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Titel: Den manliga kroppen på besök i vården. Unga mäns handlande hos läkare och
sjuksköterskor.

Syfte: Hur konstrueras, transformeras och utförs unga vuxnas tillitsrelationer till sjukvården när
dessa går från barn till unga vuxna.

Bakgrund: Detta är en pågående studie som fokuserar på vilken roll tillitsrelationer och
självtillit har för ungdomar med de långvariga sjukdomarna astma och allergi. Genom att
studera den process där dessa ungdomar går från att vara barn till att bli unga vuxna studerar jag
hur tillitsrelationer och självtillit konstrueras, transformeras och utförs.

Metod & Material: Intervjuer med ungdomar och unga vuxna i åldern 15-30 år och deltagande
observationer på två astma- och allergiavdelningar, en barn- och en vuxenavdelning.
Intervjuerna är öppna samtal där forskaren och informanten diskuterar ett antal teman som rör
informantens upplevelser och erfarenheter kring sjukdomarna astma och allergi. Intervjuerna
transkriberas och analyseras. Materialet från deltagande observationerna består av
fältanteckningar och bandinspelning av samtalet mellan patient och läkare/sjuksköterska.

Diskussion: För att förstå unga mäns förhållande till sjukvården måste vi undersöka betydelsen
av skam i vårt moderna samhälle. Fokus för detta abstract är därför att rikta uppmärksamheten
på vilken roll känsla av skam har när unga män konstruerar, transformerar och utför
tillitsrelationer till sjukvården. Den teoretiska utgångspunkten är att studera unga män ur ett
genusperspektiv och se den manliga kroppen som en socialpraktik som på olika sätt agerar med
och mot sjukvården.

Den manliga kroppen som har en långvarig sjukdom är en anomali i dagens samhälle genom att
den definieras som svaghet. För de unga män som har de tämligen osynliga sjukdomarna astma
och allergi, blir denna anomali tydlig för den enskilde i vissa situationer och inte i andra. En
sådan tydliggörande situation är t.ex. sjukhuset där manskroppen kontrolleras. Dessa situationer
fokuserar på den manliga kroppen som långvarigt sjuk och en reaktion mot denna fokus är en
känsla av skam. Känslan skall här ses som ett reaktionsmönster mot olika alternativ utvägar för
att dölja sin långvarigt sjuka kropp gentemot omvärlden.


