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ABSTRACT 
Background: Literature describes communication as an important part of how care will be 
experienced by the parties concerned. Literature also describes that men and women are 
communicating in different ways.  
Aim: Our intention was to shed light on general communicating strategies in health-, and 
medical service.  
Method: The project was carried through as a literature study. The search words that were 
used are related to communication and gender.  
Result: Communication that is performed in a professional way by the care giving part have 
better odds to be experienced as successful. For example by being observant of the previous 
experiences and presumptions of the receiver of care. Misunderstandings may appear when 
givers and receivers of care speak from their different worlds of experience, they can have 
different perspective on what is important to discuss. Literature focuses on the fact that givers 
of care can use different procedures when they communicate with receivers of care. Further 
men and women use different communication strategies. Women make more extensive use of 
emotional support than men do.  
Discussion: If you are aware of a professional communication between givers of care and the 
receivers of care the conditions of having a successful communication are better. 
 
Keywords: Caring, communication strategies, female, male, professional.  
Nyckelord: Kommunikationsstrategier, kvinnligt, manligt, omvårdnad, professionellt. 
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INLEDNING 
Författarna av detta arbete har i vardagen och i vårdarbetet uppmärksammat att 

kommunikation mellan människor kan tolkas olika, beroende på vilka förkunskaper, 

förutsättningar och kön som vi har. Detta har medfört att vi intresserat oss för vad litteraturen 

säger om olika kommunikationsstrategier inom hälso- och sjukvård i allmänhet och manlig 

och kvinnlig kommunikation i synnerhet. Missförstånd kan förhindras genom att man som 

sjuksköterska lyssnar och ger respons under samtalets gång med patienten, detta både vid 

verbal och ickeverbal kommunikation menar Eide och Eide (1997). För att god omvårdnad 

skall uppnås är det viktigt att sjuksköterskans samtal med patienter förs på ett professionellt 

sätt. I detta ingår att sjuksköterskan använder ett språk som patienten förstår med en respekt 

för patientens integritet och autonomi. 

 

BAKGRUND 

Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinets communicatio och betyder att göra något till 

gemensam, delad egendom (Linell, 1986). Att kommunicera är en skapande process enligt 

Linell där inget är färdigt från början utan där man får uttryck och begrepp tillgängliga under 

själva kommunikationen. Under kommunikationen fås impulser och nya associationer, 

samtalet formas under samtalets gång. Linell (1998) skriver att personerna bör känna sig 

delaktiga i kommunikationen och känna ett samspel mellan sig, för att den ska vara god och 

givande. Personerna behöver inte se varandra, men de bör bli bekräftade, detta genom att 

lyssna och att de känner att de blir tagna på allvar. Detta ger förutsättning till en god 

kommunikation.  

 

En kommunikation kan föras på flera olika sätt, den kan behandla ett ämne i taget eller kanske 

det vanligaste, den kan vara mixad, då behandlas flera ämnen samtidigt. Mixad 

kommunikation förekommer nästan alltid i kamratliga samtal, där vi känner en social 

samhörighet. När vi känner personerna vi kommunicerar med är meningarna ofta korta, 

avhuggna, eftersom vi vet vad personen syftar på skapar detta sällan några problem skriver 

Linell (1998). Genom kommunikationen kan vi enligt Adelswärd (1999b) uttrycka känslor 

attityder och åsikter, vi kanske vill berätta om något, övertyga någon, bara få kontakt och 

fördriva tiden eller tala om oss själva. Detta gör vi inte bara öppet och i ord utan vi förmedlar 

ständigt en bild av oss själva även med indirekta medel. Genom vårt val av samtalsämnen, 
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vårt sätt att röra kroppen, le, nicka eller genom våra kommentarer och förmåga att 

kommentera, argumentera och diskutera visar vi upp oss. Samtidigt läser vi av vår 

samtalspartner och försöker utläsa vad han/hon egentligen menar, och hur han/hon uppfattar 

det som sägs skriver Adelswärd (1999b). 

 

Kommunikation bygger på aktivt mentalt arbete och intelligenta gissningar både hos den som 

samtalar och den som lyssnar. Kommunikation innebär gemensamma handlingar och 

ömsesidig påverkan. När vi samtalar visar vi varandra olika företeelser, inte bara orden som 

sägs utan även vilka känslor och attityder vi har till varandra skriver Linell (1986). 

Kommunikation sker på mottagarens villkor. Om vi är måna om ett givande möte och utbyte, 

så måste vi tänka längre än till oss själva (Juhlin, 1999). I samtalet kan vi enligt Dixon (2000) 

ställa ledande frågor så att den vi samtalar till håller med, eller genom att hävda vår 

uppfattning så att den vi talar till har svårt att hävda sin rätt. Avsikten med detta är att övertala 

den andre att ha samma uppfattning som sig själv. Det är lätt att ställa ledande frågor utan att 

själv vara medveten om det.  

 

Adelswärd (1999b) och Linell (1986) menar att kommunikation inte bara innehåller 

sakinformation den synliggör också emotionella och sociala relationer mellan dem som 

kommunicerar. Vi tar emot intryck som fogas samman till en bild. Vi kan inte låta bli att dra 

slutsatser grundade på hur den andre talar, inte bara på vad han säger. I ett samtal är vi 

samtidigt både lyssnare och talare. När vi talar hör man sig själv och kan fundera över sina 

egna formuleringar och hur de kan uppfattas av andra. Vi lyssnar när vi själva talar och 

tvingas på så sätt att reflektera över hur det vi säger uppfattas av andra menar Adelswärd 

(1999b). Då tänker vi: –Nej det var inte så jag menade, det där lät inte bra. 

 

Kroppsspråket och rösten är intimt förknippade med personligheten (Juhlin, 1999). Sedan vi 

var små har vi lärt oss tolka kroppsspråket. Det är klokt att lita på kroppsspråket, för det är så 

intimt förknippat med personligheten och dessa går hand i hand. Om vi som sjuksköterskor 

observerar en patient som ser besvärad ut, sänker blicken, men med ord bedyrar - att han/hon 

inte har några besvär, förlitar vi oss troligen på kroppsspråket och de ickeverbala signalerna. 

Hur ett budskap uppfattas av den andra personen beror på hur orden som sägs 

överrensstämmer med det ickeverbala budskapet. För att budskapet skall tolkas som 

trovärdigt eller sant, måste personens ord och uppträdande vara kopplat till engagemang, om 

de inte är samspelta vinner det ickeverbala beteendet i trovärdighet skriver Juhlin. 
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Med blicken kan vi uträtta mycket. Vi markerar uppmärksamhet. Vi använder blicken för att 

markera vad som är viktigt. Det är inte alltid den svage som är tyst, tystnad kan även vara 

maktens privilegium som Adelswärd (1999b) beskriver det. 

 

Institutionell kommunikation 
Kommunikation inom institutioner ses som en ömsesidig skapelseprocess och samspel enligt 

Hellström Muhli (2003). Institutionella samtal förs ofta med en formell röst, de är ofta 

planerade och följer vissa riktlinjer som på förhand är bestämda, dessa samtal har en klar 

struktur på grund av att frågeställningar skall bli besvarade. Kommunikationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare kan ses som ett utbyte av perspektiv. Vårdgivaren bör se hela 

människan och sätta sig in i vårdtagarens känslor och behov. Vårdgivaren bör i första hand se 

till de förutsättningar som vårdtagaren har och inte vilka hinder som kan uppstå. Med detta 

menar Hellström Muhli att sjuksköterskan skall ta tillvara på patientens förmåga att uppleva 

hälsa trots sjukdom. Detta leder till att de problem som patienten har inte upplevs större än 

möjligheterna och att dennes förmåga tas till vara. Vårdgivaren har ofta ett överläge gentemot 

vårdtagaren i en institutionell kommunikation, eftersom det är en ny miljö för vårdtagaren och 

att språket kan vara svårbegripligt för denne. För att kommunikationen skall kännas god bör 

vårdgivaren använda ett språkbruk som vårdtagaren kan förstå och även känna sig delaktig i 

besluten. Om vårdgivaren inte förstår vårdtagarens livsvärld och vad denne upplever som 

viktigt kan det leda till att vårdtagaren inte får det stöd denne behöver hävdar Hellström 

Muhli (2003). 

 
Manlig och kvinnlig kommunikationsstil   
Män vill kunna hantera omvärlden – klara av saker och ting, det gör att männen har lättare för 

att prata om saker till skillnad från kvinnor som hellre pratar om känslor. Även män med sin 

sakliga inriktning och rationella uppbyggnad av samtal talar om känslor men på ett ordnat och 

förnuftigt sätt. De vill ha ordning och reda även på känslopratet. Män vill tala om en sak i 

taget, skilja ut sakfrågor, inte göra några onödiga utvikningar och ha en allmän inställning 

hellre än en personlig. Kvinnor talar på ett personligt sätt som syftar till gemenskap, de vill ha 

en öppen kommunikation genom ömsesidigt samspel. Kvinnor vågar ha kontakt och känna 

empati för sina medmänniskor, detta leder till en trygghetskänsla för dem och de känner ett 

personligt engagemang i kommunikationen skriver Nilsson och Waldemarson (1995). 
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När män och kvinnor kommunicerar tolereras skratt och svordomar olika hävdar Adelswärd 

(1999b). Då mansrösten uppfattas som grov accepteras mäns svordomar lättare av 

allmänheten. Adelswärd skriver att kvinnor har lättare till leende och skratt än vad män har. 

En man ler när han trivs med situationen medan kvinnan kan le både när hon känner sig 

osäker, besvärad eller vill visa sitt engagemang.  

 

Nilsson och Waldemarson (1995) skriver att mäns språk uppfattas som rationellt, logiskt och 

faktainriktat, medan kvinnors språk uppfattas som emotionellt, intuitivt och relationsinriktat. 

Kvinnor klagar ofta över att de får minde respons från männen under ett samtal än de 

förväntat sig. Män använder återkoppling mer restriktivt, bland annat för att de själva 

använder den som ett tecken på samtycke. Adelswärd (1999b) menar att kvinnors mer 

frekventa återkoppling inte innebär att de instämmer med talaren, ofta markerar de med detta 

endast att de lyssnar och förstår innebörden av vad som sagts. Denna skillnad kan lätt leda till 

missförstånd och konflikter. Om en kvinna säger ”mm” och ”ja” hela tiden när hon lyssnar 

och i slutet ändå inte håller med, kan mannen bli upprörd och anse att hon suttit och hållit 

med hela tiden för att i slutet omotiverat ändra sig. Skillnaden är att kvinnor nickar eller 

använder uttryck som ”jaha”, då hon vill visa att hon ”lyssnar, fortsätt” och att hon ”är 

intresserad”, då mannen nickar betyder det – ”jag håller med dig, jag tycker som du”. 

Missförstånd kan undvikas om vi är medvetna om olika samtalsstilar anser Adelswärd. 

Nilsson och Waldermarson (1995) hävdar att män och kvinnor har olika 

kommunikationsstilar. Det kan få betydelse i blandade grupper och kan ge upphov till 

oklarheter, feltolkningar, missförstånd och konflikter. Män vill gärna kontrollera 

kommunikationen, vilket kan upplevas som ett uttryck för makt i vissas ögon. Kvinnlig 

kommunikation är vanligen känsloinriktad, men det betyder inte att den automatiskt ger 

mindre makt åt kvinnor.  

 

När detta läses väcks nyfikenheten. Om det stämmer att män och kvinnor har olika 

uttryckssätt skulle det eventuellt kunna leda till missförstånd mellan oss. Vid omvårdnad och 

kontakt med vårdtagare bör vi som sjuksköterskor göra allt för att undvika att missförstånd 

uppstår. Det är inte några nya tankar som Nilsson och Waldermarson (1995) beskriver, redan 

1899 reflekterade Gustaf Cederchiöld skillnader i manlig respektive kvinnlig kommunikation. 

Han skrev då detta: 

”… kommer hennes tal vanligen som en oavbruten ström, utan några för manliga öron märkbara pauser.. 
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Men å andra sidan är det välbekant, att just omedelbarheten i en kvinnas tal och skrift kan giva en åskådlighet 

och trovärdighet, en värme och ett behag, som icke lätt uppnås av mannens abstraktare och därigenom kallare 

form.. 

Om t.ex. ett fruntimmer skall redogöra för ett samtal, som hon åhört eller deltagit i, så bemödar hon sig oftast att 

återgiva det i direkt anföring med inskjutna sa’ han, sa’ hon, sa’ ja, medan en karl snarare lägger an på att kort 

framhålla, vad vardera av de talande menat.. 

Däremot kunna kvinnor i regel fritas från ett annat slag av oartikulerade ljud, som är rätt vanliga hos män. Jag 

menar de stammande lätena ö-ö-ö eller u-u-u, eller ä-ä-ä, med vilka mången karl fyller mellanrummen mellan 

sina ord, då han tänker långsamt eller tveksamt. En kvinna tänker och talar nästan alltid så fort, att hon ej 

behöver sådant fyllnadsgods… 

Och i en debatterande församling av fruntimmer tillgår det ju ej sällan så, att var och en får uttala sig, när helst 

det lyster henne, och man tyckes just icke taga illa vid sig om det skulle bära så till, att flera tala på samma 

gång.” 

 
(Ur Gustaf Cederschiöld, 1917 i Sigurd, 1991, s.132). 

  

Kommunikation i omvårdnaden  
Här beskriver vi några omvårdnadsteoretikers syn på kommunikation och dess betydelse för 

omvårdnaden. Watson (1988) anser att målet med omvårdnad är att vårdtagaren skall uppnå 

en högre känsla av harmoni, harmoni mellan tanke, kropp och själ. Detta kan inte uppnås om 

inte kropp och själ är i samklang med varandra. Själen lyser igenom kroppen och orden. 

Sjuksköterskan kan hjälpa vårdtagaren genom att i samtal komma med respons och behandla 

honom/henne som en unik människa. Sjuksköterskan skall vara intresserad av människan i 

vårdtagaren, detta uppnås genom att vara närvarande och fokuserad. När kommunikationen är 

fokuserad på vårdtagaren iakttar sjuksköterskan honom, både vad han säger verbalt men även 

vad kroppsspråket säger. Även Orlando (1961) beskriver hur sjuksköterskan kan vara 

uppmärksam på vårdtagarens ickeverbala kommunikation, sjuksköterskan kan då eventuellt 

uppfatta verbala ord som inte överrensstämmer med kroppsspråket. Kanske säger orden ”inte 

ont”, men kroppsspråket, mimiken säger ”ont”. Sjuksköterskan lyssnar även till rösten och 

dess karaktär, av den kan hon få en känsla av vilken sinnesstämning vårdtagaren har, 

exempelvis, ledsen, arg, eller glad. Sjuksköterskan uppfattar även de inre känslorna, eftersom 

de avspeglas i rösten. En förutsättning för god omvårdnad enligt Orlando är att det utvecklas 

en relation mellan vårdtagaren och sjuksköterskan. Kommunikation sker genom en ömsesidig 

relation, det är genom den vi kan se den unika människan vi samtalar med hävdar Travelbee 

(1971). Kommunikation är inte bara ord utan även det som avspeglas i människan som vi 

möter. Sjuksköterskan får upplysningar om hur vårdtagaren vill ha sin omvårdnad utformad 
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genom aktiv kommunikation. Enligt Travelbee (1971) är kommunikation den viktigaste 

förutsättningen för en god relation mellan patient och sjuksköterska. 

 

Bazler-Riley (1996) skriver att sjuksköterskan blir stärkt i sin yrkesroll när hon har fått 

färdigheter i att klara av även svåra kommunikationer med vårdtagaren, hon räds då inte som 

vårdgivare att gå in i dessa samtal. Att ge god omvårdnad är bland annat att kommunicera 

med vårdtagaren på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt hävdar Eide och Eide (1997) 

så att personen i fråga känner sig delaktig i vården och de beslut som fattas om hans situation. 

Att visa empati och tänka etiskt är viktigt i all kommunikation, detta för att uppnå så god 

omvårdnad som möjligt. God kommunikation med vårdtagaren leder till mindre rädsla och 

stress, det ger honom/henne möjlighet att skapa mentala bilder av vad han/hon kan förvänta 

sig av omvårdnaden menar Bazler-Riley (1996). Eide och Eide (1997) poängterar att om 

vårdtagaren får bristande eller ingen återkoppling på det som sagts, kan det leda till osäkerhet 

och rädsla för att ha gett ett felaktigt intryck till vårdpersonalen. Sjuksköterskan bör stanna 

upp och lyssna på vad vårdtagaren har att säga så att denne känner sig bekräftad, och får en 

upplevelse av att bli både lyssnad på och sedd. 

 

Legitimerad sjuksköterska är enligt lag skyldig att föra patientjournal (SFS 1985:562). 

Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd till vad patientjournalen skall innehålla (SOSFS 

1993:20). Här beskrivs vad som skall finnas med i journalanteckningarna och vilken struktur 

de skall ha. Punkt nr: 17. i (SOSFS: 1993:20) har särskilt stor betydelse för sjuksköterskan, 

där beskrivs dokumenteringen av omvårdnaden. I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården beskrivs bland annat vad omvårdnad 

syftar till: befrämja hälsa och förebygga ohälsa samt återställa och bevara hälsa utifrån 

patientens individuella möjligheter och behov, samt minska lidande och ge möjlighet till en 

värdig död. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) beskriver en modell för 

dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Denna modell är uppbyggd utifrån 

omvårdnadsprocessen med sökord till varje del. Ett av sökorden under omvårdnadsstatus är 

kommunikation. Kommunikationen har stor betydelse för mötet mellan sjuksköterska och 

vårdtagare, den har också stor betydelse för hur omvårdnaden kommer att utformas. Med god 

dokumentation angående kommunikationen kan missförstånd undvikas av sjuksköterskor och 

kollegor som deltar i omvårdnaden. Välbefinnande är också ett sökord där sjuksköterskan kan 

beskriva vad hon iakttar hos en vårdtagare. Hos en vårdtagare som inte kan förmedla sig 

verbalt är det vad sjuksköterskan iakttar som hon kan föra in under detta sökord, det kan vara 
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ett leende, eller uttryck för missnöje. De främsta målen för omvårdnaden är enligt Ehnfors, 

Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) i denna modell välbefinnande, integritet, prevention 

och säkerhet. 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa generella kommunikationsstrategier inom 

hälso- och sjukvård, med fokus på manlig och kvinnlig kommunikationsstil. 

 

METOD 
För att uppnå syftet med detta arbete har en litteraturstudie genomförts. Holme och Krohn 

Solvang (1991) beskriver att som författare till en litteraturstudie är man beroende av tidigare 

publicerat material och hur dessa källor svarar på syftet till arbetet, även hur stor del i 

materialet som är validerat samt om källan är skriven i första eller andra hand. Författare till 

en litteraturstudie är alltid observatör till tidigare publicerat material. Holme och Krohn 

Solvang skriver vidare att det är läsaren som tolkar budskapet i texterna, en förutsättning för 

att budskapet tolkas korrekt är att man är insatt i hur källan kom till. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är målsättningen för litteraturstudie med kvalitativ 

genomförande är att finna mönster, teman och kategorier i materialet. Dessa ligger sedan till 

grund för resultatet. När en kvalitativ bearbetning görs arbetas det oftast med ett textmaterial, 

vilket kan göras av andras texter. 

 

Sökning 
Backman (1998) skriver att litteratursökning huvudsakligen kan ske genom följande tre 

sökmetoder: konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning. Konsultation skedde 

främst med handledaren, som gav idéer till möjliga relevanta författare, forskare, statliga 

rapporter samt litteratur. Därefter skedde manuell sökning efter de råd som givits samt råd 

från bibliotekspersonal vid högskolebiblioteket SOFIA i Vänersborg. Sista steget som gjordes 

var datorbaserad sökning. Det gjordes en systematisk sökning av information, detta har skett 

via databaser CHINAL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Litteratur), pub med+, 

Google, ProQuest och Sve.Med. Detta har skett via HTU (Högskolan Trollhättan /Uddevalla) 

lokala databas SOFIA i Vänersborg. Även en osystematisk sökning har genomförts på 

högskolebiblioteket SOFIA i Vänersborg.  
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Sökorden som använts har varit, women, men, language, sex, differences, communication, 

male, female, talk, and, human, physician, gender, effects, in, medical, manlig, kvinnlig och 

kommunikation. Kombinationer av orden som används är: male-female-talk, women-men-

language, women-men-and-language, language–sex, sex-differences–communication, male-

female-communication, human-communication, Communication-in-sex-differences, 

physician-gender-effects-in-medical, human-communication + difference-men-women och 

manlig-kvinnlig-kommunikation. Se bilaga 1.  

    

Manligt, kvinnligt, språk, kön, kommunikation, språkbruk, språkligt. Dessa ord har 

kombinerats med varandra och de svenska sökorden har främst använts till litteratursökning. 

Manuell sökning har även gjorts på enskilda författares namn. Backman (1998) skriver att alla 

använda metoder och tillvägagångssätt skall rapporteras och beskrivas. Nyberg (2000) anser 

att kedjesökning utifrån litteratur/referenslistor kan ge ytterliggare underlag för att hitta 

relevant litteratur. Detta har gjorts i avhandlingar och litteratur. 

 

Urval 
Litteratur, avhandlingar, statliga rapporter, skönlitteratur och artikelsökning har språkligt 

begränsats till svensk och engelskspråklig. Underlaget som används har tagits fram med hjälp 

av nyckelorden och endast fulltext artiklar. Då det fortfarande var ett stort antal träffar 

avgränsades sökningen ytterligare av författarna till att endast gälla artiklar som var 

tillgängliga från HTU:s (Högskolan Trollhättan /Uddevalla) bibliotek i Vänersborg. 

Författarna läste abstrakten till artiklarna och skrev ut de som antogs vara relevanta till syftet. 

Vi är båda medvetna om det som skrivits i arbetet är tolkat i tredjehand av oss. Relevant 

litteratur såsom avhandlingar och statliga rapporter har använts i resultatet, se bilaga 2.  

Begränsningar av artikelsökningen har i vissa databaser gjorts som framgår av bilaga 1. 

Därefter granskades artiklarna ett flertal gånger och de som svarade på syftet samt var 

vetenskapliga valdes ut till resultatet, se bilaga 3. 

 

Genomförande 
Holme och Krohn Solvang (1991) skriver att tolkning av källan innebär att man tolkar det 

som upphovsmannen har ansett sig komma fram till i sitt material. Det bör även inskaffas 

tilläggsinformation från flera författare för att skapa sig en vidare syn av ämnet som 

undersöks. Holme och Krohn Solvang skriver vidare, att det upphovsmannen avser med sin 
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innebörd i publikationen inte tolkas lika av mottagaren, man kan inte utgå från att den som 

tolkar en text delar samma värderingar som författaren, vilket innebär att tolkningen kan bli 

vinklad beroende på vem som tolkar texten. Tjugofyra stycken artiklar skrevs ut på 

högskolebiblioteket SOFIA i Vänersborg, även litteratur och avhandlingar lånades från 

högskolebiblioteket SOFIA i Vänersborg, dessa lästes av författarna. Författarna gjorde först 

en övergripande värdering av litteraturen och artiklarna som lånats och skrivits ut. Materialet 

som valdes ut svarade mot syftet på arbetet, de artiklar som valdes ut var vetenskapliga och 

har används i resultatet. Totalt valdes fyra stycken artiklar ut till resultatet se bilaga 3. Dessa 

artiklar stämde innehållsmässigt med syftet av arbetet vilket var att belysa kommunikationens 

betydelse inom hälso- och sjukvård, men med fokus på manlig och kvinnlig 

kommunikationsstil samt kommunikationsstrategier. Det som utkristalliserades från 

litteraturen var två större huvudgrupper, dessa två var kommunikationsstrategier och olika 

erfarenhetsvärldar.  

 

RESULTAT 

Kommunikationsstrategier 
Kommunikationsstrategier kan förklaras som ett tillvägagångssätt, vilket kan används både 

medvetet eller omedvetet av vårdgivarna i kommunikationen med vårdtagaren, hävdar 

Bredmar (1999). Vårdgivaren kan använda sig av en strategi för att undvika att bli engagerad i 

vårdtagarens emotionella värld, eller på ett professionellt sätt bli engagerad i vårdtagaren. 

Som vårdpersonal har vi olika erfarenheter med oss menar Hellström (1999) detta gäller även 

för patienterna vilket man som personal bör vara medveten om, och föra kommunikationen 

utifrån patientens erfarenheter. Att tala om känslor och att aktivt lyssna kan skilja sig åt 

mellan män och kvinnor, genom att vara medveten om olika samtalsstilar kan missförstånd 

undvikas vid omvårdnaden. 

 

Professionell samtalsstrategi 
Bredmar (1999) skriver i sin doktorsavhandling att de kvinnliga vårdgivarna använder olika 

kommunikativa strategier när de skall genomföra planerade samtal med vårdtagaren. Bredmar 

genomförde sin studie genom deltagande observationer, bandupptagningar samt 

frågeställningar som ställdes till både patienter och anställda inom vården. De som deltog i 

studien var kvinnliga barnmorskor och deras planerade möten med de blivande mammorna. 

Bredmar iakttog att barnmorskorna var hänsynstagande och känslofokuserade när de pratade 

med de havande, hon frågade mycket och ville att mamman skulle berätta om hur hon 



 10

upplevde sin situation. Barnmorskan uppfattades av Bredmar (1999) som lyhörd och 

empatisk, då hon visade ett intresse för mammans frågor och funderingar. I känsliga 

samtalssituationer observerade Bredmar att det var vanligt för vårdgivaren att ändra 

samtalsstil och förhållningssätt. Bredmar anser att det ofta gjordes en diskret och försiktig 

presentation om sådant som kunde uppfattas som generande för den blivande mamman. 

Bredmar iakttog att när de skulle tala om sådant som kunde uppfattas och tros vara personligt 

och känsligt åberopades rutiner, rösten blev formell, informativ och hade inte längre sin 

personliga prägel. Röstläget ändrades under samtalets gång med mamman beroende på vilka 

frågor som ställdes av barnmorskan. När det var allmänna frågor som inte upplevdes som 

känsliga hade rösten ett mjukare tonläge, medan känsliga frågor ställdes med en sträv och 

opersonlig röstkaraktär, dessa samtalsstrategier användes till stor del för att inte genera 

mamman. Bredmar uppmärksammade att denna strategi användes av samtliga barnmorskor 

när de ställde känsliga frågor till mamman, denna strategi som var regelbundet återkommande 

i alla de planerade samtalen kan enligt Bredmar beskrivas som professionell kommunikativ 

varsamhet.     

 

Kommunikationen är människans främsta medel för kontakt och förståelse skriver 

Strandmark Kjölsrud (1994) i sin doktorsavhandling. Ändå kan kommunikationen lika gärna 

åtskilja som föra närmare, lika gärna fördunkla som förklara, lika lätt trycka ner som upphöja. 

En kommunikation kan bland annat beskrivas som vänskap, kärlek, bekantskap och 

förbindelse. Strandmark Kjölsrud genomförde sin studie med hjälp av intervjuer, samtal och 

observationer till vårdtagare och där hon även observerade och intervjuade vårdpersonal på 

två kirurgiska avdelningar. Hon uppmärksammade då att kvinnliga sjuksköterskor 

uppskattade och föredrog de spontana samtalen framför de planerade samtalen med 

patienterna, till skillnad från de manliga sjuksköterskorna, som föredrog de planerade 

samtalen. Detta kan enligt Strandmark Kjölsrud (1994) bero på mäns och kvinnors olika 

samtalsstrategier. Manliga sjuksköterskor ville ha ett ordnat och planerat samtal där de kunde 

informera patienten om det som var värdefull och nödvändig information för denne, de 

planerade även in ankomstsamtalen med vårdtagarna och dokumentationen skedde under 

samtalets gång med patienten. De kvinnliga sjuksköterskorna tyckte det kändes naturligare att 

samtala och ställa frågor till patienten när de utförde andra sysslor hos denne, de tyckte då att 

samtalet inte blev lika formellt utan mera naturligt. Kvinnlig vårdpersonal gav sig mera tid till 

att lyssna och ställa frågor till patienten när denne uttryckte sitt behov eller signalerade på 

annat sätt att han ville kommunicera. Dessa båda samtalsstilar kunde användas av både 
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manlig och kvinnlig personal, men en planerad samtalsstil användes oftare av den manliga 

personalen likaså användes den spontana samtalsstilen oftast av den kvinnliga 

vårdpersonalen. Strandmark Kjölsrud (1994) iakttog också att de kvinnliga sjuksköterskorna 

uppskattade när patienten berättade om sin tillvaro till vardags. Strandmark Kjölsrud såg en 

risk för de patienter som inte gav några tydliga signaler, att de inte heller i så stor utsträckning 

fick spontana samtal. Kvinnliga sjuksköterskor sköt ofta upp ankomstsamtal med patienten 

eftersom de ansåg att det inte kändes naturligt att sitta med penna och papper när de samtalade 

med patienten, de ville hellre utföra ankomstsamtalet när de samtalade spontant. Risken är då 

enligt Strandmark Kjölsrud att vissa saker glöms bort att fråga om och att det inte blir en 

fullständig omvårdnadsdokumentation, på grund av att dokumentationen inte sker under 

samtalets gång och betydelsefull information från patienten förbises att dokumenteras på 

grund av detta. Fördelen med de planerade samtalen är att de blir utförda och ej skjuts på 

framtiden menar Strandmark Kjölsrud. Patienter som ger få eller inga signaler till samtal 

försummas ej vid den manliga samtalsstilen.   
 

Förtroende mellan vårdtagare och vårdgivare byggs upp genom samspel mellan dessa skriver 

Strandmark Kjölsrud (1994) och Halldòrsdòttir (1996). Halldòrsdòttir lyfter i sin 

doktorsavhandling fram vikten av upplevelsen av god omvårdnad. Patienterna i 

Halldòrsdòttirs studie såg det som en förutsättning för god omvårdnad att sjuksköterskan 

byggde en bro mellan sig och patienten. Att skapa en bro mellan patient och sjuksköterska 

görs bland annat med professionell kommunikation av vårdaren. Vårdpersonalen skall våga 

ställa frågor, bli engagerad och visa empati för patientens liv, detta gör att man stannar upp 

och bygger ett förtroende mellan sig och patienten. Vårdpersonalen bör visa i ord och 

handling att vårdtagaren är viktig som både människa och patient, detta gör vårdpersonalen 

genom att föra en öppen kommunikation med patienten samt visa ett genuint intresse för 

denne.  

 

Med professionellt samtal menas även att personalen ska stödja vårdtagaren, och föra dennes 

talan när han/hon är i behov av detta stöd eller om förmågan inte finns hos denne. När 

vårdpersonal för patientens talan skall det göras utifrån dennes egna önskemål och behov. 

Halldòrsdòttir (1996) belyser också vikten av att personalen skall vara sanningsenlig i både 

ord och handling mot vårdtagarna, vilket gör att de känner god omvårdnad och en bro byggts 

mellan dem. Halldòrsdòttir visar även att avsaknad av professionellt samtal och visad empati 

för patienten uppfattades som om vårdpersonalen inte var intresserad och vårdtagaren kände 

sig till besvär. Vid avsaknad av professionell samtalsstrategi upplevdes personalen som 
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känslokall, ointresserad, det togs inga initiativ till spontana samtal och information från 

vårdpersonalens sida. Personalen uppfattades som att de inte visade något intresse för 

vårdtagarens upplevelse av hälsa och/eller ohälsa. Vårdpersonalen hade då byggt en vägg 

mellan sig och patienten, istället för en bro fann Halldòrsdòttir (1996). 

 

Manlig och kvinnlig kommunikationsstrategi 
Säljö och Sätterlund Larsson (1996) skriver i sin rapport om vikten av samspelet mellan 

sjukdomsupplevelser och hur det framställs genom språket av vårdtagaren. Säljö och 

Sätterlund Larsson har uppmärksammat hur sjukdomsupplevelsen har framställts av 

vårdtagaren, de uppmärksammade då att det fanns en klar könsmässig skillnad på hur män 

och kvinnor skildrade sin sjukdomsupplevelse. Män och kvinnor har olika förväntningar av 

kommunikationen och för att detta möte skall uppfattas som lyckat beror på hur 

vårdpersonalen lever upp till vårdtagarens förväntningar. I rapporten från Säljö och Sätterlund 

Larsson framgår att patienterna föredrog att kommunicera med vårdpersonal av samma kön 

när det gällde sexuella och könsrelaterade frågor. Säljö och Sätterlund Larsson menar att 

kvinnliga sjuksköterskor var mera inställda än manliga sjuksköterskor på att utforska 

vårdtagarens psykosociala förhållanden, de kvinnliga sjuksköterskorna hade ett mera 

förebyggande, rådgivande och hälsoinriktad kommunikation. Säljö och Sätterlund Larsson 

uppmärksammade att de kvinnliga sjuksköterskorna lade ner mera tid åt denna typ av frågor 

och de hade även en mera känslomässig och positiv samtalsattityd.  

 

 Säljö och Sätterlund Larsson (1996) anser i rapporten att kvinnliga läkare tog sig längre tid åt 

att diagnostisera patienten, de begärde fler laboratorieprov, de var mera benägna till att 

komma överens med patienten om återbesök än vad de manliga läkarna var. Något som 

framgick i rapporten var att om kommunikationen fördes mellan man - man eller kvinna - 

kvinna så varade samtalen längre tid än om samtalen fördes med en vårdgivare av motsatt 

kön. Det framkom att alla de kvinnliga samtalen varade längre än de manliga samtalen och att 

vårdtagaren fick mera tid till förfogande för att uttala sig om sin upplevelse av situationen hos 

de kvinnliga läkarna. Ett förtroende mellan vårdtagare och vårdgivare kan byggas upp genom 

ett professionellt samtal. Både Tannen (1992) och Strandmark Kjölsrud (1994) har observerat 

i sina studier att kvinnor är mera inriktade på en delaktig kommunikation de vill både lyssna, 

berätta och sammanfatta vad samtalet har handlat om. Deras ordval anknöt oftare till begrepp 

som hade med känslor att göra och de intresserade sig mera för de emotionella relationerna 

mellan människor. Medan mannen var inriktad på att lyssna och han fokuserade oftast på 
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avgränsande och problemlösande detaljer i kommunikationen har Tannen (1992) och 

Strandmark Kjölsrud (1994).  

 

Kvinnor vill ofta diskutera ett problem som uppkommer flera gånger, medan männen tar upp 

problemet och kommer med en lösning och sedan är diskussionen avslutad hävdar Tannen 

(1992). Kvinnor förväntar sig att få uppbackning för sina känslor i kommunikationen. Då 

leder männens sätt att tona ner känslorna, till att kvinnorna kan känna sig personligt angripna 

och tolkar detta som att mannen inte tar henne på allvar. Det samma känner mannen när 

kvinnan försöker förmå honom att öppna sitt inre och samtala om sina känslor utan att han 

själv vill det. Han kan då känna sig frustrerad, det är ett intrång i hans oberoende och 

handlingsfrihet. Då en man för en rak kommunikation misstolkas det ofta av kvinnan enligt 

Tannen, kvinnan uppfattar då meningen i budskapet som en order eller ett krav. Hon 

ifrågasätter inte påståendet, utan fogar sig i det, hon kan även bli arg eller ledsen eftersom hon 

upplever det som att han vill bestämma. Han har då inte följt hennes kommunikativa stil, 

genom att först fråga lite lätt och ytligt för att sedan övergå i ett samtal där de båda kan ge sin 

syn på förslaget. Om förslaget har accepterats utan att det först har diskuterats och det då inte 

visar sig vara så bra, är det lätt att kvinnan skyller helt på mannen, eftersom hon hela tiden 

trott att förslaget var en order och inte ett förslag. Tannen (1992) har även observerat att 

mannen ofta använder ett högre röstläge än vad kvinnor gör, detta kan uppfattas av kvinnor 

som dominant och att mannen inte bryr sig. Kvinnan kan också tolka detta som en överlägsen 

attityd, medan det för mannen är ett naturligt röstläge och talesätt. 

 

När Tannen (1992) observerade män och kvinnor i samtal, iakttog hon att det även fanns olika 

karaktäristiska kommunikationsstilar för män och kvinnor. I en kommunikation är behovet av 

oberoende och närhet det som är viktigast, det uttrycks i en balans mellan auktoritet och 

kamratlighet. Både män och kvinnor vill vara oberoende och ha frihet, samtidigt som de 

eftersträvar andras förtroende, närhet och kärlek. Alla människor har behov av att hålla 

distans till varandra, men behovet varierar från individ till individ, samtidigt vill människan 

känna gemenskap och tillhörighet. Även balansen och vikten av oberoende och närhet varierar 

mellan människor. En tendens är att vågskålen med oberoende lätt väger över hos mannen, 

medan skålen med närhet väger tyngst hos kvinnan. Tannen uppmärksammade i sina 

observationer att kvinnor var bättre på att dela ut beröm än vad männen var när de 

kommunicerar med andra, dock var kvinnorna sämre än männen på att dela med sig av sin 

kunskap. Män trivs med att få ge upplysningar och ha en rådgivande roll, medan de ofta 
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känner sig underlägsna som mottagare. Kvinnor anser ofta att män inte ger dem det gensvar 

de vill ha i kommunikationen. Kvinnor och män talar också om sina bekymmer olika. När en 

kvinna uttrycker sin rädsla eller sina bekymmer gör hon det inlindat med känslor och hon 

förväntar sig att svaret ges på ett liknande sätt. Medan mannen säger rakt och konkret vad han 

undrar över hävdar Tannen (1992). En studie gjord av Burleson och Gilstrap (2002) bestående 

av män och kvinnor, som fick svara på frågor som var samanställda i ett frågeformulär om hur 

männen och kvinnorna tyckte att en stödjande kommunikation borde utföras. Burleson och 

Gilstrap kom fram till att fyra olika strategier användes i en kommunikation. Som 

medmänniska kan man närma sig en person och dennes problem genom strategin av att vilja 

lösa och hjälpa (solve). Genom att undvika att kommunicera med en person som upplever 

eller har problem slipper vi kommunicera om känslor, vi använder då en strategi av att fly 

(escape). Vid problemfokus ses enbart till hur problem rationellt kan lösa men de undviker att 

bli engagerad känslomässigt (dismiss). Vid känslofokus innebär att det att problemet ses men 

stor vikt läggs även på det känslomässiga planet som ett stöd för personen och att trösta denne 

(solace).   

 

Enligt Burleson och Gilstrap (2002) anser både män och kvinnor det viktigare med en mera 

känslofokuserad kommunikation, än med en problemlösande kommunikation när de har eller 

upplever problem. De uppmärksammade att kvinnor hade lättare än männen att vara som ett 

stöd för en person med problem, kvinnorna ville prata och inte fly undan. Männen hade dock 

lättare för att dra sig undan i en kommunikation som blev känsloladdad. För männen var det 

lättare att ägna sig åt att lösa problemen rationellt. Detta kan bero på att männen var mindre 

benägna till att prata om både sina egna och andras känslor. Burleson och Gilstrap (2002) 

observerade även att män upplevde kommunikation där de behövde prata om sin egen 

känslovärld som stressfullt medan kvinnor tvärtom upplevde det stressfullt att inte få prata om 

känslor. Det är troligen därför som kvinnor föredrar en personligt präglad kommunikation, då 

denna kommunikation ger dem ett större utbyte eftersom den även är känslobetonad. Män 

föredrar enligt Burleson och Gilstrap en mera informativ och övertygande 

kommunikationsstrategi. 

 

Att kvinnor och män har olika kommunikationsstilar när de skall tala om känslor behöver 

enligt Hundborg (2001) inte vara en nackdel utan kan vara berikande, då dessa båda 

samtalsstilar behövs. Kvinnors mera stödjande samtal och mannens problembaserade samtal 

fyller båda en viktig funktion för att komma vidare med att lösa problem. Hundborg har i sin 
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studie intervjuat manliga sjuksköterskor i Danmark. Hundborg frågade hur de upplevde det att 

arbeta i ett kvinnoyrke som även är genomsyrat av kvinnliga värderingar. Männen som deltog 

i studien, svarade att de upplevde kvinnor som skvallrigare än män. De ansåg att de kvinnliga 

sjuksköterskorna skvallrade mycket om sig själva, men även om patienterna skriver Hundborg 

(2001). De manliga sjuksköterskorna såg skvallret om patienterna som skvaller, medan de 

kvinnliga sjuksköterskorna ansåg att det var information om vårdtagarna som gavs, men det 

gjordes inte som en formell sittrapportering eller blev nedskrivet i en omvårdnadsjournal. 

Tannen (1992) observerade i sin studie att när en man berättar vidare vad någon sagt eller 

gjort betraktar han det som information, men om en kvinna gör det samma betraktas det 

främst av män, men även av kvinnor som skvaller. Män och kvinnor har ofta olika 

uppfattningar om vad som är viktigt att kommunicera om anser Tannen.  

 

Olika erfarenhetsvärldar 
Patienters och personals olika erfarenhetsvärldar   
Strandmark Kjölsrud (1994) och Mishler (1984) skriver att i en positiv kommunikation vill 

man lära känna den andra människan och förstå dennes önskningar och behov. I en negativ 

kommunikation däremot, förekommer antydningar om något eller åt en viss riktning, det kan 

sägas för mycket eller för lite, då finns en pessimistisk anda. Enligt Mishler har även rösten 

och tonfallet en stor betydelse för hur en annan människa uppfattar den verbala 

kommunikationen. Mishler använder begreppen ”voice of medicin”, ett medicinskt perspektiv 

och ”voice of lifeworld”, livsvärldens röst. Detta gör han för att visa att vårdgivare och 

vårdtagare kommunicerar utifrån olika kunskaps- och erfarenhetsvärldar. I alla samtal mellan 

vårdgivare och vårdtagare hävdar Mishler att det är en kamp mellan det medicinska 

perspektivet och vårdtagarens livsvärldsröst. Detta kan enligt Mishler leda till konflikt och 

följden blir för vårdtagaren negativa konsekvenser i kommunikationen. Detta eftersom 

vårdgivaren fokuserar på vårdtagarens symtom och inte på helhetsbilden av hans/hennes 

situation. Vårdtagaren vill genom kommunikationen berätta om sina problem och hur de 

upplevs i hans/hennes livsvärld. De problem som tas upp, men av vårdgivaren faller utanför 

det medicinska perspektivet och ignoreras av vårdgivaren, gör att vårdtagaren ofta avbryts när 

han/hon i kommunikationen berättar sådant som vårdgivaren inte anser väsentligt. Det är 

vårdgivaren som ska vara lyhörd och observant på det vårdtagaren vill berätta och veta, 

skriver Mishler.  
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Säljö och Sätterlund Larsson (1996) menar också att vårdtagarna befinner sig i 

beroendeställning till vårdpersonalen och att detta blir synligt i kommunikationen. Det är då 

enligt Säljö och Sätterlund Larsson upptill personalen hur denna kommunikation utvecklas 

och vilka möjligheter som ges till vårdtagaren så att denne inte skall känna sig underlägsen i 

kommunikationen. Vårdpersonalen underordnar oftast inte vårdtagaren medvetet, utan detta 

sker oftast omedvetet från personalens sida. Säljö och Sätterlund Larsson (1996) 

uppmärksammade att det var vanligare för manlig personal att använda sig av direkta 

instruktioner på åtgärder för vårdtagaren och dessa formulerades även som en order. Medan 

den kvinnliga personalen använde sig av att ge instruktioner på åtgärder som förslag. När 

vårdtagarna skulle följa direktiven de hade fått av personalen, visade det sig att de i mycket 

högre utsträckning följde de manliga instruktionerna än de kvinnliga instruktionerna. Detta 

kan bero på att den kvinnliga personalens kommunikationsstil med vårdtagaren eftersträvade 

ett mera ömsesidigt ansvar för vården. 

 

Hall och Roter (2002) genomförde sin studie genom observationer på möte mellan personal 

och patient, även genom samtal med vårdtagare på vårdinrättningar för att se om det fanns 

könsskillnader vid kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. De kom fram till att 

patienten pratade mera med kvinnlig personal än med den manliga personalen. Patienterna 

ansåg att den kvinnliga personalen använde en mera positiv kommunikationsstrategi och de 

eftersträvade även att patienten skulle känna sig delaktig i vården och omvårdnaden. Genom 

att den kvinnliga personalen frågade patienterna mera om hela deras livssituation fick de även 

mera information tillbaks, bland annat hur patienten uppfattade både sin fysiska och psykiska 

situation. Den kvinnliga vårdpersonalen uttryckte i sitt samtal, en mera känslobetonad strategi 

än vad den manliga gjorde, de visade även mera empati och positivt uttryck genom 

ickeverbala uttryck så som nickningar, ögonkontakt och leenden. Hall och Roter iakttog att 

patienterna oftare var mera beredda på att skapa en gemensam kommunikation till den 

kvinnliga personalen, gentemot den manliga där det ofta blev en envägskommunikation. Det 

kvinnliga kommunikationssättet uppfattades av patienten som att personalen var intresserad 

av hela människan och inte bara av sjukdom och symtom. Meeuwesen, Bensing och van den 

Brink-Muinen (2002) fann i sina observationer av patienter med diagnostiserad utbrändhet, att 

kvinnor talade mera om sin livsstil, levnadssätt och sociala förhållande än vad männen med 

samma diagnos gjorde vid samtalen med läkarna. Kvinnorna ville även få mera information 

om hur de skulle ändra på sitt levnadssätt för att kunna bli bättre från sin utbrändhet. Männen 

talade tydligare om sina kroppsliga symtom, de frågade efter provsvar och ville få klara 
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direktiv på hur de skulle bli friska. Männen ville även få en direkt förklaring på orsaken till 

utbrändheten, medan kvinnorna såg det mera ur ett socialt och emotionellt perspektiv. Om 

läkaren inte är intresserad av att lyssna på vad patienten anser vara viktigt fås inte den rätta 

bilden av situationen och dess problem, eftersom inte helheten ses. Meeuwesen et al. (2002) 

har uppmärksammat att kvinnliga läkare lade mera tid på att bygga upp en god 

kommunikation detta gjordes bland annat genom emotionellt och frågande samtal. De frågade 

patienten mycket samt inriktade sig på hans/hennes känslor och upplevelse av sjukdom. 

Slutsats som Meeuwesen et al. drog var att om läkaren var en man eller kvinna inte hade 

någon betydelse, utan det var kommunikationsstilen som var avgörande för om 

kommunikationen skulle uppfattas som lyckad eller ej. Det framkom att när läkaren använde 

ett språk som patienten förstod och samtalade till patienten utifrån dennes livserfarenheter 

uppfattades kommunikationen som lyckad av patienten detta eftersom han/hon gavs utrymme 

i kommunikationen. Det var den kvinnliga kommunikationsstilen som föredrogs av 

patienterna, skriver Meeuwesen et al. 

 

Personalens erfarenhetsvärldar 
Även Hundborg (2002) och Strandmark Kjölsrud (1994) uppmärksammade i sina studier att 

kvinnliga sjuksköterskor hade lättare än manliga sjuksköterskor att prata om känslor, kvinnor 

delar därmed sin besvikelse och glädje lättare med andra. De manliga sjuksköterskornas 

kommunikation ansågs av männen själva vara mera resultatinriktat, formell och 

konkurrensaktigt. De manliga sjuksköterskorna ansåg enligt Hundborg även att deras 

omvårdnad var mera professionell genom att den var inlärd under utbildningen och att den 

bättre motsvarar de kriterier som finns i sjuksköterskelegitimationen, än vad den kvinnliga 

sjuksköterskans omvårdnad gör. Männen uppfattade det som att kvinnlig omvårdnad var 

medfödd och inlärd sedan barndomen. Yrken som identifieras utefter kön kategoriseras i 

samhället för att igenkänna skillnader och likheter. Sjuksköterskeyrket har och kanske 

fortfarande till stor del kategoriseras som ett kvinnligt yrke. 90 % av sjuksköterskorna i 

Sverige är kvinnor, även namnet sjuksköterska syftar till feminint. I den så kallade 

kvinnomaktsutredningen, SOU 1997:83, framkommer efter observationer och intervjuer av 

sjuksköterskor på en sjukhusavdelning, att rapporteringen mellan sjuksköterskorna främst 

skedde muntligt vid passens start och slut. Rapporteringen hade en personlig stil, då de 

berättade om sina reflektioner och vad som utförts hos patienterna, samtalens karaktär var 

liknande vardagliga samtal, men hade struktur efter patientdokumentationen. Det uppfattades 

inte någon nämnvärd hierarki mellan sjuksköterskorna, de kom gemensamt fram till lösningar 
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och arbetsfördelning. Arbetsordningen var inte fastställd efter turordning eftersom så mycket 

kunde komma emellan, då en sjuksköterska fick avbryta sina uppgifter tog någon annan vid. 

De informerade varandra muntligt om vilka sysslor som var gjorda samt vad de observerat 

hos patienterna framgår det i SOU 1997:83. Vid förfrågan hur sjuksköterskorna såg på sin 

yrkesroll, ansåg de sig vara en del av gruppen där de hjälpte varandra för att arbetsuppgifterna 

skulle flyta. Även läkarna såg sjuksköterskorna som en grupp, när de gav en sjuksköterska 

information förväntade de sig att detta skulle föras vidare till de andra. Det fanns ett flyt på 

arbetsuppgifterna som sjuksköterskorna stod för. Bland läkarna, där de flesta var män, var det 

inte på samma vis, då de fick information kunde inte sjuksköterskorna förvänta sig att de 

förde den vidare till sina kollegor. Skillnaden är att sjuksköterskorna inte ses som skilda unika 

individer utan som grupp, medan läkarna ses som individuella tänkande och handlande 

individer. Sjuksköterskorna vill enligt observatören egentligen inte bli sedda som en grupp. 

De ville ha mera individuellt ansvar, de hade också en önskan om att skära ner på den 

muntliga rapporteringen och istället dokumentera mera skriftligt. Eftersom det blir fler 

manliga sjuksköterskor och fler kvinnliga läkare kanske könsskillnaderna i yrket komma att 

mattas ut (SOU 1997:83).   

 

Manlig och kvinnlig erfarenhet av kommunikation  
Adelswärd (1999a), samtalsforskare vid Linköpings universitet, har reflekterat och iakttagit 

samspelet i en kommunikation mellan män och kvinnor. Adelswärd anser att om vi bättre 

förstår hur vår kommunikation fungerar mellan könen kan vi förhoppningsvis förstå varandra 

bättre när vi kommunicerar med varandra. Adelswärd har observerat att i en kommunikation 

vill männen inte bli avbrutna när de talar, de vill få tala till punkt, de uppskattar inte heller att 

flera kommunicerar samtidig. Kvinnor däremot avbryter ofta i kommunikationen och detta 

gör de som ett tecken på att de vill visa att de är stödjande. Kvinnor samtalar gärna flera 

samtidigt och kan byta ämnen helt ostrukturerat. Männen däremot vill ha en logisk struktur på 

samtalet, de vill få prata färdigt om en sak åt gången, manlig personal föredrar strukturerade 

och förberedda samtal med patienter. Tolkningar av tystnad görs även det olika av män och 

kvinnor, tystnad för männen är ett tecken på mognad, att man lyssnar och tänker efter, medan 

kvinnor tolkar tystnaden som – du lyssnar inte. Stödsignaler i form av skratt och korta 

uttalanden är mera karakteristiskt för kvinnor att använda när de kommunicerar anser 

Adelswärd. Detta gör kvinnorna för att få en familjär stämning, eller för att visa sitt 

känslomässiga engagemang, det har även visat sig att kvinnlig personal föredrar en 

familjärare kommunikation. Män kan uppleva detta som en svaghet eller okunskap av 
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samtalsämnet när kvinnan inflikar sina små men för mannen irriterande repliker, detta 

eftersom han upplever att hon avbryter honom i samtalet. Genom att förutse omgivningen kan 

en säker, öppen och aktiv kommunikation skapas som spar tid och bevarar uppmärksamheten 

detta kan då leda till en lyckad kommunikation menar Adelswärd (1999a). 

 

Avslutningsvis menar Hellström (1999) att förutsättningarna för en lyckad och god 

kommunikation är större om vi känner respekt, empati och ett personligt engagemang för 

varandras kommunikationsstilar. Personalen bör kunna lyssna och inte avbryta patienten. 

Hellström skriver vidare i sin doktorsavhandling att sjuksköterskan bör för att få en så korrekt 

bild av patienten som möjligt, låta honom/henne berätta om hela sin livssituation och hur 

problemen upplevs och yttrar sig, detta för att få en djupare förståelse för patientens situation. 

Det är först när patienten känner sig delaktig i kommunikationen som det ger förutsättningar 

för att behandling och god omvårdnad ska bli så bra som möjligt. Kvinnlig personal är mer 

orienterad mot gemenskap i kommunikationen än vad männen är, anser Hellström. 

Sjuksköterskan måste se patienten som en unik människa, både med dennes goda och dåliga 

sidor när patienten förstått att vårdpersonalen gjort detta vågar han/hon lita på personalen. 

Vårdpersonalen är då fokuserad på patienten och visar öppenhet, lyhördhet, blickkontakt och 

omdömesgill tystnad. Att hjälpa patienten är mer än ge medicinsk vård och diagnos enligt 

Hellström. En god kommunikation bör alltid präglas av tillit, trygghet, öppenhet och empati, 

det är detta som är avgörande för hur samspelet i kommunikationen utvecklas anser 

Hellström. Äkta tillit utvecklas när vi möter varandra genom kommunikationen som 

likvärdiga människor, genom att förstå och ta hänsyn till könsskillnaderna i en 

kommunikation kan missförstånd undvikas. 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  
Då vi varit två som samarbetat och skrivit detta arbete har vi inte mött några svårigheter i 

samarbetsformer, detta kan troligen bero på att vi diskuterat före start vad vi var intresserade 

av att fördjupa oss inom. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa generella 

kommunikationsstrategier inom hälso- och sjukvård, med fokus på manlig och kvinnlig 

kommunikationsstil. Litteraturstudien som gjorts har vid flera tillfällen varit krävande, då det 

varit mycket att läsa, trots att litteraturen delats upp mellan oss. Det har även varit svårt att 

hitta relativt nyskriven/publicerad och vetenskaplig litteratur inom detta ämne, vilket har lett 

till att även äldre litteratur har används. Vid artikel sökningen har svårigheten varit att hitta 
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vetenskapliga artiklar som svarat mot syftet, på grund av de sökordskombinationer som gjorts 

exempelvis, sex-communication har många av de träffar som fåtts varit pornografiska. Då de 

som har forskat/studerat manlig respektive kvinnlig kommunikation har de ofta valt mycket 

smala områden så som enbart strategier, känslor, återkoppling och så vidare. Beroende på 

detta har även populärvetenskaplig litteratur använts till detta fördjupningsarbete men 

författarna till den populärvetenskapliga litteraturen är forskare och professorer i 

språkvetenskap. Vi är båda medvetna om att det som skrivits i fördjupningsarbetet är tolkat i 

tredjehand av oss, då författarnas kunskaper i ämnet är nya tolkas materialet utifrån vår 

bakgrund och kunskap.  

 

Resultatdiskussion 

Det finns olika strategier att tillgå i en kommunikation. Burleson och Gilstrap (2002), 

Bredmar (1999) och Strandmark Kjölsrud (1994) har iakttagit att vårdgivare använder sig av 

olika tillvägagångssätt när de kommunicerar med vårdtagare. Burleson och Gilstrap iakttog 

strategier som kunde sammanföra eller åtskilja samtalsparterna i samtalen. Bredmar iakttog 

att vårdgivaren ändrar samtalsstrategi beroende på vad samtalet handlade om, både för att 

skydda sig själv och vårdtagaren. Strandmark Kjölsrud skriver att manliga vårdgivare 

föredrog strukturerade och planerade samtal med vårdtagare, medan kvinnliga vårdgivare 

föredrog oplanerade samtal i större utsträckning, kvinnorna upplevde det som ett personligare 

samtalsklimat. Hellström Muhli (2003) poängterar planerade samtal inom vården, dessa bör 

genomföras med en fast struktur på frågorna, vilket ger en bättre förutsättning för att viktiga 

frågor ej glöms bort att tas upp av vårdpersonalen. En nackdel kan bli att vårdtagarna inte blir 

delaktig i samtalet om sjuksköterskan helt låser sig vid strukturen då kan patientens egna 

initiativ komma i skymundan. Författarna anser det vara av stor vikt att föra ankomstsamtal 

som planerade samtal, detta eftersom de då blir utförda och ej åsidosatta. Planerade samtal ger 

patienten tid och möjlighet att fråga personalen om funderingar som kan finnas, fördel är även 

att dokumentationen utförs om väsentliga saker som exempelvis överkänslighet, som även är 

till stor betydelse för annan personal. Som sjuksköterska är vi enligt lag SFS 1985:562 

skyldiga att dokumentera. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) har utarbetat en 

modell för hur dokumentationen skall föras.  

 

Vårdpersonalen bör alltid vara ödmjuk för vårdtagaren och dennes behov, när 

kommunikationen sker mellan två parter av olika kön kan även missförstånd uppstå eftersom 

samtalsstilarna skiljer sig åt. Tannen (1992), Adelswärd (1999b) och Nilsson och 
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Waldemarson (1995) beskriver män och kvinnors olika samtalsstilar. De har kommit fram till 

att det är vanligare för kvinnor att kommunicera flera samtidigt, de vill ha en öppen 

kommunikation som skapar gemenskap. Tannen (1992), Adelswärd (1999b) och Nilsson och 

Waldemarson (1995) har även kommit fram till att kvinnor ger lättare än män positiv respons 

under samtalet, denna respons kan vara både verbal och ickeverbal. Män uppskattar inte det 

kvinnliga samtalsklimatet då flera samtalar samtidigt, de känner sig då avbrutna när de inte 

får tala till punkt. Författarna anser att vårdgivare bör ha dessa olika samstilar i baktanke när 

de kommunicerar med patient av motsatt kön. Som kvinnlig vårdpersonal är det viktigt att 

tänka på när vi kommunicerar med en manlig patient att denne får tala till punkt, inte avbryta 

eller inflika små repliker, eftersom detta kan störa hans kommunikation och uppmärksamhet. 

Som manlig vårdpersonal är det viktigt att tänka på att ge respons under samtalets gång, samt 

att inte föra en alltför rak kommunikation med en kvinnlig patient. Eftersom kvinnor föredrar 

en mera emotionell och förtrolig kommunikation. 

 

Författarna har uppmärksammat i arbetet att kommunikation har stor betydelse för hur 

omvårdnaden kommer att uppfattas av vårdtagaren. Detta beroende på att patienten och 

personalen har olika bakgrundserfarenheter och att innebörden av samtalet uppfattas olika av 

samtalsparterna. Mishler (1984) belyser att vårdtagare och vårdgivare ofta har olika insikt om 

samtalsämnet, beroende på deras tidigare erfarenheter samt vad de uppfattar som viktigt i 

kommunikationen dem emellan. Mishler menar att konflikter kan uppstå mellan vårdgivare 

och vårdtagare om man inte under samtalets gång är flexibel och medveten om att man har 

olika erfarenhetsvärldar att utgå ifrån. Mishler och Halldòrsdòttir (1996) skriver att det är 

vårdpersonalens ansvar att vara professionell i sitt samtal med patienten och se vad han/hon 

önskar berätta och veta i samtalet. Man vet inte som vårdgivare på förhand hur samtalet 

kommer att utveckla sig mellan vårdtagare och vårdgivare om detta skriver Linell (1986; 

1998). Linell anser även att man som vårdpersonal ska vara flexibel i sin kommunikation, 

beroende på att ett samtal utvecklas under samtalets gång. Bazler-Riley (1996) och Eide och 

Eide (1997) belyser att professionell kommunikation från vårdpersonal är en träningssak och 

när man som personal lärt sig kommunikations färdigheter leder det till att personalen blir 

tryggare i sin yrkesroll. Halldòrsdòttir, Strandmark Kjölsrud (1994), Hall och Roter (2002) 

och Linell (1986), har uppmärksammat och belyst att visat intresse för hela människan är en 

förutsättning för god kommunikation och upplevelse av delaktighet i sin omvårdnad av 

vårdtagaren. När vårdpersonalen inte visade empati och intresse för patienten i samtalet, 

uppfattades det av han/hon som att personalen var ointresserad av dennes känslor och behov. 
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Författarna har uppfattat att för att god omvårdnad och förtroende skall uppstå mellan 

vårdtagare och vårdgivare måste vårdpersonalen visa intresse, empati och sätta patienten i 

centrum. Även om vårdpersonalen inte delar patientens uppfattning skall personalen 

respektera dennes åsikter och önskningar anser författarna. Likaså Travelbee (1984), Watson 

(1988) och Mishler (1984) skriver att vårdgivaren ska vara intresserad av hela människan och 

dennes behov för att god omvårdnad skall uppnås.  

 

Hellström (1999) skriver om betydelsen av att lyssna aktivt under samtalet på vårdtagaren, 

han skriver vidare att kvinnor oftare använder ett känslomässigt engagemang i samtalen än 

vad flertalet män gör. Könsskillnader i kommunikationsstilar har även uppmärksammats av 

Adelswärd (1999a; 1999b) och Meeuwesen, Bensing och van den Brink-Muinen (2002), de 

har skrivit att män och kvinnor delar med sig olika av sin känslovärld, män kan känna det 

påträngande och frustrerande om de behöver berätta om sina känslor, medan det för kvinnor 

är näst intill omöjligt att föra ett samtal utan inblandning av känslor. Författarnas uppfattning 

av litteraturen är att både manliga och kvinnliga vårdtagare uppskattade ett känslomässigt 

engagemang från vårdpersonalen, men att de manliga vårdtagarna hade svårare att samtala om 

de egna känslorna mot vad kvinnorna hade. Detta måste personalen ha i åtanke när de 

kommunicerar med patienterna, att män kan ha svårare att uttrycka sina känslor än vad 

kvinnor kan ha. Vårdpersonal ska inte pressa vårdtagare att prata om sina känslor när han/hon 

inte själv signalerar att de vill samtala om sin känslovärld. Att som vårdpersonal även lyssna 

aktivt är en förutsättning för att uppfatta tecken om samtalsbehov från vårdtagarens sida.  

 

KONKLUSION 
Vi har uppmärksammat att få studier har utförts om kommunikationsstilar inom hälso- och 

sjukvården och ännu färre forskningar har gjorts om manlig och kvinnlig samtalsstil. Detta 

trots att många problem som uppstår i en kommunikation inom vården leder till klagomål och 

missnöje. Detta har Säljö och Sätterlund Larsson (1996) skrivit om i sin rapport, då de 

uppmärksammat att missförstånd i kommunikationen ofta leder till en känsla av missnöje från 

vårdtagarens sida, men även vårdgivaren känner missnöje av att vårdsamtalen inte har blivit 

professionellt och lyckat utfört. Vad vi kommit fram till i vårt arbete är att en kommunikation 

skall föras med vårdtagaren på ett lyhört och respektfullt sätt. Vårdgivare bör även vara 

medveten om olika samtalsstilar som kan förekomma av manliga och kvinnliga vårdtagare. 

Vårdgivaren ska ha ett professionellt tillvägagångssätt i alla samtal med vårdtagare, där 

vårdgivaren ska sätta vårdtagaren i centrum och vara öppen för dennes förväntningar och 
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behov. Dock kan könsskillnaderna inom kommunikationen komma att minska på sikt, detta 

beroende på att fler män väljer typiska kvinnliga yrken och fler kvinnor väljer typiska manliga 

yrken tror författarna.   
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Bilaga 1 

 

Tabell 1.Visar sökordskombinationer som används i respektive databas, samt dess resultat. 

Databas Sökordskombination Avgränsning Antal träffar 

Academic 

Search Elite 

 

sex differences 

communication 

 

Advanced search, 

fulltext, år: 2001-2004, 

endast English  

 

335 träffar 

 

Academic 

Search Elite 

 

women men language 

 

Advanced search, endast 

English  

 

361 träffar 

 

CHINAL 

 

human 

communication 

 

Endast English  

 

676 träffar 

CHINAL 

 

language and sex Endast English 1302 träffar  

 

CHINAL 

 

sex differences 

communication 

 

Endast English 977 träffar 

CHINAL 

 

women men and 

language  

  

Endast English  

 

58 träffar  

Google 

 

human 

communication + 

difference men 

women 

 

Advanced search, endast 

English 

 

26 träffar 

ProQuest 

 

sex differences 

communication 

Advanced search, 

fulltext, endast English 

 

94 träffar 

 

PubMed communication in sex 

differences 

 

Endast English 9 träffar 

PubMed language and sex Endast English 4021 träffar 
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PubMed male female 

communication 

 

Endast English 50146 träffar 

PubMed physician gender 

effects in medical 

 

Endast English 129 träffar 

PubMed women men and 

language 

 

Endast English 29691 träffar 

ScienceDirect 

 

male female 

communication 

 

Fulltext, endast English 

  

 

321 träffar 

 

ScienceDirect 

 

male female talk 

 

Fulltext, år: 2000-2004, 

endast English 

  

792 träffar 

ScienceDirect 

 

women men language 

 

Fulltext, endast English  127 träffar 

Sve.Med Manlig kvinnlig 

kommunikation 

 120 träffar 
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Bilaga 2 

 

Tabell 2. Litteratur, avhandlingar samt rapporter som ingår i resultats delen. 

Författare, år  Verkets namn Syfte 
 

Adelswärd, V. 

1999.  

 

Kvinnospråk och Fruntimmersprat 

Forskning och fördomar under 100 

år  

 

 

 

Män och kvinnors olika 

kommunikationsstilar.   

Bredmar, M. 

1999. 

Doktorsavhandling: Att göra det 

ovanliga normalt kommunikativ 

varsamhet och medicinska 

uppgifter i barnmorskors samtal 

med gravida kvinnor. 

 

 

Se havandeskap som normalt och 

ej som sjukdom, med 

kommunikationen som ett av 

arbetssätten. 

Halldòrsdòttir, S. 

1996. 

Doktorsavhandling: Caring and 

Uncaring Encounters in Nursing 

and Health Care-Developing a 

Theory.  

 

 

Omvårdnadsmodell 

Hellström, O. 

1999. 

Doktorsavhandling: Patienten som 

person: Om mening och dialog i 

allmänmedicinsk praktik.  

Studera begreppen mening och 

dialog samt beskriva en modell 

för att möta patienter som 

personer. 

 

 

Mishler, E. G. 

1984.  

 

 

The discourse of medicine: 

Dialectics of medical interviews.  

 

Visa att läkaren och patienten 

talar utifrån olika kunskaps- och 

erfarenhetsområde. 
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SOU 1997:83 Om makt och kön – i spåren av 

offentliga organisationers 

omvandlig. 

 

Yrkesidentitet och organisation i 

omvandling. 

Strandmark 

Kjölsrud, M. 

1994. 

Doktorsavhandling. Vård i 

verkligheten: Om människovärde, 

maktrelationer och helhetssyn i 

professionell vårdnad. 

  

Ge förståelse för omvårdnaden 

genom att lyfta fram fenomen 

utifrån patienternas och 

vårdgivarnas verklighet. 

 

Säljö, R och 

Sätterlund 

Larsson, U. 

(1996). 

 

Jämställd vård. Möten i vården ur 

ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Kommunikationens betydelse 

inom hälso- och sjukvård. 

Tannen, D. 1992.  Du begriper ju ingenting. Samtal 

mellan män och kvinnor. 

 

Undvika konflikter genom att 

män och kvinnor inser att de 

uttrycker samma sak på olika 

sätt. 
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Bilaga 3 

 

Tabell 3. Artikelöversikt av var artiklar som används i resultat delen har hämtats från, samt 

deras syfte. 

Data bas Sökord Avgränsning Antal 

träffar

Författare och 

använd artikel 

Syfte 

Academic 

Search 

Elite, 

advanced 

search.  

sex differences 

communication 

År 2001-

2004, endast 

fulltext, 

endast 

English. 

 

 

335 

träffar.

Burleson och 

Gilstrap, (2002). 

Explaining Sex 

Differences in 

Interaction Goals in 

Support Situations: 

Some Mediating 

Effects of 

Expressivity and 

Instrumentality. 

 

 

Män och 

kvinnors 

upplevelse av 

samspel i 

kommunikation 

och dess mål. 

Science 

Direct, 

avancerad 

sökning.  

 

male female 

communication 

Fulltext, 

endast 

English. 

321 

träffar. 

Meeuwesen, 

Bensing och van 

den Brink-Muinen, 

(2002). 

Communicating 

fatigue in general 

practice and the role 

of gender. 

  

 

Kommunikativa 

könsskillnader 

vid utbrändhet.  

Science 

Direct, 

avancerad 

sökning. 

 

male female 

talk 

År 2000-

2004, endast 

fulltext, 

endast 

English. 

 

792 

träffar.

Hall och Roter, 

(2002). Do patients 

talk differently to 

male and female 

physicians? 

 

Kommunicerar 

vårdtagare olika 

med mannliga 

och kvinnliga 

läkare. 
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Sve.Med manlig kvinnlig 

kommunikation 

 120 

träffar.

Hundborg, (2001). 

Skyllerumssladder 

og kvindelig 

dominans.  

Hur mannliga 

sjuksköterskor 

upplever att 

arbeta i ett 

kvinnodominerat 

yrke. 
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