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     Sammanfattning 
 
Mixade vårdsalar, det vill säga där man blandar män och kvinnor, är något som 
förkommer på sjukhusen runt om i landet och bör uppmärksammas utifrån patientens 
perspektiv då denne är i beroendeställning av sjukvården och dess vårdmiljö. Det blir 
allt vanligare att sjukhusen idag har mixade vårdsalar, detta oftast på grund av tids- och 
platsbrist. Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad 
vårdsal på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. Studien var kvalitativ med 
fenomenologisk ansats. En intervjustudie med femton patienter som hade vårdats på 
mixad vårdsal genomfördes och i resultatet framkom att majoriteten av patienterna 
upplevde det positivt att vårdas på mixad vårdsal. Patienterna upplevde en bättre 
stämning, mjukare jargong och en lugnare atmosfär. Det visade sig också att några inte 
hade reflekterat över den mixade vårdsalen. De menade att det var någonting helt 
normalt och att alla strävade mot samma mål, att bli friska. Dock var det några få som 
kände sig chockade av upplevelsen och upplevde det som integritetskränkande. 
Sammanfattningsvis påvisade studiens resultat att mixade vårdsalar sågs som en positiv 
upplevelse och något som flera patienter kunde tänka sig i fortsättningen.  
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Abstract 
 
Mixed sex-wards, where you mix men and women, occur in hospitals around Sweden 
and should be recognized by the patient´s perspective when they are in a position of the 
medical and healthcare environment. Today it is becoming increasingly common for 
hospitals to have mixed sex-wards, this is usually because the lack of time and space. 
The study's purpose was to describe patients' experiences of care in a mixed sex-ward on 
an acute medical department of the lower surgery. The study was qualitative with a 
phenomenological approach. An interview study with fifthteen patients who had been 
cared for in a mixed sex-ward was conducted. The result showed that most patients felt 
positive when cared for in mixed sex ward. It turned out that they experienced a better 
atmosphere, softer jargon and a calmer ambience. It also emerged that some had not 
reflected on the mixed sex ward. They argued that there was something quite normal and 
that all patients towards the same goal, to get well. However, it was a few who felt 
traumatized by the experience and felt a violation of integrity. In conclusion, the study´s 
results showed that the mixed sex-wards were seen as a positive experience and 
something that many patients would consider in the future. 
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Introduktion 

 
På Länssjukhuset i Gävle finns tre kirurgiska vårdavdelningar. Alla tre avdelningar 
vårdar patienterna på mixade vårdsalar, författarna till denna studie arbetar på en av 
dessa avdelningar som behandlar patienter inom nedre kirurgi, det vill säga urologi och 
tarmbesvär. Patienterna blir inte alltid informerade om den mixade vårdsalen utan får 
oftast finna sig i situationen och den vårdmiljö de hamnar i. Patienterna är tvungna att 
vistas med människor de inte själva valt och integriteten kan upplevas som hotad. Detta 
är något personalen reflekterat över men inte har möjligheten att ändra på då 
vårdbehovet är större än möjligheten till man- och kvinnosalar. Då fokus ligger på 
kroppens nedre regioner har författarna valt att belysa patienters upplevelser av att 
vårdas på mixad vårdsal då det upplevs att det strider emot sjuksköterskans 
förhållningssätt och patientens rättigheter vad gäller integritet, autonomi och värdighet 
(Bondevik & Nygaard, 2004; Woogara, J. 2001). 
 
 

2. Bakgrund 

 
2.1 Vårdmiljö 
 
Vårdmiljö innefattar den fysiska, psykiska och sociala omgivningen. Den fysiska 
vårdmiljön är i de utrymmen där vården sker (Sarvimäki & Stenbok-Hult, 1991). Med 
fysisk vårdmiljö menas den upplevda miljön för medicinsk vård och omvårdnad på 
sjukhus eller sjukhem. Den fysiska miljön måste vara anpassad så att patientens säkerhet 
tillvaratas och att patienten kan känna trivsel och trygghet. Om miljön är behaglig 
upplever patienten ofta ett ökat välbefinnande (Fridell, 1998). För att uppnå en god 
vårdmiljö är revir en viktig faktor att ta hänsyn till, både när det gäller fysiskt och 
psykiskt. Det fysiska syftar till det materiella utrymmet som patienten behöver för att 
känna sig trygg och det psykiska består av ett personligt mentalt område som man vill 
skydda från intrång (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1991). 
 
Florence Nightingale menade att varje individ skulle ha möjlighet att välja mellan 
avskildhet och samvaro samt ha en avskärmad plats att sova på. Hur man reagerar på sin 
miljö påverkar i hög grad sinnestillståndet vilket därmed visar att miljön kan påverka 
patientens förmåga att återhämta sig (Hamrin, et al. 1997). Nightingale betonar även 
miljöns betydelse i preventivt syfte för välbefinnandet. Än idag är det sjuksköterskan 
som har ansvaret för att anpassa miljön på sådant sätt att den botar eller förebygger 
sjukdom (Wikström, 1997). 
 
Det är väl erkänt att vårdmiljön påverkar patientens upplevelser av livskvalitet och 
därmed påverkar kvaliteten i vården. Sjukhusmiljön förmedlar intryck och påverkar 
därmed också patientens välbefinnande (Rowland & Noble, 2008). Miljön kan bidra till 
en upplevelse präglad av såväl trygghet som osäkerhet. Oberoende av i vilken situation 
människan möter en ny miljö kräver det engagemang av personen. Individen behöver 
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lära sig att tolka och förstå den nya omgivningen. Då behöver de gamla strategierna 
utvecklas till ett nytt handlande och agerande som passar under de nya förhållandena. 
Denna process kräver alltid stor kraftansträngning. När man är sjuk behövs kraften till 
annat, nämligen tillfrisknandet (Fridell, 1998). 
 
Virginia Henderson påpekade att den enskilde tillgodoser sina behov på ett individuellt 
och självständigt sätt, samtidigt betonade hon att sättet på vilket detta sker också 
påverkas av den kulturella och sociala miljö patienten befinner sig i (Henderson 1982). 
Dorothea Orem menade däremot att det är miljön som helhet som främjar patientens 
utveckling och växande, eller omvänt: som leder till beroende, stagnation och bristfällig 
utveckling (Orem, 1995). Katie Eriksson beskrev människans miljö med hjälp av 
begreppet livsrum. Detta begrepp representerar förhållanden som har betydelse för 
individens möjligheter och begränsningar när det gäller hälsa. Livsrummet indelas i det 
fysiska, det psykosociala och det andliga livsrummet. Det fysiska livsrummet har stor 
betydelse för att bevara hälsa och omfattar faktorer som både kan hota och främja 
livsfunktionerna. Det psykosociala livsrummet omfattar samspelet mellan människans 
eget själv och de konkreta andra. Viktiga förutsättningar för hälsa är människans sociala 
situation som helhet samt relationen till andra människor. Det andliga livsrummet 
omfattar förhållandet mellan människans personliga tro och förhållande till Gud 
(Eriksson, 1987). 
 
 
2.2 Välbefinnande 
 
Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och att skapa förutsättningar för 
välbefinnande, då välbefinnandet enligt Katie Eriksson (2000) är en viktig del i hälsan. 
Begreppet välbefinnande pekar på en persons upplevelser och kan inte mätas av andra. 
Det är människans unika upplevelse som avgör vad det är som behövs för att uppleva 
välbefinnande (Eriksson, 2000). WHO´s definition (1946) av hälsa innebär ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande inte endast frånvaro av 
sjukdom. Birkler (2007) menar att välbefinnande är något man känner när man 
upplever sig själv som frisk och kry. Gustavsson (2004) beskriver i SAUK-
modellen, som är en modell för bekräftelse av omvårdnad, att välbefinnande och 
lycka ses som emotionskategorier. Välbefinnande ses som en mångfald av positiva 
emotioner som glädje, tillit, förtröstan och hoppfullhet. Lycka i livet karaktäriseras 
utifrån den positiva emotionen glädje över att en önskan blivit förverkligad. Äldre 
människors välbefinnande kanske främst berör positiva emotioner som avser 
förmågan att klara sig själv (Gustavsson, 2004). Sarvimäki och Stenbock-Hult 
(1991) beskriver att välbefinnande syftar till en holistisk aspekt av livet. Ett bra liv 
innefattar glädje, nöje och tillfredställelse. Motsatsen till detta är smärta, lidande 
och missnöje. Livet behöver inte vara fritt från smärta och lidande, men det måste 
vara något av nöje och tillfredställelse i en persons liv, om dennes välbefinnande 
ska kunna kallas bra (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1991). 
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2.3 Autonomi 
 
Autonomi definieras som upplevelsen av självständighet, oberoende och självstyrande 
(Cullberg, 2006). Termen autonomi kommer från grekiskan Autonomi´a. Auto betyder 
själv och nomos betyder regel eller lag (Birkler, 2007; Sundström, 1996). Autonomi 
betyder också självbestämmande och innebär en personlig rättighet att själv bestämma 
över sitt liv. Respekt för en människas autonomi innebär att värdesätta människan för 
den hon är och inte enbart på grund av den nytta hon tillför omgivningen. Alla 
människor har lika stort värde oberoende av de skillnader som finns dem emellan i form 
av prestationsförmåga, livsstil och ägande (Bondevik & Nygaard, 2004). Gustafsson 
(2004) säger att respekt för autonomi handlar om att patienten får vara 
självbestämmande och att hon får handla efter eget omdöme och välbefinnande. 
Vårdaren stödjer patientens autonomi genom att se till att hon får fatta beslut om sitt eget 
liv. I situationer då patientens beslutsförmåga är begränsad bör hennes tidigare 
värderingar och önskningar respekteras (Gustavsson 2004). 
 
I Hälso- och Sjukvårdslagen från 1982, står det tydligt att vården skall bygga på respekt 
för patienters självbestämmande och integritet. Autonomiprincipen, rätten till 
självbestämmande är nära knuten till integritet, eftersom integriteten stärks när 
självbestämmande stöttas (Hälso- och Sjukvårdslagen 1982:763). Sjuksköterskan ska 
enligt autonomiprincipen ansvara för att patienten får möjlighet att självständigt fatta 
beslut efter sina egna värderingar och behov. Patientens krav på autonomi erkänns 
genom att patienten får ett ökat medinflytande. För sjuksköterskan innebär det att 
patientens autonomi bör respekteras i de beslut som ska fattas (Birkler, 2007). 
Beaktas inte patientens värderingar och önskemål finns en risk att det påverkar 
patientens möjlighet att använda sig av sin rätt till självbestämmande (Andersson 1994). 
Bland annat ansåg Pellegrino (1990) att detta var en grundläggande betydelse för 
patientens förmåga att fatta autonoma beslut. Eftersom alla människor har rätt till 
autonomi, är det viktigt att den enskilda människans val inte skadar andras autonomi. 
Detta innebär att sjuksköterskan inte bara har ett ansvar i förhållande till den enskilda 
patienten utan även för att detta ansvar utövas inom sjuksköterskans 
verksamhetsområde. Sjuksköterskan är därmed skyldig att bland annat bedöma vad 
patientens val kommer att betyda för andra människors autonomi och hur det eventuellt 
kan skada andra (Stryhn, 2007). En sjukhusvistelse kan vara en upplevelse med svåra 
inslag som integritetskränkning och uppgivande av autonomin, dessa bekräftas och 
förstärks av karaktären i den fysiska omgivningen där vården sker (Cullberg, 2006). En 
grundprincip i den slutna vården kan vara att sjukhusvistelsen så lite som möjligt bryter 
kontinuiteten i patientens livsprocess och att vårdmiljön utformas för att stödja och 
underlätta autonomi och bemötande i vården (Fridell, 1998).  
 
 
2.4 Integritet 
 
Integritet har sitt ursprung i latinet och betyder hel, oskadad och liknande (Sundström, 
1996). Ordet integritet används i flera olika sammanhang, men i grunden syftar det 
mesta på att det handlar om en helhet, ett territorium, en gräns för den enskilda 
människan (Andersson, 1994; Paterson & Zedral, 1976). En helhet i ett ursprungligen 
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oberört tillstånd, en personlig sfär vars gränser individen själv kan bestämma över 
(Kemp, 2001). När en människa drabbas av sjukdom, skada eller förlust påverkas 
integriteten och helheten (Sundström 1996). En skada på integriteten kan vara synlig, till 
exempel en förlust av en kroppsdel, men det behöver inte alltid vara så. Endast den 
enskilda människan kan uppleva om hans/hennes helhet har påverkats. Det som upplevs 
som skada kan vara olika hos olika människor. Att vårdpersonal är medveten om detta är 
en förutsättning för att de ska kunna respektera patienters integritet. Respekt för 
patientens integritet förutsätter medvetenhet om och hänsynstagande till att människor är 
olika sårbara (Andersson, 1994). Respekt för patientens integritet som helhet innebär att 
den enskilde patientens värderingar och önskemål utifrån sin upplevelse av sjukdom och 
dess konsekvenser alltid skall beaktas (Bondevik & Nygaard, 2004). 
 
Stryhn (2007) påtalar att respekten för patientens integritet handlar om respekten för det 
sammanhang som existerar i kraft av minnen och livshistoria. Integritet existerar 
oberoende av patientens autonomi och framträder genom det narrativa, det vill säga 
berättelsen, det berättade och det som är möjligt att berätta (Stryhn, 2007). 
Integritetsprincipen betonar att alla människor har rätt att bli bemötta med respekt vad 
gäller olikheter med avseende på de värderingar och önskemål som för varje människa 
dels påverkar upplevelsen av integritet som tillstånd av helhet, dels bestämmer gränserna 
för integriteten som personlig sfär. På sjukhus har patienterna begränsad kontroll över 
sin integritet och vårdpersonalen måsta ha i åtanke att det som ses som självklart för dem 
kanske inte är lika självklart för patienterna. Att dela rum med andra sjuka människor 
kan ha stor inverkan på patientens känsla av integritet. Hur man upplever att vårdas på 
samma sal som andra styrs av hur sjuk patienten är och vilka vanor medpatienterna har 
(Andersson, 1994). Sjuksköterskor, läkare och andra som ingår i vård- och 
behandlingsteam kommer så nära patientens personliga sfär, denna oberörbara zon, att 
det krävs en hårfin balansgång för att inte kränka patientens integritet (Stryhn, 2007). 
Integritet kan enligt Heikkinen et al.,(2006) delas in i fyra olika dimensioner, social, 
fysisk, psykisk och informell när det gäller att definiera begreppet integritet utifrån ett 
individuellt perspektiv. Den fysiska integriteten har att göra med vilken grad en person 
väljer att vara fysiskt tillgänglig inför andra, hit räknas den personliga sfären och 
personligt territorium. Den personliga sfären är ett osynligt område kring kroppen, var 
gränsen går för denna sfär beror på individen. Ett personligt territorium kan vara 
patientens egen plats på ett sjukhus där det finns möjlighet att vara ostörd. Psykisk 
integritet handlar om individens identitet, autonomi, privata tankar och känslor. Social 
integritet handlar om hur väl individen kan kontrollera sina sociala kontakter fritt från 
påverkan av andra. Informationsintegritet omfattar journalsekretess och annan 
informationssekretess (Heikkinen, Launis, Wainwright, & Leino-Kilpi, 2006).  
Arlebrink (2006) däremot menar att integriteten begränsas till två plan, kroppslig och 
själslig. Den kroppsliga integriteten kränks när patienten till exempel inte klarar av att 
sköta sin personliga hygien själv och vårdpersonalen får ta över ansvaret. Den själsliga 
integriteten ses som personens privata sfär som omfattar bland annat minnen, 
information eller något personen vill behålla för sig själv. Det kan ske en kränkning av 
detta när vårdpersonal till exempel försöker förstå varför en patient inte vill ta emot 
behandling (Arlebrink, 2006).   
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Integritetskränkning är ett viktigt etiskt begrepp enligt Tranöy (1993), eftersom integritet 
har med vår mänskliga värdighet att göra. Det som är nedvärderande och förödmjukande 
kränker människors integritet och kan utgöra ett hot mot deras självaktning. 
 
 
 2.5 Värdighet 
 
Det ursprungliga grundantagandet om värdighet har sitt ursprung i skriften ”Om 
människans värdighet”, skriven av renässanshumanisten Giovanni Pico dela Mirandola. 
Detta tidiga antagande lyfte fram människan och hennes förmåga att ensam utforma sitt 
liv (Eriksson, 2001). Värdighet refererar till människans frihet, ansvar och moraliska 
handlingar. Värdighet kan ses som en karaktärsegenskap och människan som i kraft av 
sin fria vilja väljer mellan gott och ont kan skada eller främja sin och andra människors 
värdighet (Andersson, 1994). Värdighet som upplevelse har betydelse för människan 
och hennes välbefinnande. Omkring en människa finns handlingar och fenomen som 
hon/han tillskriver mening och betydelse, ett värde. Om handlingarna eller fenomenen 
på något sätt angrips kan personens värdighet kränkas. Frihet, ansvar, självständighet, 
oberoende, stolthet, trovärdighet, upplevelsen av att vara värdefull och gemenskap utgör 
tillsammans centrala värden för att en människa ska uppleva värdighet. Att få vara 
någon, känna sig betydelsefull, bli sedd och lyssnad till gör att värdigheten blir märkbar 
(Edlund, 2002). Vidare beskriver Edlund (2002) värdighet som något föränderligt då det 
kan upplevas i en process. Det handlar om inställningar till vad som är rätt och fel, 
eftersom dessa inställningar kan förändras är värdigheten något som också kan ändras, 
göras om, förstöras och byggas upp. Respekt för patientens värdighet innehåller enligt 
Kemp (2001) en existensbekräftelse och innebär därmed omsorg i en djupare bemärkelse 
än respekt för självbestämmande. Respekt för värdighet kommer till uttryck i sättet att 
förhålla sig till den andra, till livet och till sig själv (Stryhn, 2007). I Hälso- och 
Sjukvårdslagen (1982) uttrycks att vården bör ges i respekt för människans värdighet 
(SFS 1982:763).  
 
Genom sjuksköterskans agerande och uppträdande bekräftas patientens värdighet och 
respekt visas för patientens personliga sfär. Det kan innebära att inte blotta patientens 
kropp, att erbjuda enskildhet och att förebygga att patienten inte hamnar i förlägenhet 
och därmed slipper bli generad. Värdighet kan visa sig i kontrasten mellan att vårda en 
kropp eller att behandla en kropp. Kroppen tjänar ofta som en symbol för den egna 
värdigheten genom att bära fram attribut som visar på status och position i samhället. 
Kroppen kan förverkliga handlingar som svarar mot kulturens regler och normer för 
värdighet. Den kan också utgöra en källa för kränkning då den inte längre förmår att 
utföra det som förväntas av den (Edlund, 2002). En handling som visar på värdighet 
förutsätter ett förhållningssätt och en vetenskap om vad värdighet och dess gränser är. 
Detta visar på betydelsen av att visa respekt och bekräfta den andra människans helhet 
och integritet (Castledine, 1996 & Haddock, 1996). Människovärdet är centralt inom 
begreppet värdighet, då värdet i att vara människa lyfts fram som det starkaste. Både 
värdighet och integritet har sin grund i människovärdet (Edlund, 2002). 
Människovärdesprincipen betonar tanken att alla människor har samma mänskliga 
rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta 
avseende skall anses förmer än någon annan (Andersson, 1994). 
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2.6  Sjuksköterskans ansvarsområden 
 
Beauchamp & Childress (2001) menar att sjuksköterskor är förpliktade att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återupprätta hälsa samt lindra lidande. De etiska principerna ska 
därför vara utformade till att hjälpa sjuksköterskorna att fullgöra denna förpliktelse. Det 
är viktigt att klargöra vilka etiska principer som kan bidra till att skydda den enskilde 
människans värdighet och rätt till självbestämmande samt rätten till skydd av livet 
(Beauchamp, & Childress, 2001). 
 
I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska finns det 
rekommendationer för yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Där menas det 
att ett av sjuksköterskans kompetensområden är vårdmiljön. Sjuksköterskan skall bland 
annat ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god 
vårdmiljö och värna om etiska aspekter i vårdmiljön.  Arbetet bygger på att 
sjuksköterskan har en humanistisk människosyn samt visar hänsyn till patientens 
integritet, autonomi och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). 
 
I Hälso- och sjukvårdsrapporten (2009) framhåller Socialstyrelsen att ett 
patientfokuserat förhållningssätt bör prägla sjukvårdsystemet som helhet i större 
utsträckning än det tidigare gjorts. Det innebär att vården ska ges med respekt och 
lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar. 
Sjuksköterskans grund och utgångspunkt för sitt yrkesutövande är respekten för livet och 
den enskilde människans egenvärde och personliga integritet. Det understryks att all 
vård och omsorg måste byggas på respekten för den enskilda människans egenvärde och 
livsföring. Detta innebär bland annat att visa respekt för patientens värderingar och 
vanor, oavsett den egna livssynen och personliga uppfattningar (Socialstyrelsen, 2009). 
Den enskildes värderingar måste tas i beaktande när vård eller omsorg planeras och 
genomförs enligt Bondevik & Nygaard (2004) och detta överensstämmer med ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor där det understryks att patientens individuella värdesystem 
och livsstil alltid måste beaktas vid planering och utförande av omvårdnad. 
Sjuksköterskans etiska kod handlar om att omvårdnad ska utövas med respekt för 
mänskliga rättigheter och med hänsyn till människors värderingar, vanor och tro 
(Bondevik & Nygaard, 2004; ICN, 2007). Den professionella etiken innefattar att 
företräda patientens intressen, visa ödmjukhet och respektera patientens rätt till 
självbestämmande. En förutsättning för att patienter ska kunna ta egna beslut och uppnå 
informerat samtycke är att de erhåller den information som behövs (Bondevik & 
Nygaard, 2004). 
 
 
2.7 Mixade vårdsalar  
 
Det finns mycket forskning kring mixade vårdsalar i England där det ansågs vara ett så 
stort problem att The Labour Government´s election (1997) skrev ett manifest 
innehållande förpliktelsen om avskaffandet av mixade vårdsalar. Dock kvarstår 
problemet på många sjukhus än idag (Bryant, & Adams, 2009). Efter studien av Bryant 
och Adams (2009) om ”upplevelsen av att vårdas på mixad vårdsal på ett allmänt 
sjukhus” ökade den offentliga pressen och det resulterade i att Englands hälsominister 
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utlovade att de sjukhus som fortsättningsvis efter år 2010 har mixade vårdsalar inte 
erhåller ersättning för den vård de tillhandahåller. Vidare framkommer att det inte finns 
så mycket forskning kring ämnet i Sverige men diskussioner pågår i landet gällande 
mixade vårdsalar. Sommaren 2006 var Vrinnervisjukhuset i Norrköping först i länet med 
mixade vårdsalar på medicinkliniken, tanken var att personalen skulle få mer tid till 
patienterna (Philblad, 2006). Enligt en intervju av Sveriges radio (2009) med 
vårdenhetschefen för medicinkliniken avbröts projektet 2 år senare främst på grund av 
etiska skäl då man såg att patienterna fann sig obekväma i situationen/situationerna. 
 
 
3. Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal 
på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. 
 
 
4. Metod 
 
Eftersom syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på mixad 
vårdsal föll valet på kvalitativ studie med fenomenologisk ansats vilket innebär strävan 
efter att beskriva och förstå fenomen. Författarna till studien vill med denna ansats ge en 
samlad beskrivning av patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal. I den 
kvalitativa forskningen försöker forskaren ha ett förutsättningslöst förhållningssätt och 
möta varje situation som den vore ny. Fokus i fenomenologi är människans medvetande 
och levda erfarenhet. Det fenomenologiska angreppssättet har därför en stor potential 
vid utforskningen av människors levda erfarenheter och förståelse av sin 
vardagsverklighet (Giogi, 1997; Giorgi, 2005). 
 
 
4.1 Fenomenologi 
 
Fenomenologi är dels en filosofi dels en kvalitativ ansats som grundades på 1800-talet 
av Edmund Husserl och bygger på att all kunskap har sin utgångspunkt i människors 
medvetande riktat mot något objekt. Amedeo Giorgi har utvecklat innebörden av 
fenomenologin och denna utveckling innebär att metoden är användbar för 
vetenskapliga syften (Robinson & Englander, 2007). Enligt Giorgi (1997) har den 
fenomenologiska filosofin stor betydelse för kvalitativ forskning då ett fenomenologiskt 
förhållningssätt fördjupar det kvalitativa perspektivet. Fenomenologi är läran om det 
som visar sig. Ordet kommer ifrån grekiskans phainestai som betyder att visa sig, 
uppenbara sig eller avslöja sig. Inom fenomenologin vill man fånga upplevelsen av ett 
fenomen utan förvrängning för att kunna beskriva upplevelsen så som det visar sig hos 
informanterna (Bjurvill, 1995 & Kvale, 1997). Genom att se fenomenens möjliga 
variationer inom ramen för människors erfarenhet kan forskaren komma fram till och 
beskriva fenomenets kärna eller verkliga natur. Fenomenet som studeras kan till 
exempel vara en känsla eller en erfarenhet. Fokus ligger på den enskildes beskrivning av 
ett upplevt fenomen och är en direktbeskrivning av den upplevelsen utan hänsyn till 
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orsak eller ursprung. Fenomenologin studerar individens perspektiv på sin värld och 
försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individens medvetande, förstå den 
kvalitativa mångfalden i upplevelser och göra den väsentliga meningen explicit (Olsson 
& Sörensen, 2007). 
 
 
4.2 Förförståelse 
  
Inom fenomenologin är man inte intresserad av dolda budskap och man försöker 
undvika tolkningar av upplevelser. För att uppnå detta är det viktigt att forskaren sätter 
sin egen förförståelse åt sidan. Den kritik som fenomenologin ofta får är att det kan vara 
svårt att helt sätta sin förförståelse åt sidan. Konsekvensen av det kan innebära att det 
kanske är omöjligt att helt låta bli att tolka (Bjurvill, 1995; Kvale, 1997; Robinson & 
Englander, 2007). Förförståelse är den kunskap forskaren har, det vill säga hennes eller 
hans föreställning eller erfarenhet inom det område där forskningen skall göras.  
Forskarens förståelse förändras ständigt i tolkningsprocessen (Olsson & Sörensen, 
2007). Fenomenologin har relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den 
kvalitativa forskningsintervjun och fokuserar på den mening som den intervjuade 
upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997). När någon skall försöka förstå patientens 
upplevelse och världsbild kan den med hjälp av fenomenologin inse att patientens värld 
skiljer sig radikalt från sjuksköterskans värld. Att betrakta världen inifrån en lidande 
människas perspektiv innebär att uppfatta världen på ett nytt sätt (Birkler, 2007). 
I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap och det rör sig om ett 
samspel mellan forskaren och intervjupersonen. I forskningssammanhang är det upp till 
intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och 
intervjupersonen förblir mer än en artig konversation. Forskaren måste bygga upp en 
atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och 
känslor (Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2007). Den kvalitativa intervjun är en 
forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 
livsvärlden (Giorgi, 1997). 
 
 
4.3 Design 
 
Studien var kvalitativ med fenomenologisk ansats. 
 
 
4.4 Urval 
 
Inklusionskriterierna var elektiva och akuta patienter över 18 år som vårdats på 
akutvårdsavdelningen inom nedre kirurgi minst 3 dygn. Patienterna kunde förstå och tala 
svenska. Urval av patienterna skedde genom att förfrågan om deltagande i studien gavs 
till de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Alla tillfrågade patienter fick ett 
svarsdokument som de skriftligen skulle svara på om de önskade delta eller inte. Om fler 
patienter på samma sal tackade ja till deltagandet drogs ett svarsdokument ut av dessa 
för att undvika att patienterna påverkades av varandra gällande upplevelserna av att 
vårdas på mixad vårdsal. Alla patienter vårdades på tre- respektive fyrbäddssalar. 
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I studien ingick femton patienter som alla uppfyllde kriterierna, sju kvinnor och åtta 
män. Tjugofyra patienter tillfrågades, nio tackade nej till att delta i studien. Medelåldern 
var 59 år och varierade mellan 40-74 år. Enligt Polit & Beck (2008) finns det inga 
generella regler för hur stort urvalet ska vara i en kvalitativ studie. Urvalet ska vara 
relevant för studiens syfte (Robinson & Englander, 2008).  
 
 
4.5 Datainsamling 
 
För att beskriva den enskilde patientens upplevelser valdes kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Intervjudeltagarna deltog frivilligt och var informerade både 
muntligt och skriftligt om att de närhelst kunde avbryta utan att behöva informera om 
varför, det så kallade samtyckeskravet (Kvale, 1997). Informerat samtycke från 
deltagarna inhämtades med skriftlig underskrift innan intervjuerna sattes igång (Bilaga 
1). En semistrukturerad intervju användes vilken enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
liknar ett vardagssamtal men skillnaden är att intervjun har ett syfte. 
En intervjuguide användes för att säkerställa att samma information efterfrågas i 
samtliga intervjuer. Intervjuguiden bestod av en huvudfråga relaterad till syftet och 
underfrågor. 
 
Kan du berätta för mig hur det var att vårdas på mixad vårdsal? 
 
Uppföljningsfrågor: 

- När fick du information angående att du skulle vårdas på mixad vårdsal? 
- Hade du önskat att det vore på något annat sätt? 
- Hur skulle du vilja ha det om du fick välja? 
- Kan du vidareutveckla? 

 
Intervjuerna transkriberades och de skrivna texterna utgjorde tillsammans med 
ljudinspelningen materialet för resultatets tolkning (Kvale, 1997).  
 
Intervjuerna föregicks av två pilotintervjuer som sedan kunde användas i studien. 
Intervjuerna skedde i ett enskilt rum och informanterna bestämde själv tid och plats. 
Samtliga informanter valde att intervjuas på vårdavdelningen innan hemgång. 
Tidsåtgången för intervjuerna varierade från 5-30 minuter. I de enstaka fall intervjuerna 
avslutades efter fem minuter upplevde författarna trots den korta intervjutiden att 
materialet var tillräckligt innehållsrikt för att användas i studien. 
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4.6 Analys av data 
 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant och analys av de utskrivna intervjuerna 
genomfördes i enlighet med Giorgi (1985). Dataanalysen har sedan skett genom följande 
steg:  
 
 

1. Dataanalysen inleddes med genomläsning av transkriberad data. Materialet lästes 
noggrant igenom ett flertal gånger av författarna var för sig. Detta för att få en 
känsla av helheten. De meningar som författarna fann relevant för syftet 
markerades. 

 
2. Materialet delades in i meningsbärande enheter för att sedan jämföras mellan 

författarna.  Syftet med denna indelning var enbart att göra intervjumaterialet 
mer hanterbart och underlätta fortsatt analysarbete.  

 
3. De meningsbärande enheterna transformerades med fenomenet i åtanke. Det vill 

säga, det fastställdes vilken innebörd de transformerade enheterna hade.  
 

4. I det sista steget var målet att nå fram till fenomenets generella struktur vilket 
gjordes genom att försöka förstå meningsenheternas inbördes förhållande. Detta 
skedde genom upprepade försök att samla de transformerade enheterna under 
generella gemensamma teman.   

 
 
4.7 Trovärdighet 

 
För utvärdering av kvalitativa studier används inte termerna validitet och reliabilitet som 
i den kvantitativa forskningen. Här diskuteras i stället begrepp som tillförlitlighet, 
giltighet och överförbarhet. All forskning lämnar utrymme för tolkning av den nyfunna 
kunskapen, det är därför viktigt att kunna visa trovärdighet av sina resultat (Graneheim 
& Lundman, 2008). Den författare som intervjuade hade ingen relation till 
informanterna vilket anses stärka studiens trovärdighet. Materialet transkriberades 
samma dag som intervjun utfördes vilket författarna anser stärker studiens trovärdighet. 
Författarna tog i resultatet med citat från intervjuerna vilket även det var för att stärka 
trovärdigheten. För att visa resultatet på ett tydligt sätt samt med hänsyn till 
informanterna valde författarna dock att inte ha för många samt detaljerade citat i 
resultatdelen (Trost, 2005).  
 
Författarna lade vikt vid att framkomna resultat skulle vara relevanta för studiens 
problemområde för att stärka trovärdigheten. Giltigheten handlar om hur sanna 
resultaten är, om det finns en variation i upplevelserna som informanterna angett. 
Resultatet anses som giltigt om det lyfter fram det karaktäristiska för det som var avsatt 
att beskriva. Trovärdighet handlar också om hur överförbart ett resultat är, det vill säga 
hur det kan överföras till andra grupper och situationer (Graneheim & Lundman, 2008).  
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4.8 Etiska överväganden 
 
Tillstånd att genomföra studien inhämtades från Verksamhetschefen för Division 
Operation. Deltagandet var frivilligt och det var viktigt att informanterna var medvetna 
om att de kunde avsluta studien när de så önskade utan att ange en förklaring. 
Informationen gavs skriftligen som förklarade studiens syfte och metod samt förfrågan 
om deltagande. Skriftligt samtycke erhölls från informanterna som deltog i studien. 
Under intervjuerna strävade vi efter att bemöta intervjupersonen med respekt och visade 
att vi var intresserade av vad de hade att säga och att vi lyssnade utan att avbryta eller 
påskynda samtalet. Allt material hanterades konfidentiellt och avidentifierades.  
 
 
5. Resultat 
 
Resultatet är baserat på femton intervjuer med patienter som vårdats minst tre dygn på 
mixad vårdsal på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi.  Syftet med studien var 
att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal. Det framkom i 
resultatet att flertalet av patienterna upplevde mixad vårdsal som positivt. Det blev en 
trevligare stämning, mjukare jargong samt en lugnare atmosfär. Några fann det dock 
integritetskränkande samt påtalade att det upplevdes som en oacceptabel situation. Trots 
detta protesterade ingen av informanterna utan fann sig i att vårdas på mixad vårdsal. 
Analysen resulterade i sju teman som namngavs för att belysa studiens resultat. (Se figur 
1). Varje tema belyses med citat från informanterna. 
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Fig. 1 Patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal 
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5.1 Integritet 
 
Det framkom att vissa patienter upplevde det integritetskränkande att vårdas på mixad 
vårdsal. Att integriteten gick förlorad vid samma ögonblick som inskrivningen skedde . 
Patienterna upplevde draperierna och skärmarna som en viktig del i att skydda 
integriteten, dock påpekade flera att de var bristfälliga. En patient påtalade att det 
upplevdes integritetskränkande att draperierna inte kunde dras för ordentligt, att det gick 
att se vad som föregick innanför. Avskärmningen kunde vara bättre. En kvinna 
placerades mellan två män och menade att integriteten kränktes. En man menade att 
integriteten kränktes i och med att fler vårdas på samma sal och att könet inte spelade 
någon roll. 
 
På morgonen när det var fråga om tvättning och tandborstning så säger sköterskan glatt 
-Ja, vill du tvätta dig här inne på rummet eller kan du tänka dig att gå på toaletten? 
”Jag bara stirrade på henne och tänkte. Du, karln ligger mitt för tvättstället, ska jag klä 
av mig där? Det vill jag absolut inte göra, så jag sa direkt nej. Jag hade hellre låtit bli 
tandborstningen än att överhuvudtaget sköta mina bestyr i närheten”.  
                                                                                                                     Kvinna 69 år 
 
 
5.2 Genus 
 
Några få av patienterna påtalade att det inte var en acceptabel situation med mixad 
vårdsal. De fördrog i alla lägen endast det egna könet på salen eller enkelsal. En kvinna 
sa uttryckligen att det ska vara enbart kvinnor på vårdsalen och att det absolut inte ska 
blandas. De kände sig friare samt mer avslappnad. En menade att smärtan som patienten 
upplevde var väldigt stressande och att dessutom behöva vårdas på mixad vårdsal 
förvärrade den stressen. 

 
”Jag tycker inte om det, jag vill ha kvinnor för sig och manliga för sig. För att vi är 
ändå så olika, ja man känner sig friare när det bara är kvinnor”. 
                                                                                                                   Kvinna 60 år 
 
 
5.3 Stämning 
 
Det framkom att flertalet av patienterna upplevde det positivt med mixad vårdsal. Det 
lättade upp stämningen, blev en mjukare jargong samt att det blev trevligare på salen. En 
mixad vårdsal kunde leda till att det blev lugnare atmosfär och att det inte drogs fräcka 
historier när det fanns kvinnor på salen sa en patient. En av patienterna jämförde den 
mixade vårdsalen med sin arbetsplats, att när det är blandat män och kvinnor blir det 
bättre stämning. Det blir lättsammare. En annan patient upplevde sin sjukdomssituation 
som mindre påfrestande och lättare att hantera, att den åkomma patienten hade inte blev 
lika påtaglig och att det var en fördel med mixad vårdsal då diskussionen hamnade på en 
annan nivå. 
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”Jag tycker nästan att det blir lite trevligare om det är mixat herr och dam. Förut har 
man ju jämt legat med karlar eller gubbar och då blir det ju ett visst gubbsnack. Är det 
fruntimmer eller tjejer på samma sal så blir det ju lite annat man pratar om, vilket jag 
inte har något emot. Jag tycker det var lite spännande och det blir en annan atmosfär 
om jag säger så”. 
                                                                                                                   Man 60 år 
 
”Det blir lite mjukare jargong om det finns kvinnor och män i samma sal än om det är vi 
herrar. Du vet ju hur vi är, vi kan vara lite sarkastiska och lite fräna i truten. Men som 
regel lägger man väl lite band på som det finns kvinnor med i bilden och det är ju så det 
ska vara, det är bara att visa empati tycker jag”. 
                                                                                                                   Man 74 år 
 
 

5.4 Likgiltig inför mixade vårdsalar 

 

Några av patienterna menade att det inte spelade någon roll om de vårdades på mixad 
vårdsal och att det inte hade någon betydelse för att det upplevdes som helt naturligt. En 
patient reflekterade inte över mixandet utan menade att problemet handlade om att det 
fanns andra patienter på salen, oavsett män eller kvinnor, då denne upplevde sig själv 
asocial. En patient menade att det inte var konstigt att mixa män och kvinnor och att han 
inte brydde sig, huvudsaken var att han fick hjälp. 

”Jag tycker att det är precis som om det inte var mixat. Jag har ingen känsla för att det 
är något generande, jag tror att det beror på att vi är på något sätt i samma situation 
allihop. Det viktigaste är nästan att man ska komma upp på benen, alla har samma mål 
på något sätt”. 

                                                                                                                  Kvinna 66 år 

 

5.5 Skyddslös 
 
Några få av patienterna upplevde situationen som något chockartad. Upplevelsen av att 
känna sig oförberedd. En kvinna beskriver det som att vara skyddslös i alla lägen och 
sjuk i offentligheten. Hon kände sig chockad en stund, men det gick snabbt över då 
smärtan tog över hand. 
 
”Först var det rena chocken. Jag kom upp sent på kvällen och blir inkörd på ett rum och 
där ligger en karl.  Det hade jag ingen aning om, jag visste inte att det här existerade 
överhuvudtaget”. 
                                                                                                                  Kvinna 69 år 
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5.6 Fördomar 
 
Det framkom att många tror att det är de äldre som upplever det negativt att vårdas på 
mixad vårdsal. Några av patienterna som menade att det inte spelade någon roll för dem 
om de vårdades på mixad vårdsal belyste att problemet kanske kunde bero på gamla 
fördomar. Att många lever kvar i det gamla, att män och kvinnor ska hållas separerade 
från varandra. En patient menade att han inte tog kontakt med den som låg bredvid om 
den var mycket äldre, han var orolig att störa om han försökte få igång en konversation. 
En annan påtalade att han upplevde sig så pass modern att det här med mixade vårdsalar 
inte var något oacceptabelt och att det i så fall var de äldre, framförallt äldre damer, som 
reagerade negativt. Det framkom även från fler patienter att de trodde att det var just 
kvinnorna som motsatte sig mixad vårdsal. 
 
”På det stora hela ser jag inte några stora nackdelar med att blanda men det har nog 
också med åldern att göra. Kanske äldre gubbar….. jag vet inte hur jag ska uttrycka 
mig, men dom som är lite äldre tänker nog mera på det där att- oj, är det blandat. Jag 
tror tanter också kanske uppåt en sextio sjuttio eller någonting sådant där, dom blir nog 
lite förvånade när det är blandad sal” 
                                                                                                                  Man 60 år      
 
 
5.7 Sjukdomstillstånd 
 
Flera av patienterna påpekade vikten av att inte placera patienter med olika svåra 
sjukdomstillstånd på samma sal. Det upplevdes som viktigare än mixad vårdsal. 
Önskemålen var att de patienter som kräver mycket behandling och omsorg bör vårdas 
på enkelsal. Att personalen tänker på hur de placerar patienterna med hänsyn till deras 
ålder, kön och sjukdomstillstånd. 
 
”Jag har väl mest känt att det har varit jobbigt för hans skull att ligga så utlämnad, men 
å andra sidan har han inte varit vaken… jag skulle inte ha velat legat så om det hade 
varit jag liksom… för jag måste passera honom varje gång jag gått in och ut liksom. 
Och dom har varit där och tömt för han har varit förstoppad… och det har INTE luktat 
gott. Sånt har jag väl tyckt varit lite jobbigt.. Varför lägger man inte en så pass sjuk 
patient på egen sal eller så. Det har ju inte spelat någon roll om det hade varit en man 
eller kvinna utan det är ju mera själva situationen” 
                                                                                                                 Kvinna 44 år 
 
 
6. Diskussion 
 

 
6.1 Metoddiskussion 
 
Metoden som användes var fenomenologi vilket syftar till att beskriva människors 
upplevelser av levda erfarenheter (Giorgi, 1985). Då syftet med studien var att beskriva 
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patienters upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal ansågs denna metod vara lämplig. 
Författarna använde sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Eftersom 
det inte finns så mycket forskning kring ämnet mixade vårdsalar i Sverige fann 
författarna det intressant att belysa ämnet då det anses som ett växande problem runt om 
i Sverige. Informanterna till studien valdes ut genom att de som uppfyllde 
urvalskriterierna fick en skriftlig förfrågan om deltagande i studien. I den skriftliga 
förfrågan erhöll informanterna information angående studiens syfte samt att de när som 
helst kunde avbryta deltagandet utan att ange orsak. Intervjuerna genomfördes i enskilt 
rum och intervjusituationen innebar ingen stress för informanterna som kunde påverka 
intervjuns kvalitet. Diskussion togs med handledare huruvida intervjuerna skulle ske i 
informanternas hem eller på sjukhuset. Dock ansåg författarna att långa vägavstånd 
samt tidsbrist kunde försena studiens resultat då datainsamlingen skedde under 
sommaren 2011. Alla informanter intervjuades på avdelningen i anslutning till planerad 
hemgång. Under studiens gång påbörjades renovering av kirurgavdelningen vilket 
gjorde att vården flyttades till en provisorisk avdelning. Detta innebar att några patienter 
intervjuades på den provisoriska avdelningen. Båda avdelningarna hade flerbäddsrum 
vilket innebar tre- respektive fyrsalar. Författarna anser att detta inte borde ha påverkat 
studiens resultat då förutsättningarna var desamma på båda avdelningarna. Att 
intervjuerna skulle ske på annan avdelning än hemavdelningen diskuterades också men 
då författarna valt att belysa patienters upplevelser av mixade vårdsalar på en 
kirurgavdelning inom nedre kirurgi ansågs hemavdelningen som mest lämpad. 
Antalet intervjuer ansågs vara rimligt i förhållande till studiens omfattning och samtliga 
intervjuer var av god kvalitet och gav tillräckligt med omfattande resultat för att 
användas i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). En viss nackdel kunde vara att ingen 
med annan kulturell bakgrund fanns bland informanterna. Om personer från annan 
kultur upplever andra aspekter än dem som framkommit i resultatet, kan författarna inte 
veta. Författarna har inte heller funnit någon annan studie som har belyst detta ämne. 
Något som kan tas i beaktelse när det gäller framtida forskning. Studiens resultat kan 
eventuellt ha påverkats av att heller ingen av informanterna var under 40 år. Önskvärt 
hade varit om yngre patienter deltagit i studien för att få deras perspektiv på 
upplevelserna av att vårdas på mixad vårdsal. Urvalskriterierna var patienter över 18 år 
men ingen av de utvalda var yngre än 40år. Medelåldern var 59år. I en fenomenologisk 
studie krävs oftast bara en fråga där informanten får berätta fritt med sina egna ord 
(Robinson & Englander, 2007). Författarna använde sig av en intervjuguide med en 
huvudfråga och fyra följdfrågor för att få informanterna att utveckla svaren kring 
upplevelserna. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, därefter var målet att 
informantens ord skulle styra intervjun och att intervjuaren skulle vara lyhörd för vad 
som sagts och eventuellt ställa följdfrågor då intervjun inte fortlöpte. Att tillåta tystnad 
under intervjuerna och tänka på att inte ställa följdfrågor för tidigt gav informanten tid 
att tänka och reflektera. Uppfattningen var att vi erhöll mer uttömmande svar vid de 
tillfällen då vi väntade ut tystnaden. Författarna menar också att med den begränsande 
erfarenhet de har av att intervjua kan resultatet ha påverkats. I vissa fall kunde 
informanten ha gett en djupare beskrivning av upplevelsen om författarna följt upp 
informantens svar på ett mer optimalt sätt. Dock förbättrades intervjutekniken efter varje 
intervju. I slutet av samtalet fick informanten frågan om denne hade något mer att 
tillägga. Detta anses vara viktigt för samspelet, likaså att småprata med varandra utanför 
intervjusamtalet då det kan få informanten att känna sig avslappnad (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Författarna valde att genomföra intervjuer med patienter från den 
avdelning där båda författarna arbetar. Då en av författarna arbetar dagtid som 
vårdplanerare och den andra författaren arbetar som avdelningssjuksköterska, lämpade 
det sig bäst i att den som var vårdplanerare gjorde intervjuerna för att 
avdelningssjuksköterskan och patienterna inte skulle hamna i beroendeställning till 
varandra. Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och 
således också kvalitativa intervjuer. Med hänsyn till detta understryker författarna att de 
under hela studien har en beaktande och reflekterande inställning till de etiska 
aspekterna (Trost, 2005). Den författare som inte intervjuade patienterna lyssnade 
igenom varje intervju och båda författarna läste igenom transkriberingsmaterialet 
noggrant. Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun ägde rum vilket stärker 
studiens trovärdighet. Författarna lade även vikt vid att framkomna resultat skulle vara 
relevanta för studiens problemområde för att stärka trovärdigheten. 
 
Giorgi (1997) har i litteraturen utformat en metod för fenomenologisk analys, vilken är 
vedertagen inom kvalitativ forskning. Vi hade för avsikt att använda hans steg i analysen 
men det var inte helt lätt att följa Giorgi´s (1985) analysmetod men författarna följde 
processen efter bästa förmåga. Intervjuerna lästes igenom av författarna flertalet gånger 
var för sig. De meningsbärande enheterna identifierades sedan individuellt utifrån det 
transkriberade materialet. Därefter diskuterades och jämfördes enheterna gemensamt för 
att säkerställa att de stämde överens med studiens syfte. I de flesta fall var våra tankar 
samstämda vilket ansågs stärka trovärdigheten (Giorgi, 1997). Därefter identifierades 
nio teman utifrån de meningsbärande enheterna gemensamt. Dessa teman diskuterades, 
då likheter identifierats med samma innebörd i två teman resulterade det slutligen i 7 
teman: Integritet, Genus, Stämning, Likgiltig inför mixade vårdsalar, Skyddslös, 
Fördomar och Sjukdomstillstånd. Temana presenteras i resultatet och belyses med citat 
från informanterna för att stärka trovärdigheten. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad 
vårdsal på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. Studien har baserats på 
femton intervjuer som analyserats i enlighet med Giorgi (1985) och resulterade i sju 
teman: Integritet, Genus, Stämning, Likgiltig inför mixade vårdsalar, Skyddslöshet, 
Fördomar och Sjukdomstillstånd. Författarna anser att det har varit svårt att komma fram 
till ett övergripande tema med subteman då det i resultatet har visat sig att patienternas 
upplevelser av att vårdas på mixad vårdsal har varit varierande. All information som 
framkommit har varit intressant och givande men vissa delar har inte varit relevanta för 
studiens syfte och därför inte tagits med eller redovisats i resultatet. Det framkom att 
flertalet av patienterna upplevde mixade vårdsalar som mycket positivt. De upplevde att 
det blev en bättre stämning, en mjukare jargong, lugnare atmosfär och trevligare 
samtalsämnen på salen. En patient menade att det var en fördel att vårdas på mixad 
vårdsal då diskussionerna handlade om annat än sjukdomar vilket gjorde att denne inte 
tänkte så mycket på den åkomma den hade. Några få patienter upplevde däremot chock 
över att bli placerad på mixad vårdsal något som även framkom i en studie av Hadden & 
Dearden (1993). Studien genomfördes på Irland redan under 1990-talet och flera av 
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patienterna där upplevde rena chocken över att placeras på mixad vårdsal. De kände sig 
obekväma i situationen, generade och allmänt emot mixandet. Page (1995) intervjuade 
trettiosju patienter varav endast fyra av dessa kunde acceptera att vårdas på mixad 
vårdsal. Även här framkom det att patienterna tyckte det var genant och oacceptabelt att 
vårdas på mixad vårdsal. Resultaten från studierna av Page (1992) samt Hadden & 
Dearden (1993) motsäger det resultat vi erhållit då endast några få av patienterna 
upplevde det oacceptabelt med mixad vårdsal. Kan skillnaden bero på att studierna 
genomfördes 1992-93 och vår studie genomfördes 2011. Att mixade vårdsalar då var 
någonting ovanligt och det två årtionden senare blivit allt mer acceptabelt då fler och fler 
sjukhus runtom tvingas till detta beroende på att antalet sjuka patienter ökar och att det 
på de flesta håll råder/innebär platsbrist. I Worster & Holmes studie (2009) menade 
några patienter som var tarmopererade att det var svårt och genant att diskutera med 
vårdpersonalen angående sin tarmfunktion då det fanns patienter av det motsatta könet 
på samma sal. Detta är inget som framkommit i vår studie vilket dels kan förklaras av att 
informanterna inte fick den frågan ställd, men på frågan om de tyckte att den mixade 
vårdsalen påverkade deras vård svarade samtliga informanter att de inte upplevde att 
vården påverkades. En studie gjord av Burell (2003) visade att patienterna på den 
mixade vårdsalen inte vågade ställa de frågor de önskade, vilket gjorde att de inte fick 
full information om sin sjukdom. I samma studie framkom också att eftersom personalen 
inte erbjöd något alternativ till den mixade vårdsalen, upplevde patienterna det svårt att 
ifrågasätta mixandet då personalen uppträdde som att det var normalt. Detta kan 
jämföras med vår studie där någon menade att om personalen frågade om de kunde 
tänka sig att vårdas på mixad vårdsal skulle fler våga säga ifrån. Vidare redogjordes i 
Burells studie (2003) att ett sjukhus på Nya Zeeland i sin patientinformation informerade 
att risken fanns att de skulle vårdas på mixad vårdsal. Skulle det inträffa informerade de 
att personalen skulle göra allt de kunde för att förflytta patienten till en vårdsal med 
samma kön så fort som möjligt. De uppmanade även i informationen att patienterna 
skulle kontakta personalen om de var oroliga eller hade funderingar angående risken att 
vårdas på mixad vårdsal (Burell, 2003). Detta är något som författarna tar med sig till sin 
egen arbetsplats då det framkom i deras studie att nästan ingen av informanterna hade 
blivit informerade att de skulle vårdas på mixad vårdsal. Får patienterna information 
innan de blir inlagda på sjukhuset att det förekommer mixade vårdsalar tror författarna 
att det blir lättare för dem som inte önskar vård på mixad vårdsal att säga ifrån. 
Bryant & Adams (2009) fann i sitt resultat att några patienter var likgiltiga inför mixade 
vårdsalar och att det var smärtan som de hade som tog mest uppmärksamhet. 
Likgiltighet framkom även i vårt resultat men då menade patienterna att de upplevde det 
som naturligt att vårdas på mixad vårdsal och menade att alla är beroende av vård, att nå 
samma mål, och att det var därför de var likgiltiga inför mixandet. Patienterna lade 
istället fokus på att återhämta sig och komma upp på benen. Bryant & Adams (2009) 
intervjuade även sjuksköterskor om hur de upplevde mixade vårdsalar, där framkom att 
ett av de största bekymren för dem var hur de skulle bevara patienternas värdighet och 
integritet. De syftade till att skynkena runt sängarna inte hindrade andra på salen att både 
höra och se vad som föregick innanför. Skynken som lämnade öppna gap oavsett hur de 
flyttades. De upplevde att det var oacceptabelt och kränkande med mixade vårdsalar 
men att patienttrycket var för stort för att undvika mixandet. Integriteten mister du i 
samband med att du kliver in på salen, oavsett om det är bara män eller kvinnor där, så 
uttryckte sig en av patienterna i vår studie. Även här framkommer det att skynkena kring 
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sängarna inte upplevs integritetsskyddande och att avskärmningen kunde ha varit bättre. 
En patient beskrev sin upplevelse som att det inte var människovärdigt att vårdas på 
mixad vårdsal och menade att oavsett om det ställdes en skärm för sängen så kändes det 
integritetskränkande. Baillie (2008) påtalade att flera patienter upplevde att det hotade 
deras värdighet och integritet samt att de kände sig obekväma i att vårdas på mixad 
vårdsal. En patient påpekade att hon trodde det var mer påfrestande och generande för de 
äldre, främst äldre kvinnor och mycket sjuka patienter att vårdas på mixad vårdsal. 
Studien genomfördes på en kirurgavdelning, specialiserad inom urologi (Baillie, 2008). 
Samma resultat finner vi i vår studie där det framkom att flera upplever att det är de 
äldre som kanske påverkas mest negativt av att vårdas på mixad vårdsal. En patient 
menade att det finns säkert de som inte vill ha mixade vårdsalar och syftade då till att det 
nog var de äldre och allra helst kvinnorna som tvekade mest när det gällde mixade 
vårdsalar. Flera patienter beskrev i vår studie vikten av att inte placera svårt sjuka 
patienter på samma vårdsal som de patienter med lättare åkommor som viktigare än 
mixade vårdsalar. De menade att svårt sjuka borde vårdas på enkelsal och inte flersal 
med tanke på den krävande vård som den svårt sjuke var i behov av. En patient menade 
att personalen kunde tänka på hur de placerade patienter med hänsyn till ålder, kön och 
olika sjukdomstillstånd. Det som framkommer av tidigare forskning kring mixade 
vårdsalar är att de flesta studier författarna funnit är genomförda i England och att det 
där har ansetts som ett stort problem. Ur patienternas synvinkel var mixade vårdsalar 
något som ansågs som omoraliskt och att det stred mot etiska aspekter så som värdighet, 
integritet och respekt (Baillie, 2008). Patienterna upplevde det som negativt och 
obehagligt vilket motsätter sig det resultat vi funnit i vår studie där majoriteten av 
patienterna upplevde det som positivt att vårdas på mixad vårdsal, att stämningen, 
jargongen och trivseln blev till det bättre. Vad grundar det sig i att det är så olika 
länderna emellan, spelar kulturen någon roll?  
 
 
7. Slutsats 
 
Resultatet som framkommit i denna kvalitativa studie påvisar att flertalet av patienterna 
upplever det positivt att vårdas på mixad vårdsal. Trots detta finns det patienter som 
upplever det integritetskränkande och oacceptabelt. Författarna har kommit fram till att 
vårdpersonalen bör ta detta i beaktelse och ge information om mixade vårdsalar innan 
inläggning för att patienterna skall få tillfälle att neka vård på mixad vårdsal. 
 
 
8. Framtida värde 
 
Det är författarnas förhoppning att med denna studie skapa en dialog kring hur patienter 
upplever det att vårdas på mixad vårdsal. Det tycks inte finnas mycket forskning kring 
ämnet varför vidare forskning kan vara betydelsefullt. Det vore intressant att göra en 
liknande studie och då jämföra män och kvinnors upplevelser samt ta reda på hur 
sjuksköterskor upplever det att vårda patienter på mixade vårdsalar. Detta utifrån 
sjuksköterskans professionella förhållningssätt och patientens rättigheter vad gäller 
integritet, värdighet och autonomi.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev angående studien 

 

Vi som skriver detta brev heter Cecilia Heed och Maria Roeger. Vi är två sjuksköterskor 
vid kirurgavdelning 111A, Gävle sjukhus som går en vidareutbildning till 
specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. Som examensarbete på avancerad nivå på 
Hälsouniversitet planerar vi nu att göra en studie om patienters upplevelser av att vårdas 
på mixad vårdsal, det vill säga där man blandar män och kvinnor på samma sal.  

Motivet är att få fram de upplevelser patienten erhåller av att vårdas på mixad vårdsal då 
det idag förekommer på sjukhus runt om i landet och bör uppmärksammas utifrån 
patientens perspektiv då denne är i beroendeställning av sjukvården och dess miljö.   

Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på mixad 
vårdsal på en akutvårdsavdelning inom nedre kirurgi. 

Om du ger din tillåtelse till att medverka i studien innebär det att du vid ett tillfälle blir 
intervjuad i samtalsform under ca 30 minuter. Intervjun kommer ljudinspelas och sedan 
skrivas ut. Vi har tystnadsplikt och dina svar kommer inte kunna spåras till dig som 
person. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att det påverkar 
omhändertagandet eller vården. Allt insamlingsmaterial kommer att behandlas anonymt 
och konfidentiellt. De transkriberade intervjuerna kommer att förstöras efter att 
examensarbetet godkänts. Dessa uppgifter kommer läggas in i en databas och behandlas 
helt anonymt. Inga obehöriga kommer kunna ta del av uppgifterna. Studien är godkänd 
av Ulf Öhrvall, läkare och Verksamhetschef vid division operation Gävle Sjukhus. 

Tänk noga igenom om du kan tänka dig att medverka i studien. Om du accepterar att 
delta, var vänlig lämna in det ifyllda formuläret där du tackar ja eller nej till deltagandet 
och lämna till personalen snarast. 

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Heed tel. 073-655 07 88                                                                                                                       
Maria Roeger tel. 070-255 35 41                                                                                                                                     
Kirurgkliniken avd 111 a, Länssjukhuset Gävle 
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Jag ger min tillåtelse till att delta i studien om patienters 
upplevelser av hur det är att vårdas på mixad vårdsal på en 
akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. 
 

 

Med Vänlig Hälsning 
 

 

………………………………………………………………………………
…… 

                                              Skriv namn 

 

 

Jag ger ej min tillåtelse till att delta i studien om patienters 
upplevelser av hur det är att vårdas på mixad vårdsal på en 
akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi. 
 

Med Vänlig Hälsning 
 

 

………………………………………………………………………………
…… 

                                              Skriv namn 
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