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Spelar patientens genustillhörighet någon roll? 

 



 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett lagstadgat ansvar för att 
en jämställd vård ska bedrivas. Den ska vara av god kvalitet och av respekt för 
patienten oavsett kön. Den idag tillgängliga forskningen påvisar att det kan finnas en 
skillnad om du är en kvinnlig eller manlig patient i mötet med sjuksköterskan.  
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 
vilken betydelse patientens genustillhörighet har i vården.  
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats samt sju kvalitativa 
artiklar har tillämpats i resultatet.  
Resultat: Bearbetningen av den vetenskapliga forskning som tillämpats resulterade i 
tre huvudteman; ”Könsskillnader vid diagnostik och behandling”, ”Könsskillnader i 
beteende och bemötande” och ”Könsskillnader gällande kommunikation”. I resultatet 
framkom flertalet faktorer som påverkade sjuksköterskans upplevelse av behandling 
samt diagnostiska skillnader för patienterna på grund av deras genustillhörighet. I 
sjuksköterskans kommunikation med patienter framkom även att sjuksköterskorna 
innehar normer och stereotyper vilket påverkar bemötandet gentemot patienten samt 
dennes tillgång till vård.  
Slutsats: Sjuksköterskans kunskap och ansvar för en jämställd vård behöver 
utvecklas, då det framgick i litteraturöversikten att patientens genustillhörighet har 
betydelse i mötet med sjuksköterskan och hälso- och sjukvården.  
 
Nyckelord: Hälso-och sjukvården, Kön, Perspektiv, Normer, Stereotyper 
 
 
 
  



 

Gender when meeting with the nurse. Does the patient’s gender 
identity matter? 
 

Abstract 
 

Background: In Swedish healthcare, the nurse has a statutory responsibility for an 
equal care to be provided. It should be of good quality and with respect for the 
individual patient, regardless of gender. The research available today shows that there 
could be a difference if you’re a man or a woman when meeting with the nurse.  
Aim: The purpose of the literature review was to shed light on the nurse's experiences 
of the importance of the patient's gender identity in health care.  
Method: A qualitative literature study with inductive approach and seven qualitative 
scientific articles were applied in the result.  
Results: The evaluation of the scientific research resulted in three main themes; 
"Gender differences in diagnostics and treatment”, “Gender differences in behaviour 
and attitudes" and "Gender differences regarding communication". In the result, 
several factors emerged that affected the nurse's experience of treatment and 
diagnostic differences for the patients due to their gender identity. In the nurse's 
communication with patients, it was also revealed that the nurses have norms and 
stereotypes which affect the treatment towards the patients as well as their access to 
care. 
Conclusion: The nurse's knowledge and responsibility for equal care needs to be 
developed. It was found in the literature study that the patient's gender has significance 
in the meeting with the nurse and the health care system. 
 
Keywords: Health care, Sex, Perspective, Norms, Stereotypes 
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Inledning 

 

Alla människor har rätt till den mest fördelaktiga tillgängliga vård som finns att tillgå 
(World Health Organization [WHO], 2002). Det är en av människans grundläggande 
rättigheter oavsett kön, ras, religion och politiska åsikter. En aspekt att tilläga är att 
män och kvinnor skiljer sig åt när det kommer till hälsa, kropp och symtom (Celik, 
Lagro-Janssen, Widdershoven, & Abma, 2011; WHO, 2002). Det är därför 
grundläggande för sjuksköterskan att ta hänsyn till detta i sin profession.  

Flertalet av WHO:s medlemsstater har godkänt ett internationellt avtal 
som erkänner att kön är en bidragande faktor till hälsa. Dock har få länder 
implementerat kön i sin nationella politik (WHO, 2002). Enligt International Council 
of Nurses (Svensk Sjuksköterskeförening [ICN], 2017a) etiska kod för sjuksköterskor 
har sjuksköterskan diverse ansvar i sin profession. Bland annat ska sjuksköterskan 
bedriva en vård som står upp för respekt gentemot de mänskliga rättigheterna och 
därmed vidta åtgärder om dessa inte följs i vården. Människors lika värde oavsett 
bakgrund ska beaktas i alla vårdsammanhang av sjuksköterskan. Förenta Nationerna 
(FN) beskriver likaså vikten av de mänskliga rättigheterna och att det är statens uppgift 
att skydda och bevara dessa rättigheter (Svenska FN-förbundet, 2008). 

Sveriges kommuner och landsting (Sveriges Kommuner och Landsting, 
[SKL], 2014) anser att det finns brister gällande jämställd vård i Sverige. I 
resultatrapporten av jämställdhetsarbetet i Sverige av SKL (2018) beslutade SKL och 
regeringen att jämställdhetsfrågan skulle prioriteras och utvecklas. SKL har av denna 
anledning startat flertalet projekt samt satsningar för att åstadkomma hälso- och 
sjukvård på jämbördiga villkor för kvinnor och män i Sverige (SKL, 2018). 
 
 

Bakgrund 

 

Genus och kön 

 

 

År 1988 introducerade professorn Yvonne Hirdman (1988) begreppet genus som en 
översättning av det engelska ordet gender i Sverige. Detta speciellt för att särskilja 
mellan de tidigare använda orden som könsroller samt socialt och/eller kulturellt kön 
från det biologiska könet. Genus innefattar tre olika delar: det biologiska könet, sociala 
aspekter och miljön i samspel med varandra och är därför alltid förändringsbara. 
Begreppet genus definierar främst innebörden av att vara kvinna eller man än om det 
biologiska könet. Enligt Hirdman kan genusbegreppet delas in i två 
huvuddelar dikotomin och hierarkin. Dikotomin (eller segregering) beskriver två 
variabler där dessa inte ska beblandas med varandra, i detta fall manligt och kvinnligt 
(Hirdman, 1988). I praktiken innebär segregering att det finns mansdominerande och 
kvinnodominerande yrken, platser, sfärer och sysslor (Smirthwaite, 2010a). Den andra 
fokusdelen enligt Hirdman (1988) är hierarkin. Detta innebär att det manliga utgör 
norm, som i sin tur värderas högre än det kvinnliga (Smirthwaite, 2010a). Ett exempel 
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på det kan vara löneskillnaderna där männen tjänar mer än kvinnorna för likadana 
ställningar (Määttä, Schenck-Gustafsson, Trollvik, Karlsson, & Evengård, 2015). 
 
 
Definition av jämställdhet enligt Nationalencyklopedin (NE) är att båda könen ska ha 
rätt till samma möjligheter i livet (Nationalencyklopedin, u.å.). Jämställdhet och 
jämlikhet är nära besläktat. Det som skiljer dessa två åt är att jämställdhet fokuserar 
på bland annat skyldigheter och rättigheter samt att möjligheter i alla områden ska 
vara likvärdiga för båda könen. Jämlikhet däremot berör alla människors lika värde 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Vilken typ av könsceller en människa producerar är 
definitionen av begreppet kön, där mannen samt kvinnan skiljer sig åt (Heise et al., 
2019; SKL, 2014). Somliga uppfattar sig själva tillhöra ett av könen, samtidigt som 
andra personer varken identifierar sig som man eller kvinna. Kön delas vanligen in i 
två beståndsdelar (man och kvinna), emellertid förekommer det i en del kulturer att 
människor delas in i fler kön (SKL, 2014).  

Samulowitz, Gremyr, Eriksson & Hensing (2018) beskriver begreppet 
hegemonisk maskulinitet och dess innebörd. Hegemonisk maskulinitet innebär att det 
manliga könet utgör normen, vad som definierar maskulinitet och kan förklaras så som 
den manliga dominansen över kvinnor. Egenskaper som dominans över kvinnor, fysisk 
styrka, teknisk kompetens, autonomi och självförtroende är attribut som representerar 
hegemonisk maskulinitet. Dessa värderas oftast högre än de feminina dragen 
som exempelvis känslighet och förmågan att uttrycka känslor. Hegemonisk 
maskulinitet grundar sig på den sociala miljön och är inte en bestämd faktor utan kan 
förändras med tiden (Samulowitz et al., 2018).  
 
 

Normer och stereotyper 

 
 
Normer är idéer om vad som anses vara ett normalt beteende i olika grupper. Tidigt i 
livet formas barn av samhällsnormer som i sin tur påverkar deras uppfattningar kring 
utseende, beteende och handlingar (Heise et al.,2019; Johansson, Hamberg, Westman, 
Lindgren, 1999). Stereotyper finns överallt och påverkar förväntningarna på könen, 
dessa utvecklas och förändras med samhällsutvecklingen. Tidigare i historien har 
kvinnan och mannen haft olika roller i familjen. Mannen har hanterat familjens 
inkomst och ekonomi medan kvinnan tagit hand om hushåll och barnomsorg. Rollerna 
har till en viss grad förändrats då kvinnan i större omfattning är ute i arbetslivet såväl 
som män i högre utsträckning sköter hushåll. Förväntningar kring könen kan 
emellertid leva kvar än idag (Drapeau, Boyer & Lesage, 2009). 

Ur ett samhällsperspektiv är det förutbestämt hur den enskilde individen 
ska se ut, bete sig samt handla i olika situationer och barnen lär sig redan i ung ålder 
vad som är en lämplig reaktion i bland annat smärtsammanhang. Nilsson och 
Sätterlunds (2005) forskning menar att den sociala normen för pojkar är att de ska 
vara hårda och tolerera smärta medan flickor ska vara aktsamma, känsliga och 
ömtåliga. Enligt Johansson et al (1999) har kvinnan historiskt sett haft en viktig 
uppgift enligt normen och det är reproduktion. Det finns en generell uppfattning i 
samhället om att män ska vara starka och inte klaga i onödan samtidigt som det finns 
de som anser att kvinnor ska ha hög smärttolerans i och med att kvinnor föder barn. 
Forskningen visar att skillnaden i det här fallet handlar om att barnafödsel ses som en 
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naturlig del av att vara kvinna och därför är det mer tillåtande att kvinnor uttrycker 
smärta (Johansson et al., 1999). Kvinnan ska också enligt normen ha en högre 
omvårdande och empatisk förmåga (Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005). I ett 
omvårdnadsperspektiv kan dessa bestämmelser påverka hur könen behandlas och 
vilken vård de erhåller (Samulowitz et al., 2018).  Det finns statistik som påvisar att 
kvinnor i högre grad än män söker sig till hälso- och sjukvården (Drapeau et al, 2009; 
Inspektionen för Vård och Omsorg, [IVO] 2016).  

Begreppet bias betyder att det uppstår en skevhet eller felaktighet i 
forskningen. Det i sig leder till felaktiga resultat i forskningen (Smirthwaite, 2010b). 
Begreppet genusbias i medicinen innebär att det finns en skevhet/felaktighet kopplat 
till kön eller genus, vilket medför att det ena könet är norm och det motsvarande 
hamnar i underläge (Smirthwaite, 2010b). Enligt SKL (2014) kan genusbias beskrivas 
utifrån tre olika perspektiv. För det första menar SKL (2014) att de bedömningar som 
görs i vården idag kan överdrivas genom stereotypa uppfattningar och på så sätt skapas 
könsskillnader, exempelvis att kvinnor och män får olika förklaringar när de uppger 
samma symtom. Det andra sättet att beskriva hur genusbias praktiseras idag är att de 
existerande könsskillnaderna ignoreras. Där kan bland annat vården i stort inte 
erkänna att det finns olikheter i symtom mellan könen samt det faktum att ignorans 
sker när det kommer till att sjukdomar som skiljer sig mellan könen 
(SKL,2014). Denna genusbias är allt som oftast omedveten i hälso-och sjukvården men 
den påverkar dock den vård som patienterna erhåller och blir därav en orsak till olika 
hälsoresultat mellan män och kvinnor (Heise et al., 2019). Det tredje sättet SKL (2014) 
anser är skadligt för patienten är när vårdpersonalen gör denne könsstypisk. Detta 
innebär att sjukvårdspersonal utgår från specifika stereotypiska normer kring manligt 
och kvinnligt när det kommer till patientens könstillhörighet (Määttä et al., 2015; SKL, 
2014). 
 

Könsrelaterade skillnader i diagnostik och behandling  

 

 

Flertalet sjukdomstillstånd skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Hos män är det 
vanligaste sjukdomarna diabetes mellitus, alkoholism, hjärtinfarkt med 
kranskärlsförträngningar samt matstrups- och tjocktarmscancer. Kvinnorna däremot, 
kan ses toppa sjukdomar som benskörhet, inflammatoriska sjukdomar, olika typer av 
lungsjukdomar samt hjärtinfarkt utan krankärlsförträningar (Määttä et al, 2015). 
Hjärtsvikt ger upphov till sjukdom och kan leda till bortgång för patienten (Lenzen et 
al., 2008). Av samtliga sjukhusinläggningar av patienter över 65 så beror 20% på 
hjärtsvikt. Det som ses idag är att i de flesta fall sker fler inläggningar av män än 
kvinnor på en hjärtavdelning (Lenzen et al., 2008; Määttä et al, 2015).  
Kvinnor erbjuds undantagsvis undersökning av hjärtats funktion. Undersökning av 
hjärtat ger information som är nödvändig för att diagnostisera hjärtsvikt, likaså för att 
ge lämpad behandling till patienten (Lenzen et al., 2008). 

Hjärtinfarkt är ett annat tillstånd som drabbar många människor. De-
Miguel-Balsa et al. (2015) menar att fler kvinnor än män avlider i hjärtinfarkt. Det ges 
också i högre utsträckning en konservativ behandling till kvinnor till skillnad från män. 
Kvinnor har till exempel 30% lägre chans att få trombolysbehandling. Dessa skillnader 
kan främst ses i västvärlden (De-Miguel-Balsa et al., 2015). När det kommer till 
hjärtinfarkt hade män år 2011 14.383 vårdtillfällen motsvarande kvinnornas 8.077 
vårdtillfällen och kostnaderna i åldersgruppen 25-44 år visade sig ligga på 510.000 
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SEK/tillfälle hos männen jämfört med kvinnornas 190.000 SEK/tillfälle (Määttä et al, 
2015). Kvinnor 80>år löper större risk att dö på sjukhus än män i motsvarande 
ålderskategori, 14,8% jämfört med männens 11%. Så även i åldersgruppen <45 år. 
Dessa kvinnor har högre risk än män att dö av akut hjärtinfarkt på sjukhus (7% för 
kvinnor motsvarande 4,8% för män). I alla åldersgrupper kan det ses att kvinnorna 
står för 7,5% av alla dödsfall och männen står för 4,5% (Määttä et al, 2015). Ett annat 
exempel som SKL (2014) sammanställt i ett flertal rapporter är skillnaderna som 
uppstår i behandling av stroke och att det kan finnas olikheter i behandling mellan en 
man och en kvinna, till exempel att kvinnor kan underbehandlas med 
antikoagulantia (SKL, 2014). År 2015 mottog patientnämnderna i Sverige 34 436 
klagomål. Av dessa berörde anmälan 59% kvinnor varav 39% män. Av alla anmälningar 
som inkom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) så var brister i bemötande en 
stor andel av dessa och yngre kvinnor utgjorde majoriteten av anmälningarna (IVO, 
2016). Anmälningar rörande brister i bemötande inom vårdområdena somatisk- och 
primärvården utgjorde tillsammans 79% och av dessa stod kvinnor för två tredjedelar 
av anmälningarna (IVO, 2016). Siffrorna visade att det kan finnas olikheter i både 
vårdkvalitén för patienten och i bemötandet gentemot denne bundet till patientens 
könstillhörighet (Smirthwaite, 2010c).  

 

 

Sjuksköterskans ansvar för jämställd vård   

 
 
Sjukvården och det svenska samhället styrs idag av olika lagar och befattningar. Hälso- 
och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30) står för att det ska 
bedrivas en god, säker och jämställd vård i Sverige. Vården ska utövas med respekt för 
individen och ta hänsyn till människors lika värde. I Sverige har alla människor oavsett 
kön samma rättigheter till en god vård inom hälso- och sjukvården. Det innebär att 
sjuksköterskor och all annan vårdpersonal har ett ansvar att alla patienter ska 
behandlas enligt jämställda och jämlikhets aspekter. Sjuksköterskan ska enligt sin 
profession alltid arbeta för att ett jämställt klimat ska upprätthållas under vårdtiden. 
Det är också viktigt att en trygghet ska finnas vid vårdgivandet, att det ska finnas en 
möjlighet att som patient påverka och välja vilken vård som föredras (HSL, SFS 
2017:30). Diskrimineringslagen är en annan lag som belyser det faktum att ingen 
människa ska särbehandlas oavsett könstillhörighet eller bakgrund 
(Diskrimineringslagen [DL], SFS 2008:567). Enligt ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) står det också där beskrivet att 
sjuksköterskan alltid ska arbeta för en jämlik och rättvis vård med respekt för 
individen. Sjuksköterskan har även som uppgift att stå upp för etiska värden och 
mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). En viktig del att 
poängtera är att skillnader inom vården nödvändigtvis inte måste innebära att den är 
ojämställd. Alla människor har olika behov som behöver anpassas efter individen, 
huvudsaken är att vården som ges är likvärdig (Myndigheten för vårdanalys, 2014).  
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Patientens perspektiv 

 

Patienternas perspektiv är en viktig del inom Hälso- och sjukvården som behöver 
belysas för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att förstå patienterna bättre. I en studie 
från 2014 (Björkman, Dellenborg, Ringström, Simrén & Jakobsson Ung, 2014) 
beskrivs vikten av sjuksköterskans inflytande i patienternas vård. Enligt Björkman et 
al (2014) upplever kvinnliga patienter att det finns stereotyper som påverkar 
vårdkvalitén i mötet med sjuksköterskan (Björkman et al., 2014). I en artikel (Clarke, 
Booth, Velikova & Hewison, 2006) upplever sjuksköterskorna att kvinnor i större 
utsträckning förväntar sig emotionellt stöd medan männen anser att stödet inte är 
nödvändigt. Emotionellt stöd är en stor del av sjuksköterskans arbete och ett 
hjälpmedel för patienten för att kunna hantera sin situation (Clarke et al., 2006). 

 

Samtal, bemötande och kommunikation 

 

 
Inom omvårdnad är god kommunikation en viktig komponent. Den uppmuntrar och 
aktiverar patienter i vårdprocessen samt skapar grundförutsättningar för att nå upp 
till empowerment hos patienterna (Carr, 2016). 
Kommunikation kan delas in i flera beståndsdelar, två exempel är förbättrad- och 
effektiv kommunikation. Där förbättrad kommunikation handlar om att 
kommunikationen tillsammans med exempelvis integration av patienten bidrar till att 
vården utvecklas och resultat uppnås. Effektiv kommunikation är angeläget och 
behövs för att främja patientens engagemang och att patienten får sin röst hörd samt 
blir inkluderad i vården som ges. Kommunikation är en viktig del i sjuksköterskans 
arbete för att personcentrerad vård ska uppnås (Carr, 2016). 

Sjuksköterskan förväntas besitta en empatisk förmåga i mötet med 
patienterna (Bramley & Matiti, 2014; Wiman & Wikblad, 2004). Förmågan att vara 
uppmärksam, närvarande både mentalt och fysiskt såväl som att lyssna och ge svar på 
frågor är nyckelkomponenter i denna typ av kommunikation (Wiman & Wikblad, 
2004). Empati handlar om att som sjuksköterska ta sig tiden att sätta sig in i patientens 
situation. Brist på empati kan orsaka känslor såsom att patienter känner sig förbisedda 
och inte får det emotionella stöd som behövs från sjuksköterskan (Bramley & Matiti, 
2014). 
 
 

Personcentrerad vård 

 

 

Personcentrerad vård är det teoretiska begrepp som har valts i denna litteraturöversikt 
och är en av de sex kärnkompetenser sjuksköterskeyrket grundas på (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Personcentrerad vård är en faktor till en lyckad och god 
hälso- och sjukvård (McCance & McCormack, 2019). Sjuksköterskan ansvarar för att 
patienterna och närstående ska inkluderas i både bedömning, planering, behandling 
och diagnostik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Enligt Ekman, Norberg och 
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Swedberg (2014) grundar sig personcentrerad vård i tre komponenter. Den första 
komponenten handlar om betydelsen av att höra på patienternas berättelse, den andra 
om att sätta sig in i patientens livsvärld och den tredje handlar om att förmedla 
förståelse för deras situation. Med hjälp av att lyssna på patienten identifieras 
förmågor och resurser hos patienten som kan användas i den kommande vården. 
Genom detta värnas patientens integritet och självbestämmanderätt. Detta medför och 
resulterar i ömsesidig respekt mellan patient och sjuksköterska och ett betydelsefullt 
partnerskap skapas. Efter hand ska en överenskommelse och planering ske mellan 
patient och sjuksköterska om hur vården ska gå vidare och hur den ska genomföras 
och dokumenteras i journal (a.a.).  

McCance & McCormacks (2019) begreppsram för personcentrerad vård 
består istället av fyra delar vilka belyser förutsättningar, miljö, processer och resultat.  
Förutsättningar som är den första delen lyfts och berör sjuksköterskans egenskaper 
och den tydliggör att sjuksköterskan ska vara kompetent, ha social förmåga, inneha 
lojalitet gentemot sitt arbete, kunna visa tydlighet samt ha 
självkännedom. Sjuksköterskan ska inneha kompetens som innebär att det ska tas 
lämpliga beslut, prioriteras och finnas en god kunskap i medicin samt omvårdnad. 
Sjuksköterskan måste också inneha en god kommunikationsförmåga och ha förmåga 
att ge patienterna känslan av att bästa möjliga vård ges. Det är även i denna ram viktigt 
att sjuksköterskan besitter en stor medvetenhet kring hur egna värderingar kan 
påverka andra samt att ha en insikt i hur man som sjuksköterska kan hjälpa sina 
patienter. De fyra begreppens betydelse är fundamentala för att sjuksköterskan ska 
utföra ett arbete med personcentrerad inriktning (a.a.). 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vilken 
betydelse patientens genustillhörighet har i vården. 
 

Material och metod 

 

Design 

 

Designen som valts är en kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats. 
Kvalitativ design är att beskriva människors upplevelser och erfarenheter och var 
därför en lämplig metod för detta arbete (Henricsson och Billhult, 2012). Ett holistiskt 
perspektiv eftersträvades och arbetet handlade om att beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter av patientens genustillhörighet i mötet med vården. Inom den kvalitativa 
forskningen finns det inget som är rätt eller fel utan allt grundas i upplevelser och 
personliga uppfattningar vilket lämpade sig i utformningen av detta arbete 
(Henricsson & Billhult, 2012). En induktiv ansats har tillämpats då designen var av 
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kvalitativ sort. Den induktiva ansatsen lämpade sig då arbetet innehåller ett holistiskt 
perspektiv utan begränsningar (Priebe & Landström, 2012).  
 

Urval och datainsamling 

 

Databaserna som användes i sökningar efter artiklar var CINAHL, PsycINFO och 
MEDLINE då dessa främst inriktar sig på omvårdnad som var aktuellt för arbetet. 
CINAHL och MEDLINE inriktar sig på omvårdnad och PsycINFO inriktas mer mot 
sociologi, psykologi samt omvårdad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). Dessa kategorier lämpade sig för denna litteraturöversikt. Booleska söktermen 
AND har tillämpats för att kunna använda flera sökord i en och samma sökning 
(Östlundh, 2017). Sökorden som användes var Nurs*, experience* attitudes, gender, 
gender bias, nursing care, patient satisfaction, patient relationship, encounter, health 
care, aspects of gender, research, gender and age bias, decisions, explicating, health 
care practitioner och qualitative. Trunkering har tillämpats i ordet Nurs* och 
Experience*, vilket innebär att alla böjningar av sökordet framkom i 
sökningsresultaten. Detta har tillämpats med anledning av att bredda sökningarna (se 
sökmatris i bilaga 1) (Östlundh, 2017). Inkludering av artiklar ur 
sjuksköterskeperspektiv samt exkludering av artiklar med patientperspektiv har 
tillämpats. Även artiklar som handlat om sjuksköterskans kön eller artiklar som 
handlat om specialistsjuksköterskor samt kvantitativa studier eller ur ett HBTQ 
perspektiv har exkluderats. Artiklar tidigare än år 1991 har sållats bort i 
databassökningarna i CINAHL, medan sökningar i PsycINFO inte haft någon 
tidsgräns. Alla artiklarna som framtagits har varit peer reviewed och alla deltagare i 
studierna hade nått myndighetsålder på 18 år eller äldre. Engelska och svenska artiklar 
har tillämpats. För att säkerställa en god och säker kvalitetsgranskning har aktuellt 
protokoll använts som innehar namnet ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ metod” som tagits fram av Avdelningen För Omvårdnad vid 
Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). Efter genomförd kvalitetsgranskning 
återstod sju artiklar relevanta för resultatet.  
 

Dataanalys 

 

I denna litteraturöversikt tillämpades analys i fem steg av Friberg (Friberg, 
2017a).  Första steget efter artikelsökning var att granska helheten i det material som 
hittats och avgöra om artiklarna var av värde. Detta gjordes genom att läsa artiklarna 
grundligt flera gånger enskilt och sedan fördes en diskussion mellan skribenterna. I 
steg två markerades relevanta fynd. I steg tre lästes artiklarna individuellt och 
gemensamt ytterligare en gång och relevanta fynd som hittades i artiklarnas resultat 
vilka gick att koppla ihop med litteraturöversiktens syfte sammanställdes i en 
artikelmatris (se bilaga 3). I nästkommande steg jämfördes de relevanta fynden 
gällande likheter och skillnader och grupperades därefter i tre huvudteman. I det sista 
steget av analysen gav temana upphov till resultatet.  
 

Etiska överväganden 
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Etiska överväganden består av fyra kärnkomponenter informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa används för att 
säkerhetsställa att forskningen höll måttet och hade ett etisk godkännande (Kjellström, 
2012). Ett etiskt övervägande har beaktats under litteraturöversiktens utformning där 
skribenterna tagit hänsyn till olika faktorer, såsom väsentlighet, vetenskaplig kvalitet 
och om studierna var genomförda på ett etiskt tillvägagångssätt. Samtyckeskravet 
kräver att samtliga deltagare har givit samtycke till sitt deltagande i 
forskningen.  Nyttjandekravet används inom forskningen för att säkerhetsställa att 
angelägna uppgifter endast används till den aktuella forskningen. 
Användningsområdet är specifikt och deltagarnas uppgiftslämnande får inte 
överlämnas eller användas till andra ändamål (Kjellström, 2012). I det här arbetet har 
det lagts stor vikt på att sålla ut kränkande eller diskriminerande forskning. En 
litteraturöversikts etiska ställningstaganden handlar om de inkluderade studierna och 
deras resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

I litteraturöversikten ska det undvikas falsering, plagiering och fabricering 
(Polit & Beck 2017). Falsering innebär manipulering av forskningen eller förvriden 
data som uppkommit på grund av utelämnat forskningsresultat. Att använda sig av 
någon annans ord eller idéer utan att referera ordentligt är vad plagiering innebär och 
fabricering betyder att data eller forskningsresultat kan vara påhittat (Polit & Beck 
2017). Skribenterna av arbetet har genom ett noga tillvägagångsätt infört korrekta 
referenser, både i text och i referenslista, för att styrka den etiska trovärdigheten och 
för att undvika risk för plagiat (Kjellström, 2012).  Protokoll har implementerats i 
litteraturöversikten för att styrka de etiska övervägandena, se bilaga 2. Skribenterna 
förfogade förförståelse i liten grad för ämnet vilket inte påverkat litteraturöversiktens 
framställning. 
 
 

Resultat 

Resultatet presenteras i tre huvudteman (se figur 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 
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I en studie gjord av Cynthia Arslanian- Engoren (2000) beskrevs skillnader mellan en 
kvinnlig och manlig patient som båda inkom till sjukhus med bröstsmärtor.  
I den framkom det att sjuksköterskor i högre utsträckning kopplade diffus bröstsmärta 
som en hjärtinfarkt om patienten hade manlig könstillhörighet. En del av de 
deltagande sjuksköterskorna förklarade att patientens behandling kunde påverkas av 
patientens genustillhörighet.  Sjuksköterskorna menade att när en manlig patient 
inkom till akuten fanns det förutfattade meningar om vilken diagnos som var aktuell 
och då kopplades hjärtproblem oftast in som eventuell orsak. Tvärtom var det när 
sjuksköterskorna kom i kontakt med kvinnor som inkommit till sjukhuset då det 
istället fokuserades på andra orsaker som kunde orsaka bröstsmärtan (Arslanian-
Engoren, 2000). 

Sjuksköterskorna beskrev att symtomen mellan kvinnor och män vid en 
uppkommen hjärtinfarkt skiljde sig åt (Arslanian-Engoren, 2000; Arslanian-Engoren, 
2009). Då sjuksköterskorna ofta kopplade männen med de klassiska symtomen så som 
känslan av att en elefant ”sitter-på-bröstet”. Vad gäller kvinnorna så var 
sjuksköterskans erfarenhet att de ofta upplevde mer diffusa eller generaliserade 
symtom (Arslanian-Engoren, 2000; Arslanian-Engoren, 2009). Smärta i mage, nacke, 
rygg, buk och i armarna samt trötthet var kvinnornas typiska symtom enligt 
sjuksköterskorna. Dessa symtom gjorde att kvinnor blev svårare för sjuksköterskan att 
diagnostisera. Kvinnorna själva trodde sällan att det var en hjärtinfarkt de fått utan 
beskrev istället för sjuksköterskan när de kom in till avdelningen att de trodde att 
smärtorna berodde på exempelvis dålig matsmältning (Arslanian-Engoren, 2000; 
Arslanian-Engoren, 2009). Eftersom män hade de ”klassiska” symtomenen hamnade 
de högre upp i listan gällande medicinsk utvärdering. En kvinna som inkom till 
sjukhuset med till exempel bröst- och buksmärta prioriterades inte av 
sjuksköterskorna i samma grad (Arslanian-Engoren, 2009). 
  
Arslanian-Engoren (2009) beskrev att sjuksköterskans erfarenhet vid diagnostik av 
hjärtinfarkt var av stor relevans. En av sjuksköterskorna i studien tog upp ett exempel 
med en kvinnlig patient som inkommit med bröstsmärtor. Patienten hade ett glatt 
humör och en god konversation med sjuksköterskan. Kort därefter fick hon ett 
hjärtstopp. Därav påpekade sjuksköterskan hur viktigt det var att inneha en stor 
erfarenhet i diagnostik av hjärtinfarkt för att alla symtom ska tas på allvar (Arslanian-
Engoren, 2009). Det kan ibland vara svårt för en sjuksköterska att förstå eller tolka en 
kvinnlig patients diffusa bröstsmärtor och andra generaliserade symtom. Detta kan 
vara en av anledningarna till att kvinnors behandling startar långt senare än hos män, 
eller att hjärtinfarkten inte upptäcks i tid (Arslanian-Engoren, 2000). 
 

Könsskillnader vid beteende och bemötande 

 

Kvinnliga och manliga sjuksköterskor påverkades i sin profession av normer och 
stereotyper (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005). I en studie av Dellenborg, Skott & 
Jakobsson (2012) beskrevs det att beroende på patientens bakgrund upplevde 
sjuksköterskan skillnader i bemötande och beteende. Män med utländsk härkomst 
ville exempelvis inte vårdas av en kvinnlig sjuksköterska och detta upplevdes som 
respektlöst gentemot sjuksköterskan. De ville heller inte skaka hand med en 
sjuksköterska av det kvinnliga könet. I samma studie beskrevs kvinnor och män på 
olika sätt gällande vårdsökande och sjuksköterskan upplevde att männen med 
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utländsk härkomst kontrollerade sina fruar, sjuksköterskans upplevelser var att de av 
denna anledning var svåra att samarbeta med (Dellenborg et al., 2012). 

Det framkom att skillnader i hur sjuksköterskan upplevde män och 
kvinnor i olika vårdsammanhang existerade (Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2005). 
Manliga och kvinnliga patienter skiljde sig åt både när det gällde självinsikt och till 
beteendet. I en norsk studie (Foss & Sundby, 2003) ansåg sjuksköterskorna att 
kvinnliga patienter i högre grad hade en större påverkansfaktor på varandra och att 
detta lade grunden för deras egna önskemål inom vården. Sjuksköterskan belyste även 
att kvinnan oftast var insatt i sina vårdrättigheter, att de ville ha tydliga svar av 
sjuksköterskan och att de för det mesta ville ha kontroll över situationen i 
vårdsammanhang. Sjuksköterskorna beskrev i studien att kvinnliga patienter många 
gånger bad om tjänster som de själva kunde utföra så som att hämta ett glas med vatten 
(Foss & Sundby, 2003). Enligt sjuksköterskorna upplevdes de kvinnliga patienterna 
som mer oroliga generellt över sin situation och hur den skulle påverka 
familjemedlemmarna eller andra anhöriga. Sjuksköterskornas erfarenheter var även 
att de kvinnliga patienterna kunde uppleva att det var svårt att ta emot hjälp från andra 
(Kvigne et al., 2005). Kvinnliga patienter var också i högre grad oroligare för de små 
sakerna så som exempelvis toalettbesök (Kvigne et al., 2005). En konsekvens av allt 
detta var att kvinnor upplevdes som mer krävande av sjuksköterskorna. Inneliggande 
manliga patienter däremot upplevdes av sjuksköterskorna till skillnad från kvinnorna 
som mindre krävande och de beskrevs som mer medgörliga i vården (Foss & Sundby, 
2003). Sjuksköterskorna upplevde däremot att det på ett generellt plan var lättare att 
vårda kvinnliga patienter än manliga (Arslanian-Engoren, 2000; Kvigne et al., 2005).  

Sjuksköterskorna upplevde också att det var lättare att få en kontakt och 
relation till de kvinnliga patienterna jämförelsevis med manliga patienter (Arslanian-
Engoren, 2000; Kvigne et al, 2005). Upplevelsen av att kunna identifiera sig med 
patienten var enklare för kvinnliga sjuksköterskor med kvinnliga patienter (Arslanian-
Engoren, 2000; Höglund & Holmström, 2008; Kvigne et al, 2005). Sjuksköterskorna 
fick också känslan av att kvinnliga patienter var mer ärliga runt sin situation och att de 
kvinnliga patienterna lättare erkände sin förtvivlan och sorg runt situationen medan 
män snarare försökte dölja och gömma sina känslor. Sjuksköterskorna upplevde att 
fler män än kvinnor var oärliga kring sin situation och om sina förlorade förmågor och 
de försökte kontrollera och hantera situationen själva med en stark yttre fasad (Kvigne 
et al, 2005).  

I en artikel om svenska sjuksköterskor som arbetade med 
sjukvårdsrådgivning sammanfattades kvinnor och män i teman rörande 
kommunikation och bemötande (Höglund & Holmström, 2008). Sjuksköterskorna 
beskrev att i vissa situationer var det mer märkbart att kvinnan var underordnad 
mannen. Ett exempel var när unga kvinnor sökte kontakt. De sjuksköterskor som tog 
emot dessa samtal återgav att kvinnan vanligtvis inte informerat andra 
familjemedlemmar om situationen. Detta på grund av ängslan och oro för att familjen 
skulle hindra henne från att ta kontakt med vården. Enligt studien upplevde 
sjuksköterskorna att både manliga och kvinnliga inringarare till telefonrådgivningen 
föredrog att kvinnan var den som i huvudsak tog kontakt med vården, oavsett 
familjemedlem som behövde vård. Det ansågs att kvinnan var mer påläst och pålitlig 
än övriga i familjen och fick då axla detta ansvar (Höglund & Holmström, 2008). 
Sjuksköterskornas erfarenheter när mannen i familjen tog kontakt med hälso-och 
sjukvården var att det oftast rörde sig om frågor gällande frun eller kring barn i 
hushållet. Sjuksköterskornas upplevelser när mannen själv tog kontakt var att mannen 
inte alltid hade möjlighet att redogöra över den aktuella situationen eller 
sjukdomstillståndet. Arbetet för sjuksköterskan komplicerades eftersom otillräcklig 
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information mottogs, som i sig orsakade svårigheter vid rådgivningen och vid eventuell 
behandling. Sjuksköterskorna i studien upplevde att kvinnor inte heller fick ta över 
samtalet och tala för sig själva, utan att mannen i förhållandet tog denna makt ifrån 
dem. Det strider emot förhoppningen om jämställd vård i Sverige (Höglund & 
Holmström, 2008). 

Kvinnliga sjuksköterskors erfarenheter av samtal med manliga inringare 
uppfattades som nedtryckande (Höglund & Holmström, 2008). Männen uttryckte en 
negligerande attityd och att det hade en liten trovärdighet gentemot sjuksköterskan 
och dennes kunskap. Erfarenheterna handlade om att den kvinnliga sjuksköterskan 
inte ansågs vara lika kunnig eller ha samma nivå av kunskap som en manlig 
sjuksköterska (Höglund & Holmström, 2008). Den kvinnliga sjuksköterskan beskrev 
att i samtal med männen motsatte de sig och argumenterade emot sjuksköterskans 
förslag och expertis. Sjuksköterskan upplevde också att de inte kunde påverka 
männens ståndpunkt. Detta ledde till att den kvinnliga sjuksköterskan i samtalen 
upplevde känslor av respektlöshet och att det existerade olika status gällande könens 
värde i samhället (Höglund & Holmström, 2008).  
 

Könsskillnader gällande kommunikation 

 

I en studie gjord i Norge av Kvigne et al (2005) framkom det att genusskillnader i 
vården existerar. Resultatet i studien indikerade att sjuksköterskorna hade en tvetydig 
inställning till patientens genus. Sjuksköterskan beskrev sitt syn- och förhållningssätt 
till patienten såhär: ” En patient är en patient”. Sjuksköterskorna menade att de hade 
ett könsneutralt synsätt på patienten men trots det så erkände flera sjuksköterskor att 
det fanns skillnader och att de omedvetet anpassade sitt arbete och framförallt 
kommunikationen. Sjuksköterskorna sade själva att de talade på olika sätt med män 
jämfört med kvinnor (Kvigne et al, 2005). Enligt Höglund & Holmströms studie från 
2008 beskrevs äldre manliga inringare vid telefonrådgivningen som enkla att ha och 
göra med generellt. Männen som kontaktade sjuksköterskorna i studien betraktades 
som ursäktande gällande kontakten och ville inte vara till besvär. Emellertid fanns en 
uppfattning att män dolde eventuella symtom och känslor för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna förklarade att männen som ringde in oftast bara ville få lugnande 
besked och råd (Höglund & Holmström, 2008). Andra kommunikationsmönster som 
påträffades belyste att om båda parterna i samtalet var kvinnor, det vill säga 
sjuksköterskan samt patienten, så blev dialogen i större omfattning enklare (Foss & 
Sundby 2003; Höglund & Holmström, 2008). Andra aspekter som sjuksköterskorna 
noterade var patienternas intresse för information. Sjuksköterskorna upplevde att de 
kvinnliga patienterna i huvudsak var mer intresserade av att ställa frågor, medan 
männen var mer likgiltiga inför den information som sades (Foss & Sundby, 2003). 
Männen accepterade sjuksköterskornas information enklare än de kvinnliga 
patienterna som gärna ville samtala med läkaren innan dem kunde fatta ett beslut. 
Detta visade sig vara vanligare bland yngre kvinnliga patienter. Sjuksköterskorna 
beskrev att de yngre kvinnorna var mer frågvisa och krävde ofta mer eftersom dem var 
bättre insatta i sina egna rättigheter (Foss & Sundby, 2003). Vikten av och på vilket 
sätt användandet av humor i sjuksköterska- och patientrelationen var relevant 
framkom i en studie gjord i Australien (Haydon & Van Der Riet, 2013). Patienterna 
använde ibland humor som ett test för att testa sjuksköterskans förmåga och kunskap. 
Humorn kunde även förenkla arbetet med att skapa en god vårdrelation mellan 



12 
 

sjuksköterska och patient då den frambringade glädje. Denna typ av kommunikation 
kan användas som ett redskap av sjuksköterskan för att skapa en lättsam och god miljö 
i vårdprocessen. Sjuksköterskan fick även chansen att plockas ner från sin auktoritet 
och dela nivå med patienten. Humor är en viktig del i läkeprocessen och ett gott stöd 
(Haydon & Van Der Riet, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att humor ter sig på olika 
sätt mellan manliga och kvinnliga patienter (Haydon & Van Der Riet, 2013). 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att män ansågs använda humor i större 
utsträckning än kvinnor. Sjuksköterskorna beskrev att den manliga patienten 
berättade humoristiska historier och förväntade sig en reaktion från sjuksköterskan. 
Männen och deras humor kunde även uppfattas som sexistisk gentemot de kvinnliga 
sjuksköterskorna (Foss & Sundby, 2003; Haydon & Van Der Riet, 2013). Sexismen har 
diskuterats och det framkom att en orsak bakom sexismen var den kvinnodominans 
som sjuksköterskeyrket innehar. Av denna anledning använder män humor som ett 
redskap för att trycka ner den kvinnliga sjuksköterskan i dennes profession enligt 
Haydon & Van Der Reit (2013). Sjuksköterskan uppfattade däremot kvinnans humor 
vara av en annan sort, då kvinnor i större omfattning uppfattades som mer spontana i 
sitt sätt att uttrycka humor (Haydon & Van Der Reit, 2013).  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

 

Efter ett flertal litteratursökningar framkom det att det fanns begränsningar i aktuell 
forskning och detta bidrog till att ett nytt syfte arbetades fram. Det har under hela 
arbetets gång kontinuerligt ändrats för att spegla litteraturöversiktens innehåll. 
Skribenterna har även fått hjälp med genomförda sökningar av personal på 
högskolebiblioteket i Jönköping som ansvariga för sökningar gällande området 
omvårdnad. Då det var första gången skribenterna genomförde litterära sökningar tog 
det tid att förstå vad som var relevant för litteraturöversikten, vilka relevanta sökord 
som behövdes, att läsa artiklarna samt att utforma arbetet (Henricson, 2012). 
Sökningar har gjorts i databaserna CINAHL, PsycINFO samt MEDLINE. MEDLINE 
har använts i sökningarna, dock har inga fynd påvisats. Sökningar i flera omgångar har 
genomförts för att öka pålitligheten i arbetet. Avgränsningarna har anpassats efter 
tillgängligt material. En del forskning som implementerats i litteraturöversikten var av 
äldre karaktär då det var bristfällig forskning tillgänglig. Tidsavgränsning rörande årtal 
gick inte att undvika i CINAHL, därav har årtal 1991-fram tills idag (år 2019) 
implementerats i sökningarna i CINAHL. I CINAHL fanns inte möjligheten att undvika 
tidavgränsning vilket författarna helst önskade då minimal forskning fanns att tillgå 
och all tillgänglig forskning var av betydelse. Dock har ingen tidsavgränsning använts 
i PsycINFO.  

Tiden är en viktig faktor som kan påverka studien enligt Henricson (2012). 
Det utvalda ämnet i denna litteraturöversikt har haft begränsad tillgång på kvalitativ 
forskning vilket skulle kunna vara en svaghet (Henricson, 2012). Dock har sökningar 
gjorts i flertalet databaser för att undvika att gå förlorad publicerad forskning. En 
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annan svaghet var att kvantitativa forskningar förekom i högre utsträckning än det 
kvalitativa som var ämnad för denna litteraturöversikt (Henricson, 2012). Då 
forskning i kvalitativ design påträffats har artiklarna flertalet gånger varit vinklade ur 
patientens perspektiv, vilket inte var syftet med denna översikt och kan också ses som 
en svaghet i litteraturöversikten (Henricson, 2012). Nya sökningar genomfördes för att 
finna studier ur sjuksköterskans perspektiv och artikelsökningarna har därför varit 
tidskrävande (Henricson, 2012). En sökmatris utformades och sökningarna 
dokumenterades för att undvika att göra liknande sökningar flera gånger samt för att 
dokumentationen skulle bli korrekt, se bilaga 1 (Henricsson & Billhult, 2012b). Att 
säkerställa materialet var målet med granskningen (Friberg, 2017b).  

Artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning och efter kvalitetsgranskning 
återstod sju artiklar till resultatet. Av artiklarna som framtagits till resultatet var två 
utförda i Norge, två i Sverige, en i Australien och två från USA. Med antaganden om 
att dessa länder inte skiljer sig avsevärt från Sverige ansågs de därmed att vara av 
relevans och ansågs överförbara till litteraturöversiktens innehåll och därav 
påverkades inte översiktens resultat negativt (Henricson, 2012). Artiklar från flertalet 
länder har implementerats i litteraturöversikten vilket ökar tillförlitligheten på 
genomfört arbete (Henricson, 2012). Att använda studier från flertalet länder ökar 
perspektivet och en större helhetsbild skapas (Henricson, 2012). En artikelmatris 
designades där punkterna: titel, årtal, författare, metod och datainsamling, syfte och 
huvudfynd skrevs ner (se bilaga 3). En figur utformades (se figur 1.) för att tydliggöra 
och redovisa resultatets olika delar.  

En av artiklarna inkluderade både läkare och sjuksköterskor i sin studie. 
Av innehållet i resultatet av denna artikel har endast stycket om sjuksköterskans 
upplevelser och erfarenheter tillämpats. Detta för att säkerhetsställa att endast 
sjuksköterskornas perspektiv framkom. I slutet av analysen gjordes en 
sammanställning och en sortering av det innehåll som påträffats. Resultatet ur 
artiklarna delades upp i tre huvudteman vilket gjorde arbetet tydligt och strukturerat, 
se figur 1 (Friberg, 2017a). Trovärdighet innebär att litteraturöversikten ska inneha 
lämpligt resultat grundat på giltig forskning (Wallengren & Henricson, 2012). För att 
öka trovärdigheten i litteraturöversikten har artiklarna till resultatet genomgått 
flertalet kvalitetsgranskningar med hjälp av ett kvalitétsprotokoll (se bilaga 2). 
Skribenterna har peer debriefed emellan varandra vilket betyder att en diskussion och 
en kritisk granskning av den första tolkningen av data i resultatet har ägt rum 
(Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Wallengren & Henricson (2012) är det en 
styrka att vara fler skribenter då det stärker trovärdigheten.  

Skribenterna har genom reflektion diskuterat eventuell förförståelse och 
genom diskussion kommit fram till att tankar och idéer rörande skillnader i 
jämställdhet och dess tillämpning i vården fanns med från början. Skribenterna 
förfogade dock ingen evidens som styrkte eller bevisade att antagandena var korrekta. 
Enligt Priebe & Landström (2012) styrker en god diskussion rörande förförståelse om 
ämnet arbetets pålitlighet. 

Handledning har genomförts fortlöpande genom hela arbetets gång på 
Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping University. Litteraturöversikten granskades 
av andra deltagare i en handledningsgrupp vilket anses som en styrka i enlighet med 
Wallengren & Henricson (2012). Bekräftelsebarhet i en vetenskaplig artikel är att urval 
beskrivits tydligt i artikeln samt beskrivning av hur analysprocessen gått till 
(Wallengren & Henricson, 2012). Skribenterna har tagit hänsyn till 
bekräftelsebarheten under arbetets gång genom att noga kontrollera och granska valda 
artiklar (Wallengren & Henricson, 2012). En annan styrka i litteraturöversikten är den 
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beskrivning av genomförandet och tillvägagångssättet som har presenterats 
(Henricsson,2012).  
 
 

Resultatdiskussion 

 
 
Sjuksköterskans attityder och värderingar har en stor betydelse för att vården ska vara 
rättvis och jämställd. Det framkom att det fanns skillnader mellan kvinnor och män i 
hälso- och sjukvården. I Sverige finns det en klar bild av hur vården ska se ut och 
bedrivas, med lagar och ramar så som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
2017:30). Dock så påverkas sjuksköterskans profession av dessa normer och 
värderingar vilket leder till att kvalitén på vården varierar.  

I jämställdhetsrapporten från Socialstyrelsen (2004) står det skrivet att 
det finns luckor i kunskap om män och kvinnor gällande exempelvis hjärtvård och 
symtomskillnader mellan könen (Socialstyrelsen, 2004). Det konstateras i rapporten 
att ämnet behöver uppmärksamhet, att intresset rörande genus behöver ökas och att 
det behöver föras en debatt angående jämställd vård för att fylla dessa 
luckor (Socialstyrelsen, 2004). Ändamålet med SKL:s rapport är att underrätta 
sjukvårdspersonalen inom hälso-och sjukvården om befintliga könsskillnader, samt 
påverka politiskt ansvariga i beslutsfattande inom sjukvårdssektorn beträffande 
aktuell kunskap om genus och jämställdhet inom vården idag (SKL, 2018). 
Genusfrågan är relevant för sjuksköterskan i sin profession, detta för att 
sjuksköterskan ska ha en förståelse till varför patienterna kan behandlas olika 
beroende på kön och genus (Smirthwaite, 2010c).  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor såg sig vara medvetna om 
normer och värderingar och ansåg sig se patienten som en patient och inte som en man 
eller kvinna. Dock framkom att sjuksköterskorna omedvetet utgick och behandlade 
patienterna utifrån genustillhörighet. Det kan bland annat bero på att den manliga 
normen har visat sig vara det mest normaliserade både i samhället och inom vården 
samt att aktuell forskning som studerats fram tills idag har i stort sett enbart fokuserat 
på den manliga kroppen samt behovet (Alspach, 2017; Smirthwaite, 2010b). Hierarki 
existerar och kvinnan är idag i ett underläge gentemot mannen (Hooper & Quallich, 
2016). Så länge samhället ser ut som det gör i det stora hela, är det inte förvånansvärt 
att sjuksköterskan likaså följer dessa normer och stereotyper. Normer och hälsa kan 
ha en inverkan på varandra då män i sjukdom enligt norm ska vara starka och kvinnan 
ska prioritera familjemedlemmar på bekostnad av sin egen hälsa. Normer innehåller 
hierarki och makt där det maskulina har övertaget vilket kan resultera i ojämställdhet 
och att könen inte har tillgång till samma möjligheter. Det finns stereotyper som 
framställer kvinnan som känslig och ömtålig och därav anses hennes symtom och 
klagomål vara överdrivna och kopplas ihop med psykisk ohälsa istället för ett fysiskt 
besvär (Heise et al., 2019).  

En fungerande kommunikation är väsentligt för en fullkomlig vård. 
Manlig kommunikation är norm och klassas till det ”normala”. Forskningen visar att 
problem uppstår när denna norm implementeras i kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor uppger att de omedvetet delar in kön i 
kvinnligt och manligt. Mäns kommunikation uppfattas som rak och direkt. Dessa 
attribut anses sända signaler så som självsäkerhet och styrka vilket är angelägna 
egenskaper att besitta eftersom det krävs i en hierarki och tävlingsinriktade miljöer. 
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Attributen kopplas ihop med begreppet maskulinitet. Kvinnan däremot uppfattas som 
mer djupgående och analyserande i sin kommunikation och inte lika rak och direkt 
som mannen. Idag är det mannens sätt att kommunicera som utgör normen för 
kommunikationen. Kvinnans sätt att förmedla sig betraktades som annorlunda och 
kunde därmed uppfattas som manipulerande eftersom dialogen inte alltid var direkt 
(Nilsson & Sätterlund Larsson, 2005). Vid en icke fungerande kommunikation ökar 
risken för att patientens personcentrerade vård inte uppfylls. Krav för att en god 
personcentrerad vård skall genomföras är att patienten inkluderas och att vården 
individualiseras (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & von Vogelsang, 2017). I 
resultatet framkom det att kommunikationen kan se olika ut och att sjuksköterskan 
har varierande erfarenheter. God kommunikation krävs för att personcentrerad vård 
ska genomföras och för att korrekta beslut ska tas mellan sjuksköterska och patient 
(McCance & McCormack, 2019). 

Könsskillnader i diagnostik och behandling leder till en orättvis hälso-
sjukvård (SKL, 2014). En vård som inte är jämställd resulterar i vårdskador och ökad 
mortalitet, framförallt för kvinnor. Forskning påvisar att det i höginkomstländer 
bedrivs en underordnad hjärtvård, det vill säga att behandlingen varierar mellan könen 
och uppföljningen skiljer sig åt. Männen har överläget i både behandling och 
uppföljning. Trots denna fakta och medvetenhet avlider fler kvinnor än män i 
hjärtsjukdomar i både Sverige och USA (Heise et al., 2019; Määttä et al, 2015). Det 
finns flertalet faktorer som påverkas av könsskillnaderna däribland attityder, 
sjukhusinläggningar, kostnader, forskning, diagnostik, tillgång till vård, behandling 
samt läkemedel. Idag ska alla patienter behandlas lika, men det fungerar tyvärr inte så 
i praktiken. Jämställd vård betyder inte heller alltid att vården är av samma sort. Det 
vill säga för att uppnå en jämställd vård behöver vården individanpassas utifrån 
patienternas behov. Att kvinnor och män skiljer sig åt biologiskt är ett faktum, dock så 
hamnar kvinnorna oftast i ett underläge då mannen dominerar den tillgängliga 
vetenskap som idag finns inom omvårdnad och medicin (SKL, 2014; Smirthwaite, 
2010a).  Då det oftast inte finns någon annan förklaring än könsnormer som definierar 
skillnaden i mäns och kvinnors diagnostik och behandling vid identiska symtom 
innebär detta oftast en omedveten säkerhetsbrist för kvinnor vid vårdkontakt. Exempel 
på diagnoser där män och kvinnor har behandlats olika för samma sjukdomar, vilket 
varit medicinskt omotiverat är till exempel smärta av olika slag och hjärtsjukdomar 
(Samulowitz et al., 2018). 
  Det finns statistiska könsskillnader i kostnad för vård av hjärtinfarkt 
(Määttä et al, 2015; Smirthwaite, 2010a). Männens vård visar sig vara dyrare (i alla 
åldersgrupper) trots att kvinnor i snitt har en längre vårdtid. Orsaken till vad det kan 
bero på grundas i att kvinnor och män får vård på olika typer av vårdavdelningar. Då 
männen kommer i kontakt med vården för sina symtom på hjärtinfarkt blir de oftare 
inlagda på en hjärtavdelning och startar upp med intensiv utredning och behandling 
direkt till skillnad från kvinnorna som i allt högre utsträckning blir placerade på en 
medicinsk eller geriatrisk avdelning med en lägre grad av utredning och det tar längre 
tid för uppstart av behandling (Määttä et al, 2015). Även kvinnliga patienters 
upplevelser vid vårdsökande vid en eventuell hjärtinfarkt belyser att det kan bli en 
fördröjning i vårdsökandet. Enligt en studie skriven av Ray Higginson (2008) väntar 
kvinnor ofta med att söka vård vid bröstsmärtor. Higginsson (2008) menar att kvinnor 
har ett behov av att lösa problemet på egen hand och att kvinnan kan ha svårt att 
identifiera symtom relaterat till hjärtinfarkt. Kvinnorna har ofta föreställningar om att 
faktorer så som rökning, övervikt eller det faktum att vara man är orsaken bakom en 
hjärtinfarkt. Faktorerna kunde vara en bakomliggande orsak till att kvinnorna hellre 
avvaktade med att söka vård (Higginson, 2008). 
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Kvinnor förtjänar samma typ av vård och behandling som män. I dagsläget 
ser det inte ut så. Detta medför risker både i patientsäkerheten och vårdkvaliteten. 
Dagligvis går kvinnor runt och får fel typ av behandling på grund av en forskning som 
inte är tillräcklig och inte heller avsedd för det kvinnliga könet. Då standardmått och 
andra utgångslägen inom vården sker ur ett manligt perspektiv och en kvinnlig patient 
är därför inte anpassad alla gånger efter vårdens rekommendationer (Smirthwaite, 
2010a). Detta kan också visa sig i symtom som inte heller de yttrar på likvärdiga sätt. 
Fenomenet uppstår på grund av de normer och värderingar som samhället är uppbyggt 
av (Smirthwaite, 2010a). Detta är inte bara ett problem i vårt land utan ett 
världsproblem av stor karaktär. När patienter inte får den hjälp de behöver så kan det 
leda till att patienterna slutar lyssna på sin egen kropp som i sig leder till att de 
eventuellt inte söker sig till sjukvården nästa gång det behövs. Detta får konsekvenser 
i form av förlorat förtroende för sjukvården och en läkningsprocess som tar skada, som 
i det stora hela leder det till skada av patientens kropp. Många återbesök, nya symtom 
och diverse undersökningar är konsekvenserna av att patienten inte får vård i tid och 
då inte heller ges en möjlighet till att vara delaktig (Socialstyrelsen, 2015). Inom den 
personcentrerade vården krävs det att sjuksköterskor arbetar utifrån ett holistiskt 
perspektiv. Detta resulterar i att patientens fysiologiska, psykologiska och andliga 
behov uppfylls. Sjuksköterskan ska i sin profession arbeta utifrån att uppfylla 
patientens behov och detta är grunden för att personcentrerad vård ska uppnås 
(McCance & McCormack, 2019). Motivation för att följa vårdens råd ökar när patienten 
själv är delaktig och delaktigheten i den egna vården resulterar i mindre lidande och 
kostnader för samhället i stort (Socialstyrelsen, 2015). Resultatet när personcentrerad 
vård implementeras är delaktighet, positiv syn på hälso- och sjukvården samt en god 
miljö. Även ökat välbefinnande hos patienterna sker med hjälp av att sjuksköterskan 
bidrar med bekräftelse och respekt (McCance & McCormack, 2019). 
 

Slutsats 

 

Lika vård på lika villkor är grundkärnan som genomsyrat hela arbetet. Dels vill 
litteraturöversikten belysa att det finns ett behov av utveckling och en ökad 
medvetenhet samt kunskap bland befintliga och blivande sjuksköterskor för att på så 
vis undvika framtida vårdskador och felaktiga beslut. Litteraturöversikten ger en 
överskådlig presentation över läget idag samt påvisar bristen av nuvarande 
genusforskning och utvecklingsmöjligheter bland befintliga sjuksköterskor. Även SKL 
(2018) har insett att brister i jämställdheten idag existerar och har därför skapat flera 
satsningar på att utveckla jämställdheten inom hälso-och sjukvården, vilket är ett steg 
i utveckling framåt för en jämställd vård i Sverige. Dels vill litteraturöversikten tala om 
att det finns ett behov för en ökad medvetenhet samt kunskap bland befintliga och 
blivande sjuksköterskor för att på så vis undvika onödigt lidande för patienten. 
Litteraturöversikten är framförallt gjord för att skapa reflektion hos läsaren. Reflektion 
kring genus, normer, stereotyper och fördomar och hur dessa kan påverka yrkesrollen 
som sjuksköterska 
 
 

Förslag på fortsatt forskning 
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Det framkom i litteraturöversikten att genusforskningen inom medicinen är bristfällig 
och att ny forskning bör framställas och aktualiseras. Dels bör detta genomföras för att 
sjuksköterskor ska kunna utföra en trygg, respektfull och jämställd vård enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). Framförallt kan det ses att kvinnliga patienter 
är de som främst blir lidande då en jämställd vård inte uppnås. Arbetsplatserna bör ta 
ett steg tillbaka, se över verksamheten och vad just den gör för att en jämställd vård 
ska bedrivas. Arbetsplatserna behöver ta ett större ansvar för utbildning och utveckling 
av sina anställda för att skapa en medvetenhet runt genusproblematiken i både det 
praktiska arbetet och i samhället överlag. Idag finns det stora kunskapsluckor rörande 
genus inom sjukvården vilket försvårar arbetet för både sjuksköterskor och andra 
anställa inom hälso- och sjukvården.  
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