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Abstrakt 
 
Bakgrund: Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin. 

Anestesisjuksköterskan skall genom framförhållning och god förberedelse reducera 

riskerna inför en operation och genom att arbeta förebyggande försöka förhindra 

vårdrelaterade skador. Vid sövning är maskventilation grundläggande och den teknik 

som räddar luftvägen vid komplikationer, när masken inte kan hållas tätt på grund av 

skäggväxt finns det risk att patienten blir otillräckligt ventilerad. Forskare inom 

området enas om att skägg är en riskfaktor för svår maskventilation. Syfte: Studien 

avsåg att undersöka patienters förhållande till sitt skägg, samt hur anestesi-

sjuksköterskor upplevde skäggiga patienter. Metod: En kvalitativ forskningsmetod 

användes med semistrukturerade intervjuer. Fjorton manliga patienter och tio 

anestesisjuksköterskor intervjuades. Författarna utgick från följande frågeställningar: 

Varför har patienterna skägg och hur förhåller sig patienterna till sitt skägg, samt hur 

ser anestesisjuksköterskor på skäggiga patienter? Materialet analyserades sedan med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det visade sig att männen i studien hade 

en relativt lättsam inställning till sitt skägg. Männen ansåg att om det bara fanns en 

tillräckligt god anledning, var det inga problem att raka sig. Anestesisjuksköterskorna 

upplevde att skägget var en del av patienternas självbild, men ansåg samtidigt att det 

ur patientsäkerhetssynpunkt var rimligt att be patienterna raka sig inför en operation. 
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Problembeskrivning 

 

Trots framsteg inom farmakologi och medicinsk teknik förekommer det än idag 

anestesirelaterade dödsfall (Lindahl, Ullman & Arlehamn, 2008). Misstagen som leder till 

anestesirelaterad mortalitet beror ofta på bristande ventilation (a.a). 

Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin (El-Orbany & Woehlck, 

2009). Att etablera och upprätthålla adekvat maskventilation innefattar hanteringen av en svår 

luftväg. Maskventilation är grundläggande och är tekniken som räddar luftvägen vid 

komplikationer så som svår eller misslyckad intubation (a.a).  

ASA (American Society of Anesthesiologists) definierar svår maskventilation på följande vis:  

Svår maskventilation är en situation som uppstår när det inte är möjligt för en ensam 

anestesör att bibehålla en saturation på >90 % med 100 % syrgaskoncentration och 

övertrycksventilering, alternativt kunna förhindra eller reversera tecken på otillräcklig 

ventilation. Det innefattar den kliniska situation vilken uppstår när det inte är möjligt för 

anestesören att upprätthålla en adekvat maskventilation (MV). Ofta på grund av följande 

problem; dålig passform på masken, orimligt stort gasläckage, stort motstånd vid inspiration 

eller expiration (Caplan, et al. 2003). En välkänd riskfaktor för svår maskventilation är 

skäggväxt, som både kan ge dålig passform och stort gasläckage (Lagerkranser, 2008). 

 

I enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska man inom anestesiologin, genom 

framförhållning, planering, säker utrustning och god förberedelse reducera riskerna inför en 

operation (Lindahl, Ullman & Arlehamn, 2008). Anestesisjuksköterskan har ett ansvar att 

garantera patientens säkerhet i samband med operation. Genom att jämföra risker med 

förutsättningar och väga dessa mot kunskaper, bildar sig anestesisjuksköterskan en 

uppfattning om vilka faktiska risker patienten utsätts för (a.a). Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) har vårdgivaren ansvar för att utföra ett patientsäkert arbete, genom att arbeta 

förebyggande kan vårdrelaterade skador förhindras. Vidare ska vården och behandlingen i 

enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen utförs i samråd med patienten (SFS 1982:763). 

Därför är det viktigt att göra patienten delaktig i den perioperativa processen (Hovind, 2005; 

Lindwall & von Post, 2008).   
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Författarna har under sin tid som allmänsjuksköterskor både själva upplevt och sett att 

kollegor uppfattat patienters skägg som något stark förknippat med självbilden. Följande 

studier styrker detta uttalande Hellström och Tekle (1994), Barber (2001), Synnott (1987). 

Att be patienterna raka sig har setts som en känslig fråga, vidare finns det idag inga utarbetade 

rutiner för att raka patienter inför samtliga operationer. Studien avser att belysa skäggets 

betydelse för patienterna, samt undersöka hur anestesisjuksköterskor förhåller sig till patienter 

med skägg. Författarna vill lägga en grund för ytterligare forskning inom området, för att i 

slutändan reducera en välkänd riskfaktor inom anestesin samt öka patientsäkerheten i 

samband med operation.  

 

Bakgrund 

 

Hur går en sövning till? 

 

Enligt Sandin (2008) är syftet med generell anestesi att avlägsna kroppsliga reaktioner i 

samband med ett kirurgiskt trauma. Anestesören minskar det mentala lidandet genom att 

dämpa smärta, medvetande, somatiska reaktioner som muskelförsvar och avvärjningsrörelse, 

samt autonoma reaktioner som puls- och blodtrycksstegring.  Patienten försätts i ett smärtfritt 

medvetslöst tillstånd för att kunna bli opererad. Utan sövning hade flertalet operationer varit 

omöjliga. Vid anestesistarten finns alltid två anestesörer vilka hjälps åt för att sövningen ska 

bli så säker som möjligt. Vanligtvis börjar patienten preoxigeneras genom att syrgas ges på 

mask. Patienten får därefter intravenöst smärtstillande. Sedan ges insomningsmedel, antingen 

i form av gas eller intravenöst läkemedel. Patienten blir snabbt medvetslös och slutar ofta 

andas. Anestesören skapar en artificiell ventilation genom att upprätthålla fria luftvägar och 

samtidigt blåsa in luft genom en tättslutande mask. Om andningen är säkrad och patienten ska 

intuberas, ges ett muskelrelaxerande medel. Anestesören fortsätter maskventilera patienten 

tills dess att medlet har effekt. Intubering sker genom att ett laryngoskop förs ned i svalget 

och luftstrupen blottas, därefter läggs trakelatuben ner. När intubationen är klar kopplas 

patienten upp till anestesiapparaten och övervakas under hela operationen. Patienten väcks när 

operationen är slut. Målet är att ha en smärtfri patient som känner sig lugn och trygg (a.a).  

"Vården och behandlingen skall så långt som möjligt utformas i samråd med patienten" SFS 

1982:763 
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Maskventilation 

 

Maskventilation (MV) är grundläggande vid hanteringen av luftvägar och har en betydande 

roll vid svåra intubationer (Kheterpal, Martin, Shanks & Tremper, 2009; Kheterpal, Han, 

Tremper, Shanks, Tait, O´Reilly, Ludwig, 2006). Att hålla fria luftvägar med adekvat 

syresaturation är det främsta målet vid MV. Förmågan att ventilera och syresätta en patient 

med maskventilation kan vara livräddande vid ett misslyckat intubationsförsök (Yildiz, Solak, 

& Toker, 2005). En misslyckad hantering av luftvägarna är den främsta underliggande faktorn 

för sjuklighet och dödlighet i samband med anestesi (Langeron, Masso, Huraux, Guggiari, 

Bianchi, Coriat & Riou, 2000). 

 

Att hålla masken tätt är uttröttande, men kan under kortare operationer användas under hela 

förloppet. Dock inte på operationer som varar mer än 30 min, här bör larynxmask eller 

trakealtub användas istället (Lagerkranser, 2008). På patienter med skägg eller insjunkna 

kinder kan det vara svårt att hålla masken tätt, luft sipprar då ut i rummet istället (a.a). 

När masken inte kan hållas tätt till exempel på grund av skäggväxt eller att patienten blir 

otillräckligt ventilerad kallas fenomenet för svår maskventilation (SMV). Går det inte alls att 

ventilera trots korrigerande åtgärder kallas det för omöjlig maskventilation (OMV). 

Begreppen är framtagna av ASA (American Society of Anesthesiologists) och SFAI (Svensk 

Förening för Anestesi och Intensivvård).  

 

Den preoperativa bedömningen är avgörande för identifieringen av en svår luftväg. Den är 

dock mestadels baserad på riskfaktorer för svår intubation så som, gapförmåga, mallampati 

grad, rörlighet i huvud och nacke, sluttande haka, stora och framskjutna framtänder, 

thyromentalt avstånd, fetma och tidigare svåra intubationer (Langeron et al., 2000). Detta gör 

att det kan bli svårare att identifiera patienter som är svåra att maskventilera. 

I en studie av Langeron et al. (2000) visade det sig att den preoperativa bedömningen av SMV 

var komplicerad då anestesiologen bara förutspådde 17 % av de faktiska fallen med SMV. Att 

identifiera en patient med svår luftväg är avgörande för planering av anestesin (Yildiz et al., 

2005).  

Som tidigare nämnts är det viktigt att försöka identifiera riskpatienter preoperativt då vidare 

hantering beror på om SMV kan vara förväntad eller ej. Många av patienterna med förväntad 

SMV har även tecken på svår intubation. I denna grupp patienter är det säkrast att planera för 

vaken fiberintubation. Att raka patienterna eller att applicera en självhäftande film över 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=asa&source=web&cd=3&ved=0CFEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asahq.org%2F&ei=--cZT9CcINDcsgaZs4BI&usg=AFQjCNHhOlLBjj5MtisSV-pSAUVkE0C4Gg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sfai&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sfai.se%2F&ei=QegZT_LzFcTN4QT4mKGEDQ&usg=AFQjCNEaZFYoJC0tU1fc35beYjDPnFaGEg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sfai&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sfai.se%2F&ei=QegZT_LzFcTN4QT4mKGEDQ&usg=AFQjCNEaZFYoJC0tU1fc35beYjDPnFaGEg
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skägget, viktnedgång och att behålla tandproteserna är några saker som kan korrigera 

riskfaktorerna (Langeron et al., 2000). Att förbereda sig för alla tänkbara scenarion i samband 

med planeringen av anestesin ökar möjligheterna för att lyckas och minimerar riskerna vid en 

förväntad svår luftväg (Caplan et al., 2003) 

 

 

Luftvägstrappan & Hantering av svår luftväg 

 

Första steget för att ventilera patienten när andningen upphör är att maskventilera (figur 1 och 

2). Anestesimedel tillsammans med SMV är en riskfylld kombination, därför bör riskerna för 

SMV minimeras i så stor utsträckning som möjligt, till exempel genom att patienten slätrakas 

inför en operation (Caplan et al., 2003). 

 

I en studie visade det sig att svåra luftvägar kunde uppstå under hela det perioperativa 

förloppet, 67 % i samband med induktionen, 15 % under pågående operation, 12 % under 

extubationen och 5 % under det postoperativa förloppet (Peterson et al., 2005).  

Att hålla patienten vaken och låta honom andas själv är ett säkert men inte alltid ett optimalt 

alternativ vid svår luftväg eftersom många operationer kräver att patienten är sövd. Valet 

mellan larynxmask eller trakeal intubation är beroende av operationsmetod och 

luftvägshanteringen. Om det initialt inte går att anlägga en trakealtub kan anestesören återgå 

till maskventilation för att sedan göra ett nytt intubationsförsök eller alternativt väcka 

patienten (Langeron et al., 2000). Om luftvägen svullnar och maskventilationen inte fungerar, 

till exempel på grund av skäggväxt eller att patienten är i så stort behov av operationen att den 

inte får väckas, måste en kirurgisk luftväg etableras (SFAI, 2011). En modell av 

luftvägstrappan samt en handlingsplan kan ses i Bilaga 1.  

 

Det finns en relation mellan SMV och svår intubation. Enligt Peterson et al. (2005) ökar 

risken för mortalitet i samband med multipla intubationsförsök. I en studie av Langeron et al. 

(2000) visade det sig att patienter vilka var svåra att maskventilera hade en fyrdubblad 

förekomst av svår intubation och en 12-faldig ökning av
 
omöjlig maskventilation. Att 

förbereda sig för eventuella problem och planera bättre kan minska risken för dödlighet och 

sjuklighet i samband med anestesi. Mer forskning behövs inom området (a.a).  
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Svårigheterna med att upprätthålla fria luftvägar beror bland annat på anatomiska och 

individuella faktorer (Yildiz et al., 2005).  Nästan alla forskarna inom området enas om att 

faktorer som: Vikt, ålder, manligt kön, ökad mallampati grad, snarkning, avsaknad av tänder, 

skägg och ålder (> 55år) ökar risken för svår maskventilation (Caplan, et al., 2003; Kheterpal 

et al., 2009; Lagerkranser, 2008; Langeron et al., 2000; Yildiz et al., 2005). Förekomsten av 

två riskfaktorer eller fler tyder på hög sannolikhet för SMV (Kheterpal et al., 2009). Skägg är 

dock den riskfaktorn som lättast kan elimineras (Kheterpal et al., 2006). 

 

SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) har tagit fram riktlinjer för hur en svår 

luftväg ska handläggas, men inte vidare beskrivit hur just problemet med svår maskventilation 

relaterat till skägg ska hanteras. Olika lösningar finns, Boyce (2001) beskriver ett fall där han 

lägger ner en trakealtub bakom tungan och blåser upp kuffen, med handen sluter han sedan 

tätt näsa och läppar och löser på så vis en SMV som är relaterad till skäggväxt. Enligt 

författarnas egna observationer finns sporadiska lösningar på olika ambulans och 

anestesiverksamheter, men inte som SFAI har rekommenderat. 

 

  

 

Förekomst och riskfaktorer 

 

Förekomsten av svår maskventilation eller svår intubering skiftar i olika artiklar, beroende på 

om studierna har valt att använda ASAs definition av svår luftväg eller valt att använda sig av 

andra definitioner (Langeron et al., 2000). Den oväntat svåra luftvägen förekommer inte ofta 

men risken är återkommande inom anestesiologisk tradition (Crosby et al., 1998). 

Förekomsten av SMV bland studier som använder ASAs definition av SMV ligger på ca 1.4 

% (Kheterpal et al., 2006).  

 

Langeron et al., (2000) visar att 12 % av fallen i deras studie vilka var svåra att maskventilera 

hade skägg. En annan studie visade att 25 % av dem som var omöjliga att maskventilera 

visade sig även vara svårintuberade (Kheterpal et al., 2009). Värsta tänkbara scenariot som 

kan uppstå är omöjlig maskventilation i kombination med omöjlig intubation (Kheterpal et al., 

2009; Langeron et al., 2000; Lagerkranser 2008). 
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Kheterpal et al., (2009) fann i sin studie att strålningsskador/förändringar i halsregionen, 

manligt kön, sömnapné, Mallampati III och IV och skägg var identifierade som självständiga 

riskfaktorer för OMV. Totalt fann författarna i studien 77 fall (0.15%) av OMV, vilket kan 

verka försumbart, men är trots allt 1,5 patienter per tusen som löper en omedelbar risk att dö 

eller få svåra hjärnskador. Tjugotvå patienter av de 77 med OMV hade skägg (a.a). Skägg är 

den enda riskfaktorn för SMV som enkelt kan elimineras (Kheterpal et al., 2006). Det är 

viktigt att ta i beaktning att riksfaktorer som skägg, övervikt, eller tandlöshet kan minimeras 

genom skäggrakning, viktminskning och att låta tandproteserna sitta kvar (Langeron et al., 

2000). 

 

 

Syfte 

 

Att få en förståelse för patienters relation till sitt skägg, i samband med en livshändelse, i detta 

fall en operation. Samt hur anestesisjuksköterskor upplever patienter med skägg i den kliniska 

verksamheten. 

 

Specifika frågeställningar 

 

- Vad är anledningen till att patienterna har skägg eller mustasch? 

- Hur ser patienterna på sitt skägg eller mustasch, hur viktigt är det för dem? 

- Upplever anestesisjuksköterskan att patienten har ett  särskilt förhållande till sitt 

skägg? 

- Upplever anestesisjuksköterskor skägget på en patient som ett problem i samband med 

anestesi? 

- Vad är, enligt anestesisjuksköterskan, den bakomliggande orsaken till att patienter inte 

rakas rutinmässigt inför en operation. 
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Metod  

 

 

Urval av undersökningsgrupp 

 

Vuxna män (18-99år) med ansiktsbehåring vilken studiedeltagarna själva definierade som 

skägg eller mustasch samt om de hade haft skägg under en längre tid, men ej hade det just vid 

intervjun. Patienterna var tvungna att ha tillräckligt god syn, hörsel och kognitiv förmåga för 

att bli intervjuade. Patienterna behövde tala och förstå svenska, alternativt engelska, eller ha 

tillgång till tolk. Denna bedömning gjordes av författarna baserat på läkaranamnesen och i 

samband med det första mötet med patienten.  

I den andra undersökningsgruppen ingick anestesisjuksköterskor från SUS, med minst sex 

månaders erfarenhet inom anestesi. Gruppen bestod av hälften kvinnor och hälften män. 

Anestesisjuksköterskornas erfarenheter sträckte sig från elva månader till trettiotvå år.  

  

 

 

Forskningstradition och valt undersökningsinstrument 

 

Valet av metod baseras på syftet i studien. En kvalitativ metod används när forskaren vill 

förstå helheten, vill finna essensen, kvalitén, i det de avser undersöka. Kvalitativ metod 

handlar om att skapa en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och mekanismer till det 

fenomen eller den händelse som ska studeras (Polit, Beck & Hungler 2001). En kvalitativ 

ansats med en semistrukturerad intervjuguide användes i studien då författarna ville få en 

förståelse för det undersökta området. 

 

Intervjuer lämpar sig väl då kvalitativa företeelser ska undersökas (Dahlberg, 1997). 

Intervjuer kan även kombineras med observationer eller fältstudier, men författarna valde att 

bara använda sig av intervjuer i denna studie. Genom intervjuer vänder sig forskaren till 

människans livsvärld, intervjupersonen ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter av en 

företeelse. I intervjun görs ett försök till att skapa en reflektion. Vid en semistrukturerad 

intervju ges den intervjuade möjlighet, att nyanserat beskriva vad de finner relevant i 

sammanhanget (Lantz, 1993). Forskaren bestämmer intervjuns innehåll mot bakgrund av den 
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teoretiska förförståelsen. Syftet med studien och de specifika frågeställningarna är av 

betydelse när frågorna formuleras (a.a). Forskaren kan medvetet rikta intervjun mot ett 

fenomen eller ett område av intresse (Dahlberg, 1997). Intervjuns intresseområde avgränsas 

först med hjälp av en ingångsfråga som ställs till alla. Därefter följer forskaren upp de 

uttalanden den intervjuade gjort och ställer följdfrågor för att på så vis kunna rörs sig mot det 

de avser undersöka. Det är viktigt att forskaren inte tar något för givet utan ställer frågor som 

tillåter den intervjuade att berätta mer, beskriva och även exemplifiera. Det är också viktigt att 

forskaren berättar, att det inte finns några rätt eller fel, utan det är personens erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar som är intressanta vid intervjun (a.a)  

 

Intervjun kan beskrivas i olika sekvenser där forskaren i den första sekvensen tar initiativet 

och på så vis avgränsar intervjuområdet och bestämmer de yttre ramarna för intervjun 

(Dahlberg, 1997). I nästkommande sekvens är det intervjupersonen som har initiativet och 

bestämmer innehållet efter de givna ramarna. Det är under tiden forskarens uppgift att ställa 

sådana frågor och ge sådana uppmaningar som hjälper den intervjuade att berätta om sina 

uppfattningar, till exempel kan forskaren be den intervjuade att berätta mer, förtydliga eller ge 

exempel. Det är viktigt i en kvalitativ intervju att samma innebörd alltid finns i frågorna även 

om de frågor som presenteras i intervjun till formen inte ser exakt lika ut i alla intervjuer (a.a). 

Materialet anses vara tillräckligt när ingen ny information framkommer (Polit, Beck & 

Hungler 2001). 

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att dra slutsatser om ett innehåll. Det 

dolda innehållet analyseras, vilket innebär att forskaren gör en tolkning. 

Själva processen kan se ut på flera olika sätt, men följande beskrivning enligt Graneheim & 

Lundman (2004) visar ungefär hur man kan gå tillväga vid analys av intervjutexter: 

Texten läses igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Meningar eller fraser som 

innehåller relevant information för frågeställningen sorteras ut. Den övriga texten måste tas 

med för att bibehålla kontexten. Meningar och fraser vilka plockas ut kallas för 

meningsbärande enheter. Enheterna sätts ihop med syftet att korta ned texten men ändå 

behålla hela innehållet. De meningsbärande enheterna kodas och grupperas i kategorier vilka 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa kategorier utgör det manifesta 

innehållet. Teman formuleras tillslut där det latenta innehållet i intervjuerna framgår (a.a). 
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Genomförande av datainsamling 

 

Författarna tog kontakt med Plastikkirurgiska kliniken, Kirurgiska kliniken, Kärlkirurgiska 

kliniken och Urologiska kliniken i Malmö. Där ansöktes tillstånd om att få genomföra studien 

på deras patienter. Två pilotintervjuer genomfördes, men materialet togs inte med i resultatet 

då frågorna ändrades i den slutgiltiga versionen av intervjuguiden. Därefter kontaktades 

anestesimottagningen där huvuddelen av rekryteringen ägde rum eftersom många av 

patienterna gick dit för preoperativ anestesibedömning. Patienterna fick en kort information i 

receptionen om att sjuksköterskor från Lunds universitet letade efter patienter för deltagande i 

en studie, att de skulle bli tillfrågade efter sin narkosbedömning. Patienterna möttes upp av 

författarna och en kort presentation om studien gjordes. En samtyckesblankett delades ut för 

påskrift efter att respondenten tackat ja till att delta i studien. Respondenterna fick möjlighet 

att bli intervjuade direkt men gavs även möjlighet att boka in ett personligt möte vid ett senare 

tillfälle, eller bli intervjuade per telefon. Majoriteten av intervjuerna skedde i förbokade 

konferensrum på anestesimottagningen och kirurgiska kliniken. Författarna valde att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna baserades på författarnas teoretiska 

förförståelse av området och utformades i enlighet med den etiska nämndens yttrande. 

Intervjuerna spelades in via en diktafon applikation på en av författarnas privata smartphone 

(iphone4) vilken var satt i flygplansläge så ingen störning kunde ske. Genom konsekutivt 

urval intervjuades 14 respondenter som var uppsatta för operation och önskade att delta i 

studien. En respondent telefonintervjuades då det passade honom bättre. Telefonsamtalet 

sattes på högtalarfunktion på en telefon och dikterades på en annan. Några av intervjuerna 

genomfördes med endast en av författarna. Detta för att kunna utföra två intervjuer samtidigt. 

Vid majoriteten av intervjuerna var båda författarna närvarande, men endast en utförde själva 

intervjun. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att respondenterna fick god tid på sig att tänka 

efter och svara. Intervjuerna transkriberades fortlöpande. En man kunde inte genomföra 

telefonintervjun på grund av en akut händelse. 

 

Tio anestesisjuksköterskor valdes genom bekvämlighetsurval vid ett tillfälle och intervjuades 

på samma sätt som respondenterna. Intervjuguiden till anestesisjuksköterskorna baserades 

delvis på det befintliga resultatet från intervjuerna med respondenterna. Ansökan om ett 

tillägg till studien skickades till vårdetiska nämnden och därefter söktes tillstånd hos 

klinikchefen SUS om att få genomföra intervjuerna på anestesikliniken i Malmö. Trots 

bekvämlighetsurval föll alla tillfrågade anestesisjuksköterskor inom ramen för 
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inklusionskriterierna. En intervju med en kvinnlig anestesisjuksköterska föll bort på grund av 

tekniska problem. Då urvalsgruppen initialt hade en något ojämn könsfördelnbing valde 

författarna att göra ett strategiskt urval av en manlig anestesisjuksköterska för att uppnå en 

jämn könsfördelning i urvalsgruppen. 

 

 

Genomförande av databearbetning 

 

Författarna valde att analysera materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, där fokus 

ligger på tolkning av texten. Författarna valde analysmetoden då den enligt Graneheim & 

Lundman (2004) används inom omvårdnadsforskningen för att analysera och tolka texter. I 

denna studie utgjordes texten av intervjuer. En induktiv ansats antogs, som enligt Graneheim 

& Lundman (2004) bör användas när ingen bestämd modell har använts och texten fokuserar 

på människors berättelser samt analyseras förutsättningslöst. Texten tolkades med en 

medvetenhet av respondentens bakgrund, livsvillkor och kultur. Tolkningen av texten är alltid 

subjektiv (a.a). Samtliga intervjuer transkriberades från diktat till text. Intervjuerna blev 

författarnas analysenhet och lästes noggrant igenom flertalet gånger, för att få en bra 

överblick av materialet. Texten delades upp i tre områden från den semistrukturerade 

intervjun: bakgrundsfrågor, kärnfrågor och diskussion, som ibland kom efter frågorna. Svaren 

på kärnfrågorna skapade meningsenheter vilka sedan kondenserades och abstraherades, först 

enskilt av författarna för att sedan jämföras och slutföras tillsammans. Texten delades in i 

kategorier med hjälp av färgkoder. Färgerna representerade olika sätt att se på skäggväxten 

och rakning. Exempel på hur analysen gjordes redovisas i tabell 1. 

 



 

 12 

Tabell 1. Utdrag ur innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori Huvudkategori  

..Jag hade det därför att 

jag ville se lite äldre ut 

jag tyckte att jag såg så 

barnslig ut… Så var det 

ja. Så jag testade det.. 

.. se lite äldre ut 

jag tyckte att jag 

såg så barnslig 

ut….. 

Se äldre ut Kosmetisk 

 

Föreställningar 

.. Förmodligen från 

början så var det att det 

låg i den tidsandan kan 

man säga kanske, men 

just nu så är det en 

symbol mer för min 

sjukdom faktiskt…… Jo 

alltså för vi som alla har 

prostatacancer har 

mustaschen som 

symbol.. 

.. det låg i den 

tidsandan kan 

man säga kanske, 

men just nu så är 

det en symbol 

mer för min 

sjukdom faktiskt.. 

Låg i den 

tidsandan. 

Symbol för 

sjukdom 

Självbild 

 

 

..Det är ganska 

odramatiskt för mig det 

här med skägg eller inte 

skägg faktiskt det måste 

jag säga.. det har ju varit 

populärt nu så då har det 

vara lite roligt.. 

.. ganska 

odramatiskt för 

mig det här med 

skägg eller inte 

skägg faktiskt det 

måste jag säga.. 

Odramatiskt 

med skägg 

Oproblematiskt 

förhållningssätt 

Förhållningssätt  

 

 

Etisk avvägning 

 

Omvårdnadsforskningen studerar och utvecklar sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

profession (Arlebrink, 1996). Forskningen lämnas in till en etisk kommitté för att säkra 

arbetets moraliska avsikter. Etiken följer Helsingforsdeklarationen och är inkluderat i 

sjuksköterskans arbete så väl som forskning. Medverkan i en studie skall vara frivillig, 

deltagarens liv och hälsa ska skyddas. Deltagaren och dennes välbefinnande skall gå före 

studiens syfte. Om studien på något sätt visar sig skada deltagaren, kan studien avbrytas (a.a). 

 

VEN-ansökan lämnades in och ett rådgivande utlåtande erhölls. Medgivanden från 

verksamhetschefer söktes innan respondenterna kontaktades. Respondenterna informerades 

muntligen samt skriftligen och gav sedan sitt samtycke för att delta i studien. Respondenterna 
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kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst samt garanterades konfidentialitet. 

Respondenterna informerades om hur deras personuppgifter skulle behandlas. Det inspelade 

materialet samt kodlistan kommer att förvaras i ett bankfack sedan förstöras efter ett år. 

Författarna och handledaren har tillgång till de transkriberade intervjuerna. Enligt 

personuppgiftslagen (Pul, 1984:204) så ska personuppgifterna lagras så länge de anses vara 

riktiga och relevanta i förhållande till ändamålet. Ett år kan tänkas rimligt för att kunna gå 

tillbaka i materialet om fördjupande frågor ställs eller att studien inte blir klar för examination 

under våren 2012 (Codex, 2011)   

 

För att göra en intervjustudie krävs att författarna har gjort etiska överväganden (Kvale, 

2009). Med en intervju får författaren ett tillfälle att undersöka situationen personen befinner 

sig i. Respondenterna ska ha lämnat informerat samtycke som är välgrundat genom tillgång 

på god information om intervjuns innehåll och studiens syfte. Författarna måste också 

reflektera över resultaten när intervjun är slut, då deltagaren kan känna stress inför samtalet, 

vilket leder till, att deras egentliga tankar och värderingar ändras. Respondenternas 

konfidentialiet skall skyddas och det transkriberade materialet skall inte förvrängas. Vid 

analysen bör författaren överväga om respondenterna ska få ta del av den analyserade texten 

för att se om den ger en korrekt tolkning (a.a). 

 

Förförståelse 

 

Den samlade kunskap en forskare har av en bestämd företeelse utgör förförståelsen (Dahlberg, 

1997). Genom förförståelsen kan ny kunskap utvecklas och en ny förståelse av företeelsen 

skapas. All tolkning måste vara kontextuell och ta historisk hänsyn. Dahlberg skriver vidare 

att forskaren måste välja mellan den skapande förförståelsen och den som begränsar oss och 

hindrar tänkande och seende. Det finns ingen förståelse eller tolkning utan förförståelse. 

Forskarens strävan efter att vara objektiv innebär att förhålla sig öppen och följsam för 

fenomenet ifråga. Att försöka förstå och noggrant beskriva det som den intervjuade berättar. 

Det innebär vidare att forskaren måste redovisa sin förförståelse av fenomenet (a.a). 

Författarnas förförståelse av området grundar sig i kunskaper och erfarenheter som 

allmänsjuksköterskor och har ökat efter verksamhetsförlagd utbildning under 

anestesisjuksköterskeutbildningen. 
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Resultat 

När materialet analyserades framkom tre huvudkategorier som svarade mot de specifika 

frågeställningarna i studien. Dessa huvudkategorier var: Föreställningar, Förhållningssätt 

samt Rutiner. Under analysen av materialet, framkom olika svar som författarna valde att 

skildra under tio olika underkategorier. Resultatet i studien visade att männen vilka 

intervjuades oavsett ålder och oavsett anledningen till skägget, hade en ganska okomplicerad 

syn på sitt skägg. Anestesisjuksköterskorna upplevde däremot att skägget hade en större 

betydelse för männen än vad resultatet visade. 

Föreställningar 

 

Anledningarna till varför dessa män hade eller hade haft skägg skilde sig något. Vissa av 

respondenterna uppgav mer än en anledning till anläggandet av ansiktsbehåring. Gemensamt 

var att alla visste när, hur och varför de hade skaffat sig skägg. Anestesisjuksköterskorna 

ansåg att patienterna betraktade sitt skägg som en del av sin självbild. Dock uttryckte någon 

att uttalandet kunde handla om en fördom från deras sida.  

 

Kosmetisk 

 

I kategorin ingår estetik så väl som när respondenten gjorde ett aktivt val att förändra sitt 

utseende. Eftersom många av männen i studien var äldre hade de under åren bytt anledning 

till varför skägget eller mustaschen prydde deras ansikte. En del av männen uppgav att 

anledningen till att de skaffat skägg var för att göra en kosmetisk förändring. Några av 

männen hade skaffat sig ansiktsbehåring för att se äldre ut. En av respondenterna hade valt att 

skaffa mustasch i sin ungdom för att dölja sin näsa då han var obekväm med sig själv runt 

kvinnor. En annan man hade valt att skaffa sig skägg för att dölja sin korta haka.  Någon av 

respondenterna ansåg att det helt enkelt var snyggt med skägg. En utryckte det som ren 

prydnad, att han tyckte ansiktet såg bättre ut med skägg. En beskrev det som att andra i hans 

närhet tyckte att skägg såg bra ut, just på honom. Männen uttryckt det som rent estetisk, i alla 

fall hade anledningen till att de från början har anlagt skägg eller mustasch varit 

utseenderelaterat.  
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"Jag hade det därför att jag ville se lite äldre ut jag tyckte att jag såg så barnslig ut… Så var 

det ja. Så jag testade det" (P7) 

"Inget speciellt om jag får säga det... numera... men när jag var ung anlade jag mustasch för 

att dölja min stora näsa... blickarna skulle inte dras till näsan alltså. Det hade mycket att 

göra med tjejer och sådana saker..." (P3) 

 

 

Självbild 

 

Många av respondenterna såg skägget eller mustaschen som en del av sin självbild. Utan 

skägget eller mustaschen skulle de känna sig nakna. Hälften av männen ansåg att skägget var 

en viktig del av hur de uppfattade sig själva. En av respondenterna hade valt att ha mustasch 

som en symbol för hans och andras kamp mot prostatacancer. Några av männens fruar bidrog 

också till att skägget fanns. Fruarna kunde inte tänka sig sin äkta hälft utan ansiktsbehåring. 

En man sa att det var helt och hållet fruns idé att han hade skaffat sig mustasch. Han hade 

accepterat detta och ansåg numera att mustaschen var en del av honom. En man uttryckte det 

som att han inte var sig själv utan skägg, det fanns inte i hans värld att vara utan skägg en 

längre tid. 

 

"Jag hade nog blivit igenkänd i alla fall men, men… det är nog en del av min självbild "(P8) 

"Förmodligen från början så var det att det låg i den tidsandan kan man säga kanske, men 

just nu så är det en symbol mer för min sjukdom faktiskt… Jo alltså för vi som alla har 

prostatacancer har mustaschen som symbol…(P9)" 

"Jag har skägg och får mycket skägg... det är jag... det är naturligt." (P2) 

"Ja raka av mustaschen är väl det att det förändrar ditt utseende... i med i mitt fall att  

”Jag haft den så länge." (P5) 
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Lättja 

 

En fjärdedel av respondenterna hade eller hade skaffat sig skägg eller mustasch av rena 

bekvämlighetsskäl. Några av männen beskrev sitt skägg som nått som bara fanns där, något 

som var jobbigt att raka och av ren lathet lät de det växa fram. Någon ansåg att hans skägg 

växte så fort att han inte orkade raka sig dagligen, därför lät han det växa och tog istället bort 

det helt en gång i månaden. En annan man tyckte att det var jobbigt att raka bort det helt, 

istället ansade han det en gång i veckan.  

"Jag glömde rakapparaten i Finland, nä jag menar till finlandsresan." (P1) 

"... att jag hade varit sjuk och så legat länge och då utan att raka mig, sen fortsatte man bara 

med skägget…"(P7) 

"Ja nu för mig har det varit... det handlar mer om att slippa raka sig var dag egentligen.. det 

är rätt skönt. jo och nu… sen… Ja egentligen finns det inte så många andra anledningar 

asså..." (P4) 

 

 

Tradition 

 

Några av de äldre männen hade bara anlagt mustasch, vilket på deras tid var mer vanligt i 

jämförelse med skägg. Två av respondenterna tog helt enkelt efter sina fäder, de ansåg att det 

var helt naturligt. En man berättade att han egentligen inte riktigt hade tänkt på det, men att 

hans far hade alltid hade haft mustasch och det kändes naturligt på något vis att följa hans 

fotspår, även när det kom till mustaschen. En berättade att det nästan hade blivit av en 

tradition på jobbet, alla hade det och hade haft det i många år, det hörde till jobbet. 

 

"min far, Åke hette han men det kvittar för dig, han hade mustasch alltid, alltid, och han 

jobbade på ambulans. De hade festat, slagit vad om en flaska sprit att han inte skulle raka av 

sig den... han rakade av sig den, morsan snackade inte med han på 14 dagar… ha,ha" (P6) 
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"Nä, jag tycker att det är snyggt och sen hade min far mustasch och det tyckte jag också var 

snyggt." (P8) 

"Ja när jag var yngre så hade jag bara mustasch och då fick jag ju raka mig iallafall… och 

när jag jobbade och var med folk och så… ja då känns det inte så bra att ha helskägg.. liksom 

hehehehe. (tittar på mig och mitt helskägg och skrattar).. (P4) 

 

 

Anestesisjuksköterskans bild 

 

De flesta anestesisjuksköterskorna, upplevde att patienterna de träffat betraktade skägget som 

en del av identiteten eller självbilden. Fyra av anestesisjuksköterskorna ansåg att sambandet 

mellan skägg och självbild likväl kunde vara en fördom eftersom frågan aldrig diskuterats 

med patienten. Nästan hälften av anestesisjuksköterskorna ansåg att håret för en man, var lika 

viktigt som skägget, till och med kanske viktigare. Två av anestesisjuksköterskorna tog också 

upp kulturella aspekter som anledningen till att vissa män såg skägget som en viktig symbol 

eller som en del av självbilden. 

"Men många är ju väldigt… förknippar väldigt intensivt med sitt skägg, att det är en del av deras 

personlighet och så." (A3) 

"Nä det tycker jag inte… det känns ändå som lite .. jag hade tyckt det själv att det hade varit 

ett lite större ingrepp  på den personliga integriteten att raka av håret på huvudet..  vi pratar 

om män va? för den personen kanske aldrig gjort det innan.. de gör rätt stor skillnad för ett 

utseende.. men det är klart om man haft skägg i 30år.. nä men jag tycker.. nä jag tycker det" 

(A7) 

"Ja de har ju det av en anledning, antingen för de trivs i det eller inte.. om jag upplever att de 

har det är nog mer en förde än att jag faktiskt upplever det." (A5) 
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Förhållningssätt 

 

Anledningarna till varför dessa män hade eller hade haft skägg skilde sig något. Vid analysen 

framkom, att om en anledning fanns eller ett behov, till exempel på grund av hälsoskäl eller 

inför en operation, ansåg männen att det inte var några problem med att raka av sig skägget. 

Vidare fann författarna att förhållandet till håret på huvudet var mer känsligt än förhållandet 

till skägget. Någon uttryckte det med att skägget var ”inga problem att raka av” medan håret 

”det var en jäkla skillnad” och ”det skulle ta emot”. Resultatet visade dessutom att rakning av 

skägg eller mustasch, exempelvis inför en operation uppfattades som odramatiskt av 

respondenterna i studien.  Anestesisjuksköterskorna i studien var i stort eniga om att patienter 

borde rakas för att öka patientsäkerheten. Samtliga anestesisjuksköterskor hade varit med om 

en situation där de hade önskat att rakning av skägg hade utförts innan operation.  

 

 

Oproblematiskt förhållningssätt 

 

En av respondenterna ansåg att det kunde finnas flera anledningar till att raka av sig skägget, 

till exempel en fest eller om han helt enkelt kände för det. Totalt ansåg fem av fjorton 

respondenter att de inte behövde ha någon specifik anledning, till varför man inom sjukvården 

skulle vilja raka av dem skägget. Respondenterna förutsatte att personalen som frågade dem 

hade en god anledning och såg det inte som något stort ingrepp på deras person. Trots att 

några av respondenterna haft sitt skägg eller mustasch länge var deras inställning lättsam, de 

ansåg att skägget alltid kunde växa ut igen. Svaren från respondenterna var ofta väldigt korta 

och jakande. 

"Jag rakar mig om det behövs... det är ingen big deal." (P2) 

"Det är ganska odramatiskt för mig det här med skägg eller inte skägg faktiskt det måste jag 

säga… det har ju varit populärt nu så då har det vara lite roligt.."(P4) 

"Ja det hade jag gjort..." (P5) 
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Motivation 

 

Samtliga av respondenterna ansåg att det var okej att raka sig om en rimlig anledning fanns. 

De fick själv berätta vad de ansåg vara en rimlig anledning för att raka sig. Alla ansåg att 

hälsoskäl var den viktigaste punkten både om det innebar för hygienens skull eller om man 

behövde ha bort skägget eller mustaschen av operationstekninska skäl. En respondent tillade 

att han kunde raka sig så länge det inte innebar att han skulle bli permanent skägglös efter 

operationen. En av männen hade varit med om att han behövde raka sig inför en operation, en 

öppen bypass i Lund, där kravet var relaterat till ökad risk för mediastinit. Två av männen 

visste att skägg kunde innebära risk för maskläckage och svårigheter med fästning av tuben. 

 

"Medicinska skäl, ingen annan… nä… nä, det e av hälsoskäl eller operation typ någonting i 

den stilen va… ja… ja, rent medicinskt va… annars ingenting?...nej…"(P10) 

"Ja det kan vara inför en operation eller något sådant… ja inte på skoj alltså utan om man är 

tvungen till det." (P3) 

"Ja,ja det är klart att är det för hälsan, om det hade varit nått, då måste man ta väck det." 

(P6) 

”Helt klart.. Ja om det har med operations... masken och tätning så är det inga problem.” 

(P11) 

 

 

Professionell erfarenhet 

 

Samtliga anestesisjuksköterskor hade upplevt en situation där de önskat att patienten hade 

varit rakad inför operationen. Nästan alla anestesisjuksköterskor har varit med om en situation 

där skägget bidragit till en problematisk sövning, vidare uttryckte en, att skägget hade skapat 

en allvarlig situation. Två av anestesisjuksköterskorna hade varit med om att patienter blivit 

ombedda att raka skägget, eftersom patientens tidigare sövningar varit komplicerade. En av 

anestesisjuksköterskorna hade varit med om en situation där tuben inte gick att fästa. 

Operationen skulle genomföras i bukläge och på grund av ett stort skägg, fick tuben sys fast i 
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mungipan. Vid hanteringen av svår maskventilation har det enligt anestesisjuksköterskorna i 

studien, främst varit en fråga om tillgång på personal. Två stycken uttryckte att det var lite 

sent att ta tag i problemet när patienten väl ligger på operationsbordet. Rakning av skägget bör 

ske preoperativt. 

"Ja, där man skulle ha behövt göra det, ja absolut… ja skulle behövts men det har inte 

gjorts... Vi var flera styckna som fick hålla och hjälpa till, både stort huvud liksom och liten 

hals, stor i sig själv och ett jätteskägg på det… ja det gick väl, men det går åt ganska mycket 

personal i såna lägen" (A1) 

"Mer eller mindre varje vecka är man med om sådana situationer, tyvärr är de ju för det 

mesta lite sent påtänkt, när patienten kommer till oss har vi sällan träffat dem innan, om då 

patienten kommer in med sitt ZZ-top skägg är det inte läge 10minuter innan patienten ska 

sövas att be dem raka sig..." (A10) 

"Jag har varit med ett flertal gånger där det varit stora problem med maskventilation.. 

särskilt om du har stor mustasch till exempel." (A8) 

"Jag har haft mer än en patient som vi har smort skägget med vaselin för att få det tätt."(A8) 

 

Rimlighet 

 

Anestesisjuksköterskorna som intervjuades ansåg att det var rimligt att be patienterna raka av 

sig skägget inför en operation. Samtliga tyckte att det var oproblematiskt, eftersom 

anledningen grundade sig i medicinteknisk säkerhet. En av anestesisjuksköterskorna talade 

om autonomi, att patienten inte skulle behöva raka sig om de inte ville. Men att de som 

anestesisjuksköterskor hade rätt till att neka patienten sövning om det ansågs äventyra 

patientsäkerheten. Samtliga anestesisjuksköterskor utom en ansåg att det hade hjälpt deras 

arbetssituation betydligt om patienterna hade varit rakade innan. De uttryckte det som både 

tids- och resursbesparande. En ansåg dessutom att det var svårare att se kliniska tecken så som 

hudfärg, hudkvalité eller läppfärg. Även att det påverkade den första bedömningen av en svår 

luftväg. Två anestesisjuksköterskor beskrev en stark önskan om att se att alla planerade 

patienter rakade, åtminstone med avkortat skägg, för att kunna optimera sövningen. Enligt 

anestesisjuksköterskorna var just optimering av patienten något som eftersträvades i samband 

med planerade operationer. Samtliga anestesisjuksköterskor påtalade även problematiken med 
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fästning av tuben i samband med skägg. Två ansåg dessutom att det på grund av hygieniska 

skäl, var rimligt att raka bort skägget. Två anestesisjuksköterskor förklarade att eftervården av 

patienter, som behövde läggas in på IVA skulle underlättas betydligt. 

"Ja, i min värld har det med patientsäkerhet att göra, man ska kunna fästa tuber etc och man 

ska kunna hålla tät med masken när man ska ventilera och liknande."(A2) 

"Ja som jag sa tidigare, just med fria luftvägar och hålla mask och se till så att patienten får i 

sig den luft som den behöver… mmm… och det är en bra arbetssituation."(A1) 

"Ja för att i en operationssituation ingår det två olika saker, det är anestesi och det är 

operation, och idag anses det vara en hel självklarhet att håret ska av om du skall in i ett 

område där du har en infektionsrisk, men du har inte kanske riktigt samma anledning då att 

raka av mustasch och skägg för att vi vill ha en fri luftväg, eller eeh skapa eller minimera 

risken för att det ska gå galet." (A4) 

"Jag hade nog haft goda skäl att be om det.. och sen kan ju alltid patienten från sin sida 

avstå.. jag vet inte vilka situationer som kan uppstå men jag hade fått lägga fram problemen 

alltså riskerna om skägget är kvar.. och sen får patienten ifråga själv bestämma själv om han 

vill fortsätta och jag måste få bestämma om jag vill fortsätt.. eller narkosläkaren naturligtvis.. 

det får ju inte bli orimligt" (A6) 

 

 

Skägg kontra huvudhår 

 

Frågan om rakning av håret på huvudet kunde likställas med rakning av skägg ställdes för att 

få en förståelse för respondenternas relation till rakning av håret, eftersom detta redan görs 

rutinmässigt i samband med vissa operationer. Ingen av respondenterna ansåg att rakning av 

skägget eller mustaschen skulle vara ett problem, åtminstone inte så länge det fanns en god 

motivering. Att däremot likställa rakning av skägget och rakning av håret på huvudet tyckte 

två tredjedelar av respondenterna inte var möjligt. Fyra av respondenterna var ytterst 

motvilliga medan andra var tveksamma. Anestesisjuksköterskorna däremot, ansåg att rakning 

av håret på huvudet kunde likställas med rakning av skägget. För de äldre respondenterna 

hade håret en mycket större betydelse än vad skägget hade. En av respondenterna uttryckte att 
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själva sinnebilden av människan ofta beskrevs med huvudhår men inte särskilt ofta med 

skägg.  

 

"Sonen gör nästan det (att raka huvudet) men jag skulle inte vilja göra det… Det hade nog 

tagit mer emot" (P1) 

"Nej det är nog värre.. nä annorlunda med mustaschen i så fall" (P5) 

"Oh nä, nä nä… Nä håret är viktigt. Det är det enda som duger på mig" (P6) 

 "Ja det hade varit en jävla skillnad, nä det hade varit jobbigt… det hade varit  

jobbigt." (P8) 

”Ritar man en bild på en människa, även mina barnbarn, så ritar man hår också.. skägg är 

inte så nödvändigt så att säga.. håret hade jag känt mig väldigt konstig utan skägget hade jag 

inte tyckt om att bli av med  men hellre om jag måste”  (P12) 

 

 

Rutiner 

 

De flesta av anestesisjuksköterskorna ansåg sig kunna svara på frågan. Några hade dock inget 

bra svar eller visste helt enkelt inte. Fyra av dem ansåg att det bland annat fanns bristande 

rutiner i vårdkedjan, att informationen inte gick fram till patienterna. Detta kunde bero på 

okunskap från vårdavdelningspersonalen, men även att många patienter journalbedöms idag. 

En förmodade att patienterna inte informerades för att värna om integriteten. Två 

anestesisjuksköterskor ansåg att det kunde vara en kombination av samtliga nämnda faktorer. 

"Jag tror att det har just det här med identitet att göra, det tror jag hade varit, ja det är också 

en sån här bit om att någon ska börja och ta tag i det, man bara står och nämner det på 

salen… shit det här skulle egentligen rakats av, det här borde inte få vara såhär, men det är 

ingen som tar upp det, det är ingen som går vidare med det.". (A4) 

"Dåliga rutiner egentligen, jag tror att förr var man nog mer noga med sånt här men idag så 

släpper man igenom mycket, det handlar om den personliga integriteten, att man inte vill in 

och trampa för mycket på den och så, men jag tror…å andra sidan hade man talat om för 
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patienterna vikten av att raka av sig skägget, så tror jag att inte att det hade varit något 

större problem, för folk är intelligenta, förstår de att det är en säkerhetsrisk så hade de säkert 

gjort det." (A3) 

"Jag tror om det inte handlar om huvud/hals regionen vi ska operera i så att de som träffar 

patienten vet för lite om villkoren innan.. vet för lite vad det handlar om.. fästa tub och 

liknande.. jag tror inte de tänker på det..." (A6) 

"Den här verksamheten är inget SPA... En flygvärdinna ser till att alla har det så bra som 

möjligt men skulle aldrig få för sig att öppna en dörr under flight för att passagerarna är 

varma… Ibland så verkar det som att det blivit fult att ställa krav.” (A9) 

 

Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

I studien valdes en kvalitativ ansats, vilket författarna ansåg kunna besvara syftet. En 

kvantitativ ansats med en enkätstudie, hade enligt författarna, inte kunnat belysa 

respondenternas relation till sitt skägg och därmed inte kunnat besvara syftet i sin helhet. En 

enkätstudie hade enkelt kunnat besvara frågan om en patient kan tänka sig att raka sig, men 

hade inte kunnat belysa relationen bakom svaret. Vilket styrks av att anestesipersonalen har 

olika tankar om patientens relation till skägg samt att ingen forskning var gjord inom området.  

 

En semistrukturerad intervjuform valdes av författarna för att kunna rikta intervjun mot syftet 

och de specifika frågeställningarna. Två pilotintervjuer genomfördes för att avgöra 

gångbarheten i intervjuguiden till respondenterna. Författarna utförde vardera en pilotintervju 

med båda författarna närvarande vid intervjuerna. Det gjordes för att intervjumetodiken skulle 

efterlikna varandra. Inspelningsutrustningen testades även vid pilotintervjuerna. 

Intervjufrågorna var till en början fler och gav enligt pilotintervjun mer underlag för 

diskussion. Efter rekommendation från vårdetiska nämnden att inte diskutera riskerna med 

skägg under anestesi med respondenten, ändrades frågorna i intervjuguiden till frågor av en 

mer allmän natur där respondenten själv fick beskriva när de ansåg att det var rimligt att raka 

av sig skägget, vilket enligt författarna resulterade i mer kortfattade svar som gav kortare 
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intervjuer än väntat. Detta kan även ha berott på att alla respondenterna hade en väldigt 

lättsam inställning till sin ansiktsbehåring och tyckte inte det var mycket att diskutera. 

Författarna upplevde vidare att det var svårt att hålla intervjun levande utan att tangera 

riskområdena. En intervju tog allt som allt cirka tio minuter att genomföra. Författarnas 

förförståelse kommer alltid att färga tolkningarna då deras tidigare upplevelser och 

erfarenheter påverkar hur de ser på materialet eller hur de upplever respondenten. Det är 

viktigt att öppet redovisa förförståelsen för att höja kvaliteten på studien (Graneheim och 

Lundman, 2004). Författarna har diskuterat sin förförståelse med varandra för att 

medvetandegöra sig själva och medförfattaren så att studien kunde genomföras så objektivt 

som möjligt. 

 

 

Urvalsprocessen visade sig vara något svårare än vad författarna hade hoppats på. Författarna 

valde att utföra rekryteringen av respondenter på anestesimottagningen. Detta just för att 

patienter från samtliga kliniker går till anestesimottagningen för en preoperativ bedömning. 

Författarna ansåg att det skulle underlätta rekryteringen men även för att tillmötesgå 

rekommendation från vårdetiska nämnden om att inte intervjua respondenter i allt för nära 

anslutning till operationen, vilket kunde upplevas stressande. Hade författarna valt en annan 

rekryteringsmetod, exempelvis att träffa patienterna på avdelningen, hade eventuellt 

medelåldern sänkts och fler hade kunnat intervjuas. Idag journalbedöms många patienter och 

behöver därmed inte besöka anestesimottagningen. Ungefär var femte patient hade skägg eller 

mustasch och cirka tio patienter kunde kontaktas på anestesimottagningen varje dag. 

Rekryteringen var ineffektiv, men bara en man med skägg som blev erbjuden att delta i 

studien tackade nej, han uppgav att han inte hade tid. En mer givande urvalsmetod hade 

kanske varit att ringa upp patienter enligt ett patientregister, men enligt författarna fanns 

risken att mista just känslan av att ställas inför en livshändelse, i detta fall en operation. 

 

 Efter tio intervjuer stod det klart att alla respondenter hade sagt ungefär samma sak och 

materialet var likriktat. På grund av kort intervjutid per patient och svårigheten att få tag i 

respondenter visade sig att materialet inte var stort nog för att kunna ge ett godtagbart resultat.  

Författarna valde att utöka studien med att intervjua anestesisjuksköterskor för att belysa 

deras sätt att se på skäggiga patienter. Författarna kunde, genom att använda liknande metod 

på båda grupperna överföra respondenternas svar till en ny intervjuguide och på så sätt få ett 

svar från anestesisjuksköterskorna som speglar det ursprungliga syftet med att lyfta fram 
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patienternas syn på sitt skägg. Efter att intervjuerna med anestesisjuksköterskorna var klara 

upplevde författarna att deras intervjumetodik hade förbättrats. Författarna valde därför att 

göra ytterligare fyra intervjuer med patienter på anestesimottagningen. Intervjuerna blev 

något längre men överensstämmande med svaren från de tio första patientintervjuerna. 

 

Författarna upplevde att en semistrukturerad intervjuform var till stor fördel vid analysen av 

materialet. Eftersom frågorna var semistrukturerade och utgick från de specifika 

frågeställningarna, föll sig tolkningen av materialet mer naturlig och utmynnade i 

huvudkategorierna. Författarna upplevde underkategoriseringen mer tidskrävande men 

analysprocessen i sin helhet blev lätthanterlig. Detta gav författarna möjlighet att relativt sent 

i arbetsprocessen, utöka studien med fler intervjuer.  

 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Huvudfyndet enligt författarna är att respondenterna hade en okomplicerad syn på sitt skägg 

och ansåg vidare att rakning av skägget kunde utföras om motivation fanns. 

Anestesisjuksköterskornas syn på skägget kan härledas till den allmänna bilden vilken delas 

av författarna. Artiklar publicerade inom humanvetenskap beskriver skägget som en del av 

självbilden. Till exempel skriver Synnott (1987) att hårväxt är ett kroppsligt och socialt 

fenomen, en symbol för självbilden och gruppidentiteten och är en viktig del av hur 

människan uttrycker sig själv och kommunicerar. Anestesisjuksköterskorna uttryckte dock 

problematiken med skäggiga patienter i samband med sövning vilket ges stöd för i befintlig 

litteratur och forskning på området (Lagerkranser, 2008; Caplan, et al., 2003; Kheterpal et al., 

2009; Lagerkranser, 2008; Langeron et al., 2000; Yildiz et al., 2005). 

 

Respondenternas inställning till sitt skägg uppfattades vid analysen av intervjuerna ganska 

okomplicerad. Detta var något författarna blev förvånade över, men förmodades bero på att 

skägget växer ut relativt fort igen. En tredjedel av respondenterna behövde inte någon direkt 

anledning till att raka sig, medan resterande två tredjedelar av respondenterna ansåg, att om 

det bara fanns en klar hälsorelaterad anledning eller om det behövdes inför en operation, 

kunde även de tänka sig att raka sig. En stor del av anestesisjuksköterskorna upplevde att 

patienter över lag hade en speciell relation till sitt skägg. Att det tillhörde självbilden och inte 
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var något vilket togs lätt på.  Samtidigt var några medvetna om att det likväl kunde handla om 

egna fördomar. Varför de upplevde att patienten hade en speciell relation till sitt skägg 

framkom inte riktigt i intervjuerna. I en studie av Hellström och Tekle (1994) visade resultatet 

att attribut så som skägg hade stor inverkan vad gäller andra människors uppfattningar av en 

man. Att människor snabbt bildar egna uppfattningar om andra människors personlighet bara 

genom att betrakta deras yttre (a.a). Synnott (1987) skriver att ansiktsbehåring så som skägg 

och mustasch symboliserar maskulinitet. 

 

Trots att de flesta anestesisjuksköterskor ansåg att skägget var en del av självbilden menade 

samtliga att det var rimligt att be patienterna raka av sig skägget. Det motiverades främst av 

att patientsäkerheten på så sätt kunde ökas. Här överensstämde respondentens och 

anestesisjuksköterskans resultat väl, respondenterna var beredda att raka sig för att öka 

patientsäkerheten inför en operation. I en studie visade resultatet att män även kan tänka sig att 

raka sig för att ge intryck av pålitlighet och vidare att renrakade män uppfattas som mer säkra i sina 

yrkesroller, något som kan tänkas kunna kopplas även till privata roller (Barber, 2001).  En av 

respondenterna uppgav att han valde att inte ha skägg på den tiden han arbetade. Ingen av de övriga 

respondenterna tog upp arbete som en anledning till att raka sig. Några av respondenterna kunde 

inte likställa skäggrakning med rakning av håret på huvudet, detta anser författarna var på 

grund av att medelåldern i undersökningsgruppen var 64 år och att det för dessa män inte 

anses vara propert att ha ett rakat huvud. Några av anestesisjuksköterskorna ansåg att rakning 

av skägget kunde likställas med rakning av håret på huvudet. Detta kan, enligt författarna, 

bero på att de som hade den uppfattningen var manliga anestesisjuksköterskor, samtliga var 

kortklippta på huvudet och införstådda med riskerna med skägg. Några av de kvinnliga 

anestesisjuksköterskorna kunde inte likställa skäggrakning med rakning av håret på huvudet. 

Författarna tror det kan bero på att de kvinnliga anestesisjuksköterskorna i studien kunde ha 

haft ett annat förhållande till sitt hår, än männen som deltog. I en studie av Synnott (1987) 

ansågs hårväxt spegla självbilden både bland män och även bland kvinnor. Men resultatet 

visade också att kvinnor har en tendens att identifiera sig mer med sitt hår än vad män 

gör(a.a).  

 

  

Den likriktade respondentgruppen gav upphov till några obesvarade frågor. Västerländska 

män, i åldrarna mellan 25-80år intervjuades, men ingen med kulturell bakgrund som möjligen 

hade ansett att rakning av skägg var fullkomligen orimligt. En del religioner till exempel 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
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islam, sikhism och judendom påbjuder manliga anhängare att bära skägg. Hårväxt i olika 

former kan definiera självbilden utifrån religiösa, politiska och sociala aspekter (Synnott, 

1987). Forskarna anser att autonomiprincipen bör gälla och att patienter bör få information 

om att skäggväxt kan innebära en betydande risk för patientsäkerheten, detta står även 

beskrivet i (Nortvedt, 2005).  Patienten har rätt att välja sin egen vård i enlighet med hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och är en av de viktigaste etiska principerna (Lundberg, 

2008).  

 

Genom intervjuer med anestesisjuksköterskor kunde författarna påvisa att skägg bidragit till 

problem under operationen, vidare står det beskrivet i Lagerkranser (2008) att kraftig 

skäggväxt kan medföra svårigheter att hålla tätt mellan ansikte och mask. Det fanns ingen 

samstämmighet bland anestesisjuksköterskorna i varför det inte fanns rutiner eller riktlinjer 

för att lösa problemet med svår maskventilation eller fästning av tub relaterat till skägg. SFAI 

(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) har inga rekommendationer och författarna 

har inte kunnat hitta svaret i forskningen. Många av dagens patienter narkosbedöms genom 

journalläsning, vilket minskar möjligheterna att upptäcka problemet i förväg. 

Anestesisjuksköterskan ska arbeta förebyggande vilket innebär att anestesisjuksköerskan 

förhindrar oönskade händelser eller minskar dess omfattning och skadeeffekt (Hagen, 2005). 

Forskarna tror även att det finns för lite kunskap om detta bland sjuksköterskor som jobbar på 

vårdavdelningar, eftersom de inte möter problematiken i sitt dagliga arbete. 

 

Resultatet visar, enligt författarna, på att mer forskning behöver göras inom området. Många 

följdfrågor har dykt upp under processen men har inte kunnat besvaras i just denna studie. 

Exempelvis förhållandet mellan dagens nerdragningar i vården och patientsäkerhet. 

Samtliga anestesisjuksköterskor vilka intervjuades i studien ansåg att skäggväxt påverkade 

patientsäkerheten, det finns flera vetenskapliga studier som stödjer deras uppfattning (Caplan, 

et al., 2003; Kheterpal et al., 2009; Lagerkranser, 2008; Langeron et al., 2000; Yildiz et al., 

2005). Sjuksköterskor har enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) en skyldighet att 

minimera riskerna och arbeta på ett patientsäkert sätt.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islam
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sikhism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom
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Slutsats och implikation  

 

Resultatet i studien visar att patienterna som intervjuades kunde tänka sig att raka sig om det 

behövdes inför en operation. Patienterna vi intervjuat går med på att raka av sig skägget om 

det skulle kunna bidra till en högre patientsäkerhet. Anestesisjuksköterskorna påtalar riskerna 

med att ha ett stort skägg eller mustasch. Med hjälp resultatet drar författarna slutsatsen att 

patienterna bör rutinmässigt kunna rakas eller åtminstone bli informerad om riskerna med 

skägg inför en operation. Författarna har även upptäckt i samband med studien att det idag 

inte finns några rutiner för att hantera patienter med skägg trots vetskap om riskerna. Enligt 

författarnas uppfattning är studien den enda i sitt slag, vilket gör att resultatet inte kan 

jämföras rakt av med andra studier. Vidare föreslås enkätstudie för att nå ett bredare spektrum 

av patienter och i slutänden ge ett mer generaliserbart resultat. Trots att det idag inte finns mer 

forskning inom området så bör patienten tillfrågas om de vill raka sig innan sövningen. 

Fortsatt forskning kring sjukvårdens rutiner behövs för att kunna öka patientsäkerheten.  
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Figur 1, SFAI (2011



 

 

Bilaga 2 (2) 

Intervjuguide Patienter 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du haft skägg? 

 

Huvudfrågor 

 Vilken betydelse har ditt skägg för dig? 

 Hur upplever du om du skulle behöva raka av dig skägget inför en operation? 

 Anser du att rakning av skägg kan likställas med rakning av en annan kroppsdel? 

 Vilken typ av situation anser du att det skulle vara rimligt att raka av sig skägget? 

 

Intervjuguide Anestesisjuksköterskor 

 

Bakgrundsfråga 

 Hur länge har du jobbat som anestesisjuksköterska? 

 

Huvudfrågor 

 Upplever eller anser du att patienter har ett särskilt förhållande till sitt skägg? 

 Hur hade du upplevt om du hade behövt be en patient att raka av sig skägget? 

- Har du varit med om en sådan situation 

 Har du varit med om en situation där du önskade att patienten varit rakad? 

 Anser du att det hade varit rimligt att be en patient att raka av sig skägget inför en 

operation? 

 Anser du att en slätrakad patient hade underlättat ditt arbete för dig?  

- På vilket sätt? 

 Anser du att rakning av skägg kan likställas med rakning av håret på huvudet? 

 Varför tror du att patienten inte tillfrågas att raka av sig skägget innan en operation?  


