlig patient vad hon tyckte kring manliga sjuksköterskor vid 
specifik omvårdnad. 
 

”Det spelar ingen roll med ett blodprov om en man tar det, det är 
stor skillnad om han exempelvis ska tvätta mig då skulle det 
kännas mer bekvämt om det vore en kvinna.” (Lindqvist et al. 
2007, sid. 7) 
 

Samtal 
Både manliga och kvinnliga patienter tyckte även att det var lättare att prata med en 
kvinnlig sjuksköterska än en manlig, då dessa var mer behjälpliga samt att de kände sig 
mer tillfreds vid kontakt med kvinnlig sjuksköterska (Kerssens et al. 1997). 
 
Två studier visade att manliga och kvinnliga patienter uppfattade samtal om privata 
ämnen, som personlig hygien och sexuell aktivitet, som obekväm om sjuksköterskan var 
en man jämfört med om sjuksköterskan var en kvinna (Lodge et al. 1997; Lindqvist et 
al. 2007). Även sjuksköterskor, både manliga och kvinnliga, uppfattade detta som 
genant och undvek i viss mån att starta konversationer om ämnet sexualitet men om 
patienten tog upp det så var det inga problem att diskutera det (Guthrie 1999). 
 
Sett från manliga och kvinnliga sjuksköterskors perspektiv ansåg sjuksköterskorna att 
de borde ta sig mer tid att prata med patienterna och dess anhöriga. God kommunikation 
var i grund och botten viktig för att få bra omvårdnad (Milligan 2001). 
 
Faktorer som påverkar uppfattningarna 
Kulturella förutsättningar 
I en studie gjord i Jordanien ansåg kvinnliga patienter att kvinnliga sjuksköterskor var 
mer omtänksamma och kunde höja moralen bland patienter bättre än vad manliga 
sjuksköterskor kunde (Ahmad & Alasad 2007). De manliga patienterna i denna studie 
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sade emot detta då de trodde att manliga sjuksköterskor kunde hantera känslomässig 
stress bättre och undvika att få panik mer än kvinnliga sjuksköterskor. 
 
Sjuksköterskans karaktäristiska 
Omvårdnadskvalitén påverkades inte av vilken ålder sjuksköterskan hade. Patientens 
ålder i samspel med sjuksköterskans ålder var det som betonades i studiernas resultat 
(Lodge 1997; Lindqvist et al. 2007). När det kom till åldern hos sjuksköterskan vid 
omvårdnad av yngre patienter uppfattades en skillnad i olika studier. I en studie av 
Lindqvist et al. (2007) framgick det att yngre patienter tyckte att det kändes jobbigt när 
det var en yngre sjuksköterska som tog hand om dem, men det upplevdes inte lika 
obehagligt om det var en yngre patient och en äldre sjuksköterska. I en studie av Chur-
Hansen (2002) belystes det att patienter, främst då yngre patienter, hade preferens för 
yngre sjuksköterskor när det gällde omvårdnad, oavsett om det var manliga eller 
kvinnliga patienter. I citatet nedan beskriver en manlig patient hur han uppfattade åldern 
på den kvinnliga sjuksköterskan som en påverkande faktor för uppfattningen vid intim 
omvårdnad. 
 

”Som ung man kan det kännas jobbigt att få hjälp med intim 
hygienen  av en ung kvinna medan bland de äldre kvinnorna 
spelar åldern ingen  roll.”  (Lindqvist et al. 2007, s. 6) 
 
 

När det kom till den kvinnliga sjuksköterskans ålder framgick det tydligt att det inte 
spelade någon som helst roll hur gammal denne var (Lodge et al. 1997; Lindqvist et al. 
2007). När det kom till den manliga sjuksköterskan var det två studier som visade på att 
patienter tyckte att han gärna skulle vara lite äldre, då uppfattades han inte som lika 
macho och var mer benägen att visa känslor och medkänslighet (Evans 2002; Lindqvist 
et al. 2007). En av studierna visade på motsatsen. Då var det mestadels äldre patienter 
som intervjuades och där framkom att patienter hellre blev vårdade av en yngre manlig 
sjuksköterska än en äldre (Lodge et al. 1997). En kvinnlig äldre patient uttryckte sin 
uppfattning om den manliga sjuksköterskans ålder vid omvårdnad. 
 

”I have been looked after by a male nurse... he was roughly the 
same age as my older son (24) and I was quite at ease with him – 
to my surprise. I do not think I would like to be cared for by an 
older male nurse.” (Lodge et al. 1997, sid. 898) 
 

I en studie av Inoue et al. (2006) togs det upp att manliga sjuksköterskor stöter på 
fördomar som yrkesverksamma sjuksköterskor. Fokus lades på deras sexualitet och den 
ifrågasattes utifrån den heterosexuella normen som finns i dagens samhälle. Förutom att 
sjuksköterskor noterat att patienter hade fördomar att manliga sjuksköterskor var 
homosexuella sågs det att manliga sjuksköterskor ansågs vara män i första hand och 
sjuksköterskor i andra hand (Milligan 2001, Inoue et al. 2006). 
Patientens preferenser 
Enligt Lodge et al. (1997), Ahmad och Alasad (2007) och Lindqvist et al. (2007) sade 
patienter att de föredrog ett visst kön hos den vårdande sjuksköterskan. Majoriteten av 
de patienter som hade en preferens var kvinnliga och då hade de oftast preferens för det 
egna könet, dock tyckte merparten av alla patienter att könet hos sjuksköterskan inte 
spelade någon roll (Lodge et al. 1997; Ahmad & Alasad 2007; Lindqvist et al. 2007). 
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En patient i en studie av Lodge et al. (1997) uttryckte vad denne tyckte spelar roll vid 
omvårdnad. Betoningen lades inte på vilket kön sjuksköterskan hade utan preferensen 
låg vid sjuksköterskans personliga egenskaper. 
 

”Their attitude and care is more important than their sex!”  
(Lodge et al. 1997, sid. 899) 

 
Det framgick även efter granskning att en del patienter, både kvinnliga och manliga, 
föredrog kvinnliga sjuksköterskor framför manliga sjuksköterskor (Lodge 1997; Ahmad 
& Alasad 2007). En del av de kvinnliga patienterna ansåg att en kvinnlig sjuksköterska 
visste vad de själva gick igenom samt att de hade förväntat sig en kvinnlig 
sjuksköterska när de kom till sjukhus, det var både från patienters (Lodge et al. 1997) 
och sjuksköterskors synvinkel (Guthrie 1999). I Lodge et al. (1997) studie uttryckte en 
patient vad hon hade för preferens vid omvårdnad samt i Milligans (2001) studie hur en 
manlig sjuksköterska blivit bemött av en patient vid omvårdnad där patienten förväntat 
sig en kvinnlig sjuksköterska. 
 

”I would prefer a female nurse only because she would know what 
you are going through and not beacuse he's a chap.”  (Lodge et 
al. 1997, sid. 899) 
 
”...If you go into some female patients they say, 'I want a nurse'. 
Well I am a nurse'. 'No I want a proper nurse'. 'Well what is a 
proper nurse?'...An they'll say ' I want a female nurse'  (Milligan 
2001, sid. 13) 

 
Två artiklar visade på att patienter hade preferens för det egna könet, detta var tydligast 
hos kvinnliga patienter men även en stor andel män hade preferens för det egna könet 
(Chur-Hansen 2002; Lindqvist et al. 2007). Det togs också upp att yngre patienter 
föredrog yngre sjuksköterskor medan äldre patienter inte prioriterade någon 
sjuksköterska efter ålder (Chur-Hansen 2002). De två ovanstående artiklarna belystes 
utifrån patienters perspektiv. 
 
En manlig patient i en av studierna uttryckte att han inte brydde sig vem som utförde 
omvårdnaden bara att den blev gjord när man var sjuk (Evans 2002). 
 

”If you are sick, you don't mind a guy being there, you don't care 
who is doing anything.” (Evans 2002, sid.444) 
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Diskussion  
Studiens syfte var att belysa genusperspektiv på sjuksköterskans arbete med patienter. 
Resultatet som hittades delades upp i två delar. 
 

• Uppfattningar om omvårdnaden är situationsberoende 
• Faktorer som påverkar 

 
Under huvudkategorin Allmän omvårdnad tillkom subkategorin Intim omvårdnad där 
patienters och sjuksköterskors uppfattningar om intim omvårdnad beskrivs. Specifik 
omvårdnad har subkategorin Blodtrycks-, puls-, temperatur- och blodprovstagning som 
belyser uppfattningarna kring den nämnda typen av omvårdnaden hos både patienter 
och sjuksköterskor. Huvudkategorin Samtal belyser patienters och sjuksköterskors 
uppfattningar kring samtal om personlig hygien och sexuell aktivitet. Under 
delresultatet Faktorer som påverkar uppfattningarna om omvårdnad hittades 
subkategorierna Kulturella förutsättningar, Sjuksköterskans karaktäristiska och 
Patienters preferenser som illustrerar vilka faktorer patienter och sjuksköterskor har 
som kan påverkade uppfattningarna om omvårdnad. Det belyses mest ur ett 
patientperspektiv men även sjuksköterskornas uppfattningar. 
 
Metoddiskussion 
Litteratur gällande ämnet inhämtades som en början på litteraturstudien. Artiklar valdes 
att sökas i databaserna CINAHL och PubMed, detta kan innebära att relevanta artiklar 
från andra databaser kan ha försummats. Forsberg och Wengström (2008) samt Polit 
och Beck (2010) menar att de databaser som mest används i omvårdnadsforskning är 
CINAHL och PubMed. Sökorden som gav resultat hittas i tabell 1 och 2 men sökningen 
som gav mest resultat var kombinationen nurses male och nurse – patient relations. 
Sökord som kunde ha använts var touch, för att beskriva upplevelsen av beröring. Trots 
avsaknaden av detta sökord anser författarna att litteraturstudien kom fram till ett 
givande och relevant resultat. Sökningar har också gjorts manuellt, utifrån de artiklar 
som skrivits i ämnet.  
 
Författarna breddade och vinklade om syftet under arbetets gång för att få en mer 
omfattande litteraturstudie och för att belysa uppfattningar om omvårdnad från både 
patienten och sjuksköterskan. Breddningen innebar att fokus lades på hur patienters och 
sjuksköterskors uppfattning utav omvårdnad var och då hur omvårdnaden uppfattades 
av både manliga och kvinnliga sjuksköterskor samt vilka faktorer det var som 
påverkade omvårdnaden. För att läsarna skall få en inblick och en översikt av de studier 
som ingår i litteraturstudie har en matris skrivits, se bilaga 1. 
 
Avsikten var att artiklarna skulle vara maximalt tio år gamla, då det var svårt att hitta 
relevanta artiklar som svarade på studiens syfte, utökades tidsspannet och artiklar från 
1996 hittades som ansågs relevanta att inkludera i litteraturstudien.  
 
Resultatdiskussion 
Utifrån frågeställningen som tas upp i inledningen har författarna försökt besvara hur 
sjuksköterskor och patienter uppfattar omvårdnad utförd av manlig respektive kvinnlig 
sjuksköterska och faktorer som påverkar dessa uppfattningar. Frågan anses vara 
besvarad i största möjliga mån men frågor under arbetet som uppkom var: Varför hade 
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patienterna den preferens de hade? Vilka fördomar mot den manliga sjuksköterskans 
sexuella läggning finns? Finns det kulturella skillnader som inverkar vid uppfattningar 
om omvårdnad?  
 
Det faktum att yngre patienter föredrog äldre sjuksköterskor och äldre patienter 
föredrog yngre sjuksköterskor (Lindqvist et al. 2007) var ett fenomen författarna 
funderade över. Tanken att man känner mer samhörighet och gemenskap med en 
sjuksköterska i sin egen ålder kanske gör att man som patient vill ha en vårdare från en 
annan generation som gör att det blir mindre obekvämt och genant vid omvårdnaden. 
Sjuksköterskans ålder spelar in i hur patienten upplever omvårdnaden. Patientens 
preferens kan man inte alltid tillgodose beroende på situation. Men det är till stor vikt 
att känna till att den finns. 
 
Patienternas preferens var klart tydligare för kvinnliga sjuksköterskor (Lodge et al. 
1997; Ahmad & Alasad 2007 & Lindqvist et al. 2007) men varför spelade den kvinnliga 
sjuksköterskans ålder ingen roll när den manliga sjuksköterskans ålder gjorde det? Kan 
det vara för att det är allmänt accepterat att bli vårdad av en kvinna oavsett situation 
men när det kommer till omvårdnad utfört av en man börjar man som patient tänka till 
mer? Kan det även vara att vi är vana sedan barndomen att det är modern som tar han 
om barnet och att vi genom det förväntar oss en kvinnlig sjuksköterska när vi får 
behovet att få vård på sjukhus/i hemmet? 
 
Under arbetet med att granska artiklar hittades många studier som belyste den manliga 
sjuksköterskans sexuella läggning. Flera av dessa pekade på att den manliga patienten 
hade fördomen att manliga sjuksköterskor var homosexuella och att manliga patienter 
p.g.a. detta hyste en stor ovilja att bli vårdad av dessa ”homosexuella” sjuksköterskor. 
Alla artiklar utom en föll bort av olika anledningar men att det fortfarande finns kvar 
fördomar mot manliga sjuksköterskor är värt att nämnas (Inoue et al. 2006). 
 
Artiklarna som tagits med i litteraturstudien har varit från flera olika länder och delar av 
världen. En fråga som uppkom under arbetet med resultatet var hur kulturella skillnader 
påverkade patientens upplevelse av omvårdnad. En av faktorerna hur patienter 
uppfattade omvårdnad utförd av manlig respektive kvinnlig sjuksköterska var 
kulturrelaterad. I studien gjord av Ahmad och Alasad (2007) visar de kvinnliga 
patienterna upp en större ovilja att bli vårdad av manliga sjuksköterskor än kvinnliga 
patienter från studier gjorda i områden där kulturen har mindre restriktiva normer 
gällande kvinnornas klädkoder och att visa hud för en annan man än sin make är 
accepterat. Bland manliga patienter fanns samma ovilja att bli vårdad av en kvinnlig 
sjuksköterska men den var inte lika tydlig som hos kvinnliga patienter med manliga 
sjuksköterskor (Ahmad & Alasad 2007). Manliga patienter i västvärlden uppvisades en 
större acceptans att bli vårdad av både kvinnlig och manlig personal.  
 
Uppsatsens betydelse för omvårdnad. 
Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör 
till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt 
återställa och bevara hälsa/friskhet (Norberg et al. 1997). En bra grund för att göra detta 
är att kunna bemöta patienten och ha en förståelse för hur patienten uppfattar 
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omvårdnaden. Det är också viktigt vad sjuksköterskan anser om och hur omvårdnad 
utförs. 
 
I den Svenska sjuksköterskeutbildningen i Karlstad idag ingår det 80 högskolepoäng i 
omvårdnad. Det är både manliga och kvinnliga studenter som skall lära sig bemöta 
patienten i olika situationer och utföra både allmän och intim omvårdnad. Det är också 
viktigt att sjuksköterskan som redan jobbar i yrket kan bemöta patienten och anhöriga 
och få en förståelse för hur patienten uppfattar omvårdnaden. Redan under den 
verksamhetsförlagda utbildningen kommer sjuksköterskestudenten i kontakt med 
patienter och handledande sjuksköterskans uppfattningar om omvårdnaden. Det är 
därför viktigt med forskning på området för att hjälpa sjuksköterskan och 
sjuksköterskestudenten att medvetandegöra problem och kunna hjälpa patienten utefter 
de behov han/hon har och kunna respektera patienten. Enligt ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (2005) har sjuksköterskan ett ansvar i sin yrkesroll att hålla sig 
uppdaterad inom den nya forskningen för att ge patienten den bästa omvårdnaden som 
är möjlig, just därför är det viktigt med denna forskning. 
 
Framtida forskning 
Forskningsområdet rymmer i dag både aktuell och äldre forskning. För att kunna ändra 
uppfattningar och utförande av omvårdnad måste man veta vad patienten och 
sjuksköterskan har för uppfattningar om omvårdnad.  De måste också känna till faktorer 
som påverkar dessa. Valet av litteraturstudie gjordes för att belysa ett viktigt ämne som 
behöver beforskas ytterligare. Relevanta artiklar finns från 1997 alltså 12 år gamla och 
belyser ämnet bra. Skulle ny forskning visa samma resultat eller skulle resultatet visa en 
signifikant skillnad i hur uppfattningarna om omvårdnad är? Författarnas förhoppning 
är att genom fortsatt forskning i ovanstående områden kunna öka kunskapen hos bland 
annat sjuksköterskan och sjuksköterskestudenter. 
 
Slutsats  
Författarna har under arbetets gång fått en djupare förståelse för hur patienter uppfattar 
omvårdnaden, vare sig den är utförd av kvinnlig eller manlig sjuksköterska, samt hur 
sjuksköterskorna själva uppfattar den omvårdnad de utför. Patienter kunde uppfatta 
intim omvårdnad utförd av sjuksköterska av motsatt kön som pinsam och generande 
medan specifik omvårdnad som att ta ett blodprov inte uppfattades som obekväm. Även 
de faktorer som påverkar omvårdnadssituationen har belysts, i denna uppsats handlar 
det om sjuksköterskans karaktäristika, kulturella förutsättningar och patientens 
preferens, det är viktigt att lyfta fram dessa för att omvårdnaden ska bli så bra som 
möjligt. Åldern på sjuksköterskan spelade roll för hur patienter uppfattade 
omvårdnaden, speciellt om den som utförde omvårdnaden var en man. Patienten har, 
hur god omvårdnaden än är, nästan alltid en preferens för vilket kön och ålder 
sjuksköterskan skall ha för att passa för just den patienten. 
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