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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kvinnor har historiskt sett haft en position underordnad mannen och detta 

präglar än idag bemötande, behandling och omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården. Den normativa synen på kön bygger på antaganden och 

fördomar som försvårar för att kvinnors symtom ska bli tagna på allvar, 

vilket medför lidande och försämrad livskvalité. Trots tydligt skrivna lagar, 

etiska koder och satsning på jämställdhet från riksdagen så sker en ojämlik 

fördelning av vårdens resurser. 

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av vård avseende bemötande från hälso- 

och sjukvårdspersonal samt erfarenheter av genusbias. 

Metod: En litteraturöversikt utfördes på tio vetenskapligt granskade artiklar som 

söktes fram på fyra olika databaser. Artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger, diskuterades och analyserades av författarna. Skillnader och 

likheter eftersöktes och ställdes samman för att vidare användas som 

underlag till resultatet. 

Resultat: Två teman växte fram (1) interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal 

och (2) tilldelade könsroller. Tema (1) delades vidare in i tre underteman: 

Kvinnors upplevelse av att inte känna sig sedd och hörd som en följd av 

empatibrist; Kvinnors upplevelse av att vara en opålitlig patient; Kvinnors 

upplevelse av bristande information och autonomi. Tema (2) delades in i 

följande tre underteman: Att bli tillskriven en egenskap; Genusbias 

påverkan på den egna självbilden; Genusbias påverkan på vårdgivaren. 

Diskussion: Diskussionen utgick utifrån bakgrund, Joyce Travelbees teori om den 

mellanmänskliga relationen samt vetenskapligt granskade artiklar. 

Nyckelord: Genusbias; kvinnor; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal 

 



  
 
 

 

   
 

Abstract 

 

Background: Women have historically had a position subordinate to men, and this still 

implies encounters, treatment and nursing care within the health care 

sector. The normative view of gender is based on assumptions and 

prejudices that make it difficult for women's symptoms to be taken 

seriously, which causes suffering and impaired quality of life. Despite 

clearly written laws, ethical codes and gender equality efforts from the 

government, there is an uneven distribution of healthcare resources. 

Aim: The aim was to illumine womens’ experience of care in respect to 

encounters with healthcare personnel and genderbias.  

Method: A literature review was conducted on ten scientifically reviewed articles 

that were sought from four different databases. The articles were read 

through a number of times, was discussed and analyzed by the authors. 

Differences and similarities were sought and put together for further use 

as a basis for the result. 

Results: Two themes emerged (1) interaction with healthcare personnel and (2) 

assigned gender roles. Theme (1) was further divided into three 

subthemes: Women's experience of not feeling seen and heard as a result 

of empathy deficiency; Women's experience of being an unreliable 

patient; Women's experience of lack of information and autonomy. Theme 

(2) was divided into the following three subthemes: To be assigned a 

quality; Genderbias impact of self-image; Genderbias impact on the 

healthcare provider. 

Discussion: The discussion was based on Joyce Travelbee's theory of interpersonal 

relationships, background and scientifically reviewed articles. 

Keywords: Genderbias; women; encounter; healthcare personnel 
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1. Inledning 

Diskussion kring ämnet genus förs med jämna mellanrum i media, politik, på arbetsplatser, 

inom sporten och på sociala medier. Resonemangen handlar om att alla människor ska ha lika 

rättigheter samt skyldigheter oberoende av könstillhörighet exempelvis de mätbara 

löneskillnader som förekommer. Samtidigt finns andra ämnen som inte är lika frekvent 

diskuterade som de påvisbara skillnader av hälso- och sjukvården som tillhandahålls män 

kontra kvinnor.  

     Bemötande i vården har stor betydelse för vad god omvårdnad innebär och påverkar i hög 

grad patienters upplevelse av välbefinnande och vice versa. Därför har författarna som 

kvinnor och blivande sjuksköterskor ett intresse av att undersöka detta ämne för att på så sätt 

nå en djupare förståelse hur detta präglar och drabbar oss medvetet och omedvetet, privat och 

i våra kommande professionella arbetsroller.  

  

2. Bakgrund 

Den franska revolutionen var startskottet för kvinnorörelsen, kvinnor krävde rösträtt, 

utbildning, arvsrätt och rätten till att vara myndig i samhället menar Smirthwaite (2010). 

Samtidigt framhölls ihärdigt biologiska motargument av vetenskapsrörelsen som ville hindra 

kvinnor från att få dessa rättigheter. Däribland Charles Darwin, vars teori låg till grund för 

sekelskiftets syn på kvinnan, där han exempelvis beskriver den kvinnliga arten som en särart, 

underlägsen mannen, och som på grund av sin förmåga att fortplanta sig avstannat i 

utvecklingen. Genusvetare ser på biologisk forskning utifrån kön med skepsis, då detta 

historiskt sett använts till att hindra kvinnor till maktpositioner, kapital och inflytande i 

samhällslivet enligt Smirthwaite.  

     

2.1 Jämställdhet 

 I början av 70-talet myntades ordet jämställdhet och Sveriges första jämställdhetslag antogs 

1979 (Jämställdhetsmyndigheten, 2017a). Innebörden av jämställdhet är kvinnors och mäns 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livets alla områden. Men det innebär även att 

medvetandegöra ideal, attityder, normer och värderingar som påverkar kvinnors och mäns 

levnadsvillkor i samhället. Jämställdhetsarbetet utförs ofta med två olika inriktningar, dels 

med hjälp av mätbara faktorer som ger en klar bild av olika förhållanden och situationer, dels 

problematisering och granskning av vilka normer och attityder som är bakomliggande 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2017a). Att införliva jämställdhet inom utbildning, arbete, 
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fritidsaktiviteter och maktställningar skulle berika utvecklingen i samhället. Men även 

kunskap, värderingar och erfarenheter skulle influera och bidra till detta enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2018). 

      Jämlikhet som är närbesläktat med jämställdhet syftar till alla människors lika värde samt 

rättvisa förhållanden mellan alla människor och grupper i samhället oavsett, kön, tro, etnicitet, 

social tillhörighet med mera. Jämlikhet innebär även människors lika sociala förhållanden och 

lika inflytande, detta främst i politiska sammanhang ("Jämlikhet”, u.å.; SCB, 2018). 

Begreppet jämställdhet beskriver ojämlikheter mellan individer av olika kön, därför har 

författarna i denna studie valt att undersöka och beskriva detta begrepp.  

 

2.1.1 Globala mål för jämställdhet 

Förenta nationerna (FN, u.å.) har presenterat en agenda med globala hållbarhetmål som ska 

vara uppfyllda år 2030, av dessa har fyra mål identifierats som intressanta i föreliggande 

studie. Mål tre avser hälsa och välbefinnande där alla människor i samhället skall kunna leva 

ett hälsosamt liv. Mål fem avser jämställdhet och innebär att alla kvinnor och flickor ska 

kunna uppnå detta genom egenmakt. Mål tio avser minskad ojämlikhet och mål sexton 

fredliga samt inkluderande samhällen, alla människor ska ha tillgång till samhällsmedel 

exempelvis skola och omsorg enligt FN. Regeringen arbetar aktivt efter de globala målen. Ett 

av de sex delmålen omfattar jämställd hälsa, där samma förutsättningar för en god hälsa ska 

ges till både kvinnor och män och där de på lika villkor erbjuds vård och omsorg (Regeringen, 

2016). 

     I ett globalt perspektiv har kvinnor lägre utbildning och sämre arbetsförhållanden, nyttjar 

vården i större utsträckning och står därmed inför högre vårdkostnader. Samtidigt är 

sannolikheten högre för kvinnor att vara fattiga, deltidsanställda eller arbetslösa och detta 

resulterar i minskade hälsofördelar (Neto da Cruz, 2015). Genusperspektivet bör beaktas för 

att kunna införliva jämställdhet inom vård och medicinsk forskning (Smirthwaite, 2014). 

 

2.1.2 Lagar och riktlinjer 

Enligt 1§, kap. 3, i hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30), beskrivs följande “vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården”.  
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      Jämställdhetsmyndigheten är en nyinrättad myndighet från 2018 som verkar för att 

regeringens jämställdhetspolitiska mål ska genomföras. Myndigheten inrättades för att ett 

långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete ska kunna införlivas. Likvärdiga möjligheter 

och makt för både kvinnor och män att forma sina liv och samhällen är målet för 

jämställdhetsarbetet i Sverige och omfattas av områden som hälsa, utbildning, ekonomi, 

arbete, fysisk integritet och inflytande. För att jämställdhetsmålen ska uppnås behöver 

resurser och makt i samhället omfördelas (Jämställdhetsmyndigheten, 2018). 

  

2.1.3 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet myntades för att skapa förståelse för hur olika maktordningar 

såsom exempelvis socioekonomi, demografi, ålder, funktionsförmåga, etnicitet och sexuell 

orientering samverkar med varandra och påverkar individer. Detta kan användas som en 

analytisk referensram och bör förstås som en del av ett stort sammanhang och större än 

summan av dess delar (Kapilashrami & Marsden, 2018; “Intersektionalitet”, u.å.). För att 

förstå hur olika upphov till ojämlikhet kan åstadkomma skilda förutsättningar för individer 

och grupper så krävs reflektion över dessa kategorier och hur de påverkar varandra. Denna 

insikt är en förutsättning för att utforma adekvata insatser (Jämställdhetsmyndigheten, 2017a).   

 

2.1.4 Genus och kön 

Begreppet kön är komplext och svensk lagstiftning har ännu ingen tydlig definition. Ett 

förslag har definierats av HBTQ-rörelsen som bland annat nämner ett juridiskt kön, detta har 

ännu inte fått genomslag (feministiskt perspektiv [FI] u.å.). Juridiskt kön avser det kön som 

tilldelas ett barn vid födseln som då fastställs av hälso- och sjukvårdspersonalen genom en 

objektiv bedömning av könsorganet. Det juridiska könet finns registrerat hos 

skattemyndigheten och kan identifieras genom den näst sista siffran av ett personnummer 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas rättigheter [RFSL], u.å.). I 

Sverige idag kan individer antingen ha ett juridiskt kön som man eller som kvinna, en motion 

där ett tredje juridiskt kön som är könsneutralt inväntar regeringens ställningstagande 

(Riksdagen, 2016). 

     Biologiskt kön kan definieras utifrån tre olika perspektiv: genetiken, gameter och 

morfologi (Gendered Innovations, u.å.). Genetiken särskiljer hanar från honor genom 

skillnader i kromosomuppsättningen, SRY-genen (Sex Determening Region Y) är den gen 

som spelar störst roll vid könsdifferentieringen. Gameter eller könsceller innebär att individer 
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producerar två morfologiskt skilda gameter, ägg eller spermier, som vidare då delas in i hona 

eller hane. Morfologi (läran om organs, cellers, vävnaders form och uppbyggnad), innebär 

skillnader hos män och kvinnor i primära och sekundära könskarakteristiska. De primära 

könskarakteristiska innebär bland annat inre fortplantningsorgan och genitalier exempelvis 

äggstockar eller testiklar samt yttre genitalier såsom exempelvis vagina, blygdläppar, pung 

och penis. De sekundära könskarakteristiska innebär hormonnivå skiljaktigheter som sker i 

puberteten och som medför skillnader i kroppsligt utseende som exempelvis utveckling av 

bröst, bredare höfter, kortare kroppslängd med mera (Gendered innovations, u.å.).      

     Genusbegreppet uppkom i forskning om kön samt köns sociala och kulturella villkor under 

80-talet i Sverige och syftade från början till att tydliggöra skillnaden mellan 

feministiskforskning och kvinnoforskning (Smirthwaite, 2010; www.genus.se). Biologiskt 

kön kunde således särskiljas från socialt och kulturellt konstruerat kön (www.genus.se). Ordet 

genus härstammar från engelskans gender som från början syftade till könsidentiteten 

förklarar Smirthwaite (2010). Feministisk teoribildning utvidgade begreppet som används i en 

vidare bemärkelse inte bara vid fysiska kroppar utan även vid företeelser exempelvis yrken, 

kläder och leksaker så kallad genusbetingelse enligt Smirthwaite. Kön och genus är någonting 

som är socialt tilldelat utifrån rådande genusformer samt heteronormativ logik (Butler, 2004) 

och styr och upprätthåller sociala och subjektiva upplevelser som lämnar avtryck av 

sårbarheter hos kvinnor och män (Neto da Cruz, 2015). Maskulin dominans förstärker 

könsbestämda normer vilket i sin tur påverkar kvinnor och mäns upplevelser, levnadsmönster, 

personligheter samt sätten att hantera och uttrycka smärta (Samulowitz, Eriksson, Gremyr & 

Hensing, 2018).  

     Numera kan tröskelvärden för biomarkörer och laboratoriereferenser identifieras på flera 

områden utifrån det biologiska könet, därför är det viktigt att i det akuta skedet av sjukdom 

identifiera biologisk könstillhörighet. Detta gäller även vid läkemedelsadministrering då 

effekten av medicinerna skiljer sig beroende på biologisk könstillhörighet (McGregor, 

Beauchamp, Perman, Safdar & Wira, 2017). Författarna kommer i resultatet inkludera 

personer med den juridiska könstillhörigheten kvinna.  

 

2.1.5 Genusbias 

Genusbias betyder att det finns en objektiv kunskap om individer av olika kön gjord på 

antaganden utifrån dennes könstillhörighet menar Smirthwaite (2014). I en motion som sänts 

in till Riksdagen så beskrivs genusbias enligt följande: “Genusbias kan bland annat handla om 

att man ser skillnader mellan könen där de inte finns eller att man bortser från skillnader och 
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könsspecifika behov där de faktiskt finns” (Riksdagen, 2008). I motionen beskrivs vidare hur 

genusbias kan påverka patientsäkerheten negativt för både kvinnliga och manliga patienter då 

det har påvisats skillnader gällande tillgång till utredning och behandling vid ett flertal 

sjukdomar (Riksdagen, 2008). Genusbias inom medicinsk vetenskap kan leda till felaktig 

diagnos och behandling då patienter av olika kön med identiska symtom behandlas på skilda 

sätt (Smirthwaite, 2014). Bilder i anatomiböcker som riktas till sjuksköterske- och 

läkarstudenter, domineras av manliga avbilder med undantag i de könsspecifika avsnitten. 

Vidare identifierades en samhällsnormativ syn av etnicitet, kroppsbyggnad, ålder och en 

dualistisk könsbild (Parker, Cockburn & Larkin, 2017).    

     Bedömning och vårdinsatser påverkas av patienternas kön då skillnader har noterats i 

behandling av artros. Kvinnor som oftare drabbas av sjukdom beviljas eller rekommenderas 

mer sällan operation, trots att effekten av en sådan behandling skulle kunna ge en ökad 

livskvalitet (Kent, Patel & Varela, 2015). Även en diskriminering kan urskiljas från 

vårdgivare vid smärtbehandling, då kvinnor har en större benägenhet att bli misstrodda 

(Samulowitz et al., 2018). Kvinnors väntetid är längre för remittering till smärtklinik samt de 

får färre förskrivningar av läkemedel med sämre kvalitet (Alspach, 2017). Män och kvinnor 

som inkom till en akutmottagning med muskel- och skelettsmärta graderade sin smärta med 

hjälp av smärtskalor. Resultatet visade att män och kvinnor graderade smärtan likvärdigt samt 

skedde behandlingen på ett likvärdigt sätt utan några tidsskillnader. Författarnas diskussioner 

gick kring tanken att användningen av smärtskattning med smärtskalor minskade genusbias 

(Uri, Behrbalk, Elias, & Halpern, 2015). Vid vård och behandling av individer som 

överkonsumerar alkohol kunde könsskillnader i rekommendationer och gränsvärden urskiljas. 

Kvinnor fick i större utsträckning råd och behandling samt uppmanades att sluta dricka helt 

medan män aldrig fick de råden (Geirsson, Hensing & Spak, 2009). Vid en studie som 

utfördes för att undersöka sjukvårdspersonalens uppfattningar om patienter med Humant 

Immunbrist Virus (HIV) ur ett genusperspektiv så tillskrevs kvinnor fler negativa 

karaktärsegenskaper samt ansågs mindre följsamma i sin behandling trots att inga signifikanta 

skillnader i de två grupperna kunde mätas (Blackstock et al., 2012).  

 

2.2 Hälsa och autonomi 

Det finns många olika teorier om vad hälsa innebär, två vanliga är medicinvetenskapens syn 

på hälsa som en frånvaro av sjukdom och det humanistiska perspektivet som menar att hälsa 

är en process och som någonting annat än frånvaro av sjukdom förklarar Willman (2014). 
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Den humanistiska synen på hälsa innebär ett helhetsperspektiv, människan ses som en enhet 

av kropp, själ och ande enligt Willman. Omvårdnaden i Sverige sker utifrån ett humanistiskt 

synsätt och vårdgivarens ansvar är att främja hälsan, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande, Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2016; Willman, 2014).  

     Frihet är en fundamental rättighet som alla människor äger från det att de föds tills det att 

de lämnar denna värld (FN, u.å.). Frihet och rättvisa är grundläggande värden som forskning 

och medicinsk behandling utgår ifrån (Öresland & Lützén, 2011). Frihet har en nära koppling 

till identitet, integritet och autonomi (Caspari et al., 2018). Autonomi är i flera etiska teorier 

den mest okränkbara dimensionen av människovärdet som i exempelvis Kants pliktetik 

(Henriksen & Vetlesen, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen styrker ytterligare patientens 

rättigheter till sin autonomi (HSL, SFS 2017:30). Enligt Crichton (2018) innebär autonomi att 

vara balanserat beroende, ett barn föds beroende vilket successivt minskar med åren. Detta 

växlar sedan under livets gång, men de allra flesta är alltid på något sätt beroende av någon 

annan, en helt autonom individ skulle enligt Crichton förr eller senare hamna i fängelse. När 

hälso- och sjukvårdspersonal missbrukar sin makt kan istället vården transformeras från att 

vara autonomifrämjande till att den blir paternalistisk (Caspari et al., 2018). Begreppet 

paternalism innebär ett förhållande av en underordnad och en överordnad där ett beslut om 

den underordnade tas av den överordnade i tron om att det är för dennes bästa (“Paternalism”, 

u.å.).  

      Hälsan hos kvinnor påverkas av en begränsad autonomi och könsdiskriminering vilket 

även leder till en ökad risk för sjukdom, psykisk ohälsa och dödlighet (Pennington et al., 

2018). Kollektiv och individuell hälsa påverkas inte enbart av biologiska fakta utan hänsyn 

bör även tas till psyko-subjektiva och sociala parametrar (Neto da Cruz, 2015). Ett av 

delmålen i jämställdhetspolitiken är jämställd hälsa, vilket innebär att flickor, pojkar, kvinnor 

och män ska ha samma möjligheter till en god hälsa samt att på lika villkor få tillgång till vård 

och omsorg. Jämställd hälsa omfattar fysisk, psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa inom 

hälso- och sjukvård, insatser inom socialtjänst och handikappomsorg, såväl som förebyggande 

folkhälsoarbete (Jämställdhetsmyndigheten, 2017b). 

 

2.2.1 Sjuksköterskans funktion 

Sjuksköterskans specialist- och ansvarsområde är omvårdnaden, den vetenskapliga 

evidensbaserade likväl som det patientnära arbetet menar SSF (2018). Utifrån en humanistisk 

människosyn bör sjuksköterskan inneha och upprätthålla kunskap om människan, dess hälsa, 

välbefinnande och utveckling i relation till födelse, ohälsa, lidande och död. Detta kräver att 
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sjuksköterskan har kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombinerat med implementering 

av nya evidensbaserade kunskaper i andra relevanta ämnen enligt SSF. 

     International Counsil of Nurses (ICN) etiska kod beskriver hur sjuksköterskor i frågor 

gällande tillgång av hälso- och sjukvård samt resursfördelning bör ta social rättvisa och 

jämlikhet i beaktan (SSF, 2017). Trots en tydligt skriven etisk kod och lagstiftning så 

konsulteras och bemöts människor olika utifrån könstillhörighet. Sjuksköterskor som bemöter 

patienter är införstådda i hur det förhåller sig men har svårt att erkänna sina brister (Höglund, 

Carlsson, Holmström, Kaminsky och Lännerström, 2018). 

 

2.2.2 Hälso- och sjukvårdspersonal 

Till hälso- och sjukvårdspersonal hör de som innehar legitimation eller är särskilt förordnade 

förklarar Socialstyrelsen (2017b). En legitimation innebär en försäkran att personen besitter 

den förmågan, det kunnande och de egenskaper som krävs för professionen, exempelvis 

sjuksköterskor, läkare, tandläkare och apotekare. Att vara särskilt förordnad innebär ett 

temporärt tillstånd att tillåtas arbeta inom yrket, exempelvis allmäntjänstgöring (AT) för 

läkarstudenter. Till gruppen hälso- och sjukvårdspersonal hör de som i vården av en patient 

assisterar legitimerad eller särskild förordnad personal samt de som arbetar på 

vårdinrättningar och sjukhus och medverkar i patientvården, såsom undersköterskor och 

tandsköterskor. Dit hör även de som arbetar på apotek med att framställa och distribuera 

läkemedel samt de som arbetar på en giftinformationscentral, larmcentral, 

sjukrådsvårdgivning och apotek där det förmedlas hjälp, ges information och råd inom hälso- 

och sjukvård enligt Socialstyrelsen. 

 

2.2.3 Bemötande, Kommunikation och vårdrelation   

Bemötande innebär det sätt vårdaren hälsar, tittar på och tar emot en patient och utfallet 

påverkas av dennes människosyn samt syn på människovärdet anser Fossum (2013). Eftersom 

det innefattar så många dimensioner så krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen besitter 

förmågor som exempelvis empati, lyhördhet och förståelse för att på så sätt åstadkomma en 

trygghetskänsla hos patienten. Det krävs även engagemang, kvalitet och respekt för att ett 

bemötande ska bli så bra som möjligt menar Fossum. De flesta klagomål som inkommer från 

patienter gäller dåligt bemötande, Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014). 

     Kommunikation som begrepp har sitt ursprung i latinets communicare, vilket innebär att 

göra något tillsammans, inkludera någon, vara i förening med någon (Eide & Eide, 2006). 
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Kommunikation kan ske verbalt men också icke-verbalt (Fossum, 2013; Baggens & Sandén, 

2009; “kommunikation”, u.å.; Eide & Eide, 2006) och kan inte stängas av (Baggens & 

Sandén, 2009). Det är en process som förändras och påverkas av olika förhållanden och 

faktorer (Baggens & Sandén, 2009; Snellman, 2012) som exempel vilka som möts, var de 

möts, könstillhörighet, ålder med mera (Snellman, 2012). Bristande kommunikation 

uppkommer överallt i vårdkedjan där information ges och emottas, exempelvis information 

från hälso- och sjukvårdspersonal till patient eller anhörig men även mellan olika vårdgivare 

(IVO, 2014). Kommunikationen är hälso- och sjukvårdspersonalens redskap till att inhämta 

information om patienten (Baggens & Sandén, 2009; Socialstyrelsen, 2017a) men då måste 

också kommunikationen anpassas efter de förhållanden som råder. Exempelvis kan det ske 

missuppfattningar beroende på de olika perspektiven som sjuksköterska kontra patient innehar 

(Baggens & Sandén, 2009). När en kommunikation brister av olika anledningar så kan det 

leda till ökat lidande för patienten (IVO, 2014; Snellman 2012), om däremot patienten fått 

adekvat information så ökar patientsäkerheten (IVO, 2014). Exempelvis så har det visat sig att 

patienter som förlorat kroppsliga funktioner har förstärkts i sin egenvårdskapacitet samt har 

det lättare att vidare navigera sig runt i hälso- och sjukvården genom en anpassad och god 

kommunikation (Mize, 2018).  

     Genom kommunikation uppstår en vårdrelation, en relation mellan vårdpersonal och 

patient, utifrån den kan en vårdande relation ske men en sådan relation är alltid asymmetrisk 

då patienten är i en beroendeställning menar Snellman (2012). Detta kräver att vårdaren 

kontinuerligt behöver göra etiska ställningstaganden såsom att exempelvis visa respekt kontra 

att ignorera. Vilket då innebär ett ansvar eller ett professionellt förhållningssätt anser 

Snellman. 

  

3. Problemformuleringen 

Kvinnan har historiskt sett haft en underordnad position mannen, FN:s globala mål verkar för 

att säkerställa jämställdhet och sjuksköterskan har till uppgift att främja hälsa och lindra 

lidande. Trots regeringens tydligt skrivna lagar samt ICN:s etiska kod som syftar till att 

främja en jämställd vård så uppstår ojämställdhet beträffande diagnos, vård och behandling. 

Genusbias kan uppstå i bemötandet på grund av hälso- och sjukvårdspersonalens förförståelse 

av de olika könsgrupperna och kan medföra hinder till en god och säker vård. Genusbias och 

brister i bemötande strider inte bara mot gällande lagstiftning och föreskrifter men kan även 

påverka kvinnors hälsa negativt med risker i form av kränkning, diskriminering, utebliven 
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eller felaktig bedömning, diagnos, vård och behandling vilket kan innebära ett hot mot 

kvinnors hälsa med allvarliga konsekvenser till följd.  

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av bemötande och genusbias i möte med hälso- och 

sjukvårdspersonal  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Genusbias innebär som tidigare nämnt antaganden och förutfattade meningar om personer 

utifrån deras könstillhörighet, därför anser författarna att Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

om mellanmänskliga relationer är intressant och lämplig för denna studie. Det centrala i teorin 

om mellanmänskliga relationer är att en god vårdrelation förbiser antaganden och tillskrivna 

roller (Travelbee, 1971).  

 

5.1 Den mellanmänskliga relationen      

Kommunikation sker verbalt men även icke-verbalt genom utseende, beteende, hållning, 

ansiktsuttryck, manér och gester som patienten uttrycker såväl sjuksköterskan menar 

Travelbee (1971). En sjuksköterska jobbar strategiskt med att läsa av sin patient, och vad den 

sanna innebörden av dennes uttryck betyder. Kommunikation är en process som kan leda till 

att sjuksköterska kan etablera en mellanmänsklig relation. Alla vårdmöten är ett steg i 

riktningen mot en mellanmänsklig relation, i synnerhet när sjuksköterskan strävar medvetet 

mot att lära känna mottagarens livsvärld. En mellanmänsklig relation uppstår inte av sig själv 

utan kräver tid och byggs långsamt upp. Det krävs att sjuksköterskan använder sig utav sin 

fulla medvetenhet och erfarenhet. Vidare beskrivs de fyra faserna som är nödvändiga att 

genomgå för att etablera en mellanmänsklig relation; “Det första mötet”, “framväxande av 

identiteter”, “empati” och “sympati”. Alla dessa faser kulminerar i ett samband och 

följaktligen etableras den mellanmänskliga relationen. Utvecklingen kan gå fort eller 

långsamt, då det förekommer en pendling i framsteg och tillbakagång i de olika faserna. Det 

är oundvikligt att framstegen varierar då arbetet är en levande unik process menar Travelbee.     

  

5.2 Sjuksköterskans färdigheter     

Omvårdnaden betyder för sjuksköterskan att hjälpa patienter och anhöriga att finna mening 

och lära sig hantera sjukdom och lidande menar Travelbee (1971). Allt sjuksköterskan säger 
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och gör för och med den sjuka personen kan hjälpa till att uppnå mening och hopp. Att inneha 

hopp innebär att kunna se en framtid, ha valmöjligheter och önskningar. Hoppet har ett nära 

samband till tillit vilket innebär att det finns en tro om att det finns hjälp samt att det finns 

människor som vill hjälpa till. Det är även relaterat till uthållighet, då hoppet medför att 

patienten inte ger upp utan fortsätter pröva med utgångspunkt att denne vill lösa sitt problem.  

     Det karakteristiska av den mellanmänskliga relationen är att både patienten och 

sjuksköterskan uppfattar och relaterar till varandra som unika människor, fasaden av rollerna 

måste skalas av för att uppnå medmänsklighet gentemot varandra menar Travelbee (1971). 

Detta kräver av sjuksköterskan en teoretisk grund samt praktisk erfarenhet kombinerat med att 

använda sig själv som ett terapeutiskt redskap. Den terapeutiska funktionen uppfylls med djup 

insikt i hur det är att vara människa samt genom självreflektion om sin egen uppfattning om 

sjukdom, lidande, död och vad det betyder för denne. Att använda sig själv som ett verktyg är 

en konst och kräver disciplin, självinsikt, förnuft och empati. Detta kräver ett samarbete av en 

upplyst hjärna och ett hjärta. Den mellanmänskliga relationen är sjuksköterskans verktyg, och 

det sätt varigenom syftet med omvårdnaden kommer till stånd. Genom kommunikation kan 

sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelse och situation utvecklas och minimera 

risken för att viktig information går till spillo menar Travelbee.  

     Att applicera denna teori som referensram i omvårdnaden av patienter menar författarna 

skulle främja jämlik vård, gott bemötande samt motverka genusbias, förtryck och orättvisor. 

Travelbees teori om mellanmänskliga relationer är behjälplig till att se bakom de tilldelade 

sociala rollerna för att se den unika individen vilket krävs för att ge personcentrerad och 

holistisk omvårdnad. Travelbees teori kommer att tillämpas i resultatdiskussionen med fokus 

på den mellanmänskliga relationen, hopp och kommunikation. 

 

6. Metod 

För att svara på syftet med forskning användes Friberg (2017) Vägledning för examensarbete. 

Detta för att kunna strukturera arbetet genom att tillämpa evidensbaserade metoder i 

arbetsprocessen. En litteraturöversikt innebär granskning av befintligt vetenskapligt material 

för att få ett helikopterperspektiv över det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område. 

Genom denna översikt kan kunskap och medvetenhet kring detta ämne öka samt identifiera 

behovsområden av forskning inom det specifika området. Under hela litteraturöversiktens 

arbete ska ett kritiskt förhållningssätt upprätthållas. 
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6.1 Datainsamlingen 

I första skedet utfördes den inledande informationssökningen vilket innebar sökningar i olika 

informationskällor för att på så vis inhämta kunskap kring problemområdet och undersöka i 

vilken omfattning tidigare forskning utförts men även för att kunna avgränsa ämnesområdet. I 

nästa skede utfördes den egentliga informationssökningen vilket innebar att på ett 

systematiskt sätt gallra fram de slutgiltiga artiklarna (Östlundh, 2017). Sökningarna valdes att 

utföras i databaserna PubMed,  PsycInfo,  Cinahl Complete  Academic Search Complete, då 

de orienterar sig inom vårdvetenskap med olika inriktningar vilket var i linje med författarnas 

val av ämne samt gav en bred översikt. Olika ordkombinationer användes för att uppnå 

optimala sökresultat och identifiera artiklar som var relevanta för syftet. Dessutom användes 

booleska operatorer såsom AND, OR och NOT för att specificera respektive expandera 

sökningarna (Karlsson, 2017). De sökord som användes var “gender bias”, genderbias, 

“gender differences”, “health care”,  perception OR experience OR attitudes OR opinion OR 

view OR reflection OR “beliefs with”, expectations, women, patients, “quality of care”, 

abuse, pain “qualitative research”, qualitative, “patients´ experience”, “power relations”, 

suffering, gender, “gender perspective” och “abuse in health care”, healthcare, “nursing”, 

“nursing care”, (se bilaga 1). Författarna använde olika synonymer till “upplevelse” eftersom 

syftet var att fånga det upplevda. Sökorden genererade huvudsakligen artiklar som beskrev 

negativa upplevelser, vilket var författarnas intention att undersöka förekomsten av. Om 

författarna valt andra sökord skulle utfallet kunna ha resulterat i andra slags upplevelser. 

 

6.2 Urval 

I datainsamlingen använde författarna inklusionskriterier gällande årtal 2007 fram till 2018 

samt att den utvalda litteraturen var vetenskapligt granskad, peer reviewed. Därefter läste 

båda författarna titlarna som gav information om relevans till ämnet, varvid en snabb rensning 

kunde ske. De artiklar med en titel relevant till ämnet lästes abstrakt och där resultatet i 

abstrakt inte svarade på syftet exkluderades artikeln. De artiklar som återstod läste författarna 

igenom i sin helhet för att kvalitetsgranskas i enlighet med Friberg (2017). Detta innebar att 

författarna undersökte artiklarnas vetenskapliga kvalitet med hjälp av olika frågeställningar 

avseende problemformulering, syfte, teoretiska utgångspunkter, metod, tolkningar och 

argument med mera. 

    Författarna sökte öppet och fann huvudsakligen artiklar med kvalitativ design med relevans 

för syftet, då upplevelser var föremål för undersökning. En studie med mixad design 
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inkluderades vilket bidrog med värdefull statistisk information vilket stärkte forskningens 

trovärdighet och breddade perspektivet.  

 

6.3 Analys 

Denna fas genomarbetades i tre steg enligt Friberg (2017), där det första innebar att samtliga 

inkluderade artiklar granskades djupgående av författarna, både enskilt och tillsammans, för 

att en helhet och ett sammanhang skulle kunna bildas. Därefter sammanfattades och 

översattes artiklarna, sedan fördes diskussioner kring de centrala fynden i innehållet och på så 

vis uppnåddes samstämmighet. Artiklarna sammanfattades därefter i en matris (Bilaga 2), 

med vilken det lättare gick att skapa en helhetsbild utifrån innehållet. Nästa steg var att utifrån 

studiernas resultat urskilja likheter och skillnader och därur skapa övergripande teman. 

Genom noggrann granskning av samtliga artiklar identifierades olika attityder, upplevelser 

och förhållanden, som sedan med hjälp av färgkoder sorterades i grupper som författarna 

ansåg höra ihop. I det sista steget sammanställdes dessa likheter och skillnader där nya teman 

och underteman arbetades fram som relevanta för syftet och studiens frågeställningar. I de 

artiklar där både kvinnor och mäns upplevelser redovisades var författarna noga med att sålla 

ut enbart det som rörde kvinnors upplevelser.   

  

7. Forskningsetiska överväganden 

Reflektioner över vilka synsätt och värderingar som speglas av ens egna tankar, språk och 

handlingar bör göras löpande under arbetets gång. Det är av vikt att inhämta kunskap om de 

etiska principer, föreskrifter och regler som föreligger, då de fungerar som rättesnöre menar 

Kjellström (2012). Forskningens fokus ska tjäna mänskligheten och värna för mänskligt liv. 

Detta ska ske utan yttre påverkan och från sitt eget intresse samt utan fabricering och 

förfalskning. Forskaren ska följa god dokumentation och forskningssed (vetenskapsrådet, 

2018). Författarnas egna erfarenheter både i arbets- och privatlivet kan ha haft en omedveten 

påverkan på resultatet, då en vinkling kan ha styrts på grund av omedveten önskad utgång. 

Genom att diskutera författarnas förförståelse innan forskningens start kunde påverkan av de 

egna värderingarna förhindras, diskussioner har fortlöpt under hela arbetsprocessen. Vikten 

har lagts vid att ha ett kritiskt och objektivt förhållningssätt, med hjälp av ett öppet sinne. 

Översättning av texten utfördes noggrant, ordbok och synonymordbok användes för att förstå 

meningens sanna sammanhang samt genom diskussion sinsemellan. Genom att granska de 

valda artiklarna flera gånger och diskutera olika perspektiv så har ett öppet förhållningssätt 
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upprätthållits. Författarnas mål har varit att använda etiskt granskade artiklar, detta mål 

uppfylldes inte då ämnet avsett att studera var sparsamt beforskat. Författarna valde dock efter 

noga övervägande att inkludera dessa med anledningen av att de i övrigt besatt hög 

vetenskaplig kvalitet med publicering i vetenskapliga tidskrifter samt att det i övrigt 

föreliggande utbudet tillgängligt att studera var begränsat. En etisk motivering för att 

inkludera dessa artiklar var att i enlighet med Kjellström (2012) överväga huruvida studien 

kunde komma till gagn för människor och samhället genom att ställa frågan om vem 

forskningen gagnar och hur. Författarna kom fram till vikten av att belysa detta sparsamt 

studerade ämne då det kan främja hälsa och lindra lidande för kvinnor i hela världen, ge ökad 

kunskap till sjuksköterskeprofessionen och annan vårdpersonal, samt gagna samhället och 

kvinnors väg till en framtid mot ett jämställt och värdigt liv.  

 

8. Resultat 

I litteraturöversiktens resultat framkom många olika skildringar av kvinnors upplevelser av 

bemötande och genusbias i vården, vilket utmynnade i två huvudteman: Interaktion med 

hälso- och sjukvårdspersonal samt Tilldelade könsnormer och genusbias. 

 

8.1 Interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal  

Temat omfattar kvinnors upplevelser och känslor som uppstod utifrån interaktioner i olika 

sammanhang med hälso- och sjukvårdspersonalen. De underteman som uppkom var: Att inte 

känna sig sedd och hörd; Att vara en opålitlig patient; Bristande information och autonomi. 

 

8.1.1 Att inte känna sig sedd och hörd 

I resultatet framkom att kvinnor inte kände sig sedda (Driscoll, Haskell, Heapy, Higgins, 

Knobf & Lee, 2018; Rishal, Joshi, Lukasse, Schei & Swahnberg, 2016; Saarnio, Armand & 

Ekstrand, 2011; Upmark, Alexandersson & Borg, 2007; Wiklund, Fjellman-Wiklund, 

Stålnacke, Hammarström & Lehti, 2016) eller hörda i mötet med vårdpersonal (Andersson & 

Hansebo, 2009; Björkman, Dellenborg, Jakobsson Ung, Ringström & Simrén, 2013; 

Braksmajer, 2018; Onifade et al., 2010; Swahnberg, Berterö & Thapar-Björkert, 2007; 

Upmark et al., 2007). Att inte känna sig hörd beskrevs som en personlig kränkning och en 

känsla av att inte ha en röst (Swahnberg et al., 2007), att bli avfärdad (Björkman et al., 2013; 

Braksmajer, 2018; Rishal et al., 2016) eller att ingen hänsyn tas till ens behov (Onifade et al., 

2010; Swahnberg et al., 2007). Att ens försöka göra sig hörd upplevdes som meningslöst, 
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dessutom tänkte de aldrig berätta om sina problem för någon vårdpersonal, särskilt inte 

sjuksköterskor då de ansåg dem ha sitt eget sätt att hantera saker på; de bara går sin väg ( 

Rishal et al., 2016). Det framkom även positiva upplevelser av sjuksköterskornas bemötande 

(Andersson et al., 2009; Upmark et al., 2007) när de väl lyssnade, var hjälpsamma och 

omtänksamma (Andersson et al., 2009). 

     Att inte känna sig sedd beskrevs som en upplevelse av att vara osynlig (Wiklund et al., 

2016), således kände vissa kvinnor sig tvungna att agera bestämt och stå upp för sin sak 

(Andersson et al., 2009; Swahnberg et al., 2007), men lyckades de inte med det kunde en 

känsla uppstå av att vara oviktig (Swahnberg et al., 2007) och ignorerad (Andersson et al., 

2009; Swahnberg et al., 2007). Denna känsla infann sig även när vårdpersonalen var stressad 

eller upplevdes ha tidsbrist (Rishal et al., 2016; Swahnberg et al., 2007) när de skickades runt 

mellan olika vårdaktörer, kliniker och avdelningar i sjukvårdssystemet vilket dessutom fick 

dem att känna sig missförstådda (Braksmajer, 2018; Swahnberg et al., 2007), när de 

medicinska förberedelserna var otillräckliga (Rishal et al., 2016; Saarnio et al., 2011; 

Swahnberg et al., 2007) eller när rutinerna var dåligt utvecklade och brister förelåg i 

kunskapen kring deras problem (Onifade et al., 2010; Rishal et al., 2016; Swahnberg et al. 

2007). Detta kunde exempelvis gestalta sig som att uppenbara symtom och tecken av skador 

inte uppmärksammades av vårdpersonalen (Björkman et al., 2013; Rishal et al., 2016) eller att 

det saknades både personal och medicin till kvinnor som besökte mödravården i Nepal vilket 

även ledde till känslor av försummelse (Rishal et al., 2016). Försummade upplevde de även 

sig då personalen inte hade tid för dem (Rishal et al., 2017; Swahnberg et al., 2016).     

     Kvinnorna kopplade olika företeelser av dåligt bemötande till det de gemensamt kallade 

empatibrist (Driscoll et al., 2007; Onifade et al., 2010; Rishal et al., 2016; Swahnberg et al., 

2007; Upmark et al., 2007). Andra situationer där empatibrist upplevdes var när 

kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonalen var respektlös och oförskämd (Rishal 

et al., 2016; Upmark et al., 2007), då de skällde eller talade högt (Rishal et al., 2016), när 

kvinnorna möttes av likgiltighet, okänslighet och inflexibilitet (Rishal et al., 2016; Swahnberg 

et al., 2007) samt när de bröt sekretessen gentemot patienten (Onifade et al., 2010). Det fanns 

de kvinnor som utsatts för fysiskt våld av hälso- och sjukvårdspersonalen (Rishal et al., 2016; 

Swahnberg et al., 2007), då exempelvis vid en förlossning som en kvinna bad sjuksköterskan 

att sluta trycka så hårt på hennes buk och fick då till svar att hon var tvungen att stå ut med 

smärtan (Rishal et al., 2016). Men även de som stött på psykiskt våld i form av tvång, hårt, 

bryskt och ibland hotfullt bemötande. Denna typ av bemötande ansågs vara väldigt 

skrämmande och obehagligt (Swahnberg et al., 2007). 
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8.1.2 Att vara en opålitlig patient 

I resultatet framkom att kvinnorna använde en rad olika ord och begrepp för att beskriva sin 

känsla av att inte bli litad på av hälso- och sjukvårdspersonal. Trivialiserad (Björkman et al., 

2014), att inte bli tagen på allvar (Swahnberg et al., 2007), misstrodd (Driscoll et al., 2018), 

trodde inte på vad jag sa (Upmark et al., 2007) och avfärdad (Braksmajer, 2018). Kvinnorna 

beskrev dessa upplevelser som en konsekvens till att läkare avvisade deras sjukdomssymtom 

(Björkman et al., 2014; Braksmajer, 2018; Driscoll et al., 2018; Upmark et al., 2007) och även 

tillskrev dem en orsak av psykosomatisk härkomst (Björkman et al., 2013; Braksmajer, 2018; 

Driscoll et al., 2018). Exempelvis berättade en kvinna att hennes läkare sagt att det absolut 

inte var några fel på henne, hon var frisk men kunde behöva träffa en psykolog för att reda ut 

de som fanns i hennes huvud (Braksmajer, 2018). Andra kvinnor beskrev hur symtomen från 

IBS ansågs av läkare bero av oro och depression (Björkman et al., 2014), medan de som led 

av smärta fick höra att deras symtom hade hittats på av dem själva (Driscoll et al., 2018). 

Vissa kvinnor hade erfarenheter av att bli vidare hänvisad till psykiatrin (Björkman et al., 

2013; Braksmajer, 2018; Driscoll et al., 2018), inte bara för att ta hand om den påstådda 

psykiatriska bakomliggande orsaken utan även för att behandla själva smärtan (Braksmajer, 

2018). Bemötande från läkare beskrevs med orden likgiltigt och misstro (Driscoll et al., 

2018). Att bli misstrodd resulterade i att kvinnorna ifrågasatte sina symtom och sin 

kroppskännedom (Björkman et al., 2013; Braksmajer, 2018) eller funderingar om att de blivit 

tokiga (Björkman et al., 2013). Kvinnor som drabbats av sjukdomen dyspareunia tillfrågades 

upprepade gånger om de blivit sexuellt utnyttjade som barn trots att de svarat att de inte blivit 

det. Detta medförde känslor av skuld och att de ifrågasatte sina tidigare upplevelser 

(Braksmajer, 2018). Det fanns de som kände sig besvikna och förtvivlade när de upplevde sig 

bli misstrodda (Swahnberg et al., 2013) och denna typ av bemötande ansågs vara smärtsamma 

(Björkman et al., 2013). Kvinnor som ordinerats läkemedelsintag under observation  av 

vårdpersonal upplevde att de inte ansågs vara pålitliga patienter, samtidigt som personalens 

bemötande upplevdes anklagande (Onifade et al., 2010). Det fanns även de som trodde att om 

de presenterade sig själva som trovärdiga så skulle de bli tagna på större allvar, då de 

upplevde att emotionellt svåra individer hade en benägenhet att bli avfärdade. De trodde 

också att om de erhöll en diagnos för sina åkommor skulle oron minska och smärtornas 

ursprung klargöras (Braksmajer, 2018).        
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8.1.3 Bristande information och autonomi 

Resultatet visade att många av kvinnorna inte upplevde sig bli inkluderade att delta i sin egen 

vård och vårdplanering (Andersson et al., 2011; Onifade et al., 2010; Saarnio et al., 2011; 

Swahnberg et al., 2007) eller att de fick mindre information än män (Driscoll et al., 2018). 

Det fanns även de som inte ansåg sig få den information och utbildning som var nödvändig 

för ett hälsofrämjande egenvårdsarbete (Andersson et al., 2009; Rishal et al., 2016; Saarnio et 

al., 2011; Swahnberg et al., 2007). Exempelvis kvinnor som befann sig på en 

rehabiliteringsavdelning efter en stroke som hade en önskan att delta aktivt i sin rehabilitering 

men ansåg att de inte fick någon information och då accepterade att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bestämde hur vården skulle ske över deras huvuden. Men en del kvinnor 

ville ha mer information och ifrågasatte då hur vårdpersonalen utförde sitt arbete, men 

upplevde sig ignorerade (Andersson et al., 2009). När det gällde gravida kvinnor så fanns det 

även där missnöje då informationen inte ansågs vara adekvat gällande uppföljning vid 

återbesök men även medicinering under graviditeten (Rishal et al., 2016). Vid 

gynekologavdelningen uppkom informationsbristfälligheten vid olika behandlingar vilket 

medförde att nyttan av dessa inte framkom och behandlingen upplevdes då oförståelig 

(Swahnberg et al., 2007). Högutbildade kvinnor som behandlades för cancer ville delta aktivt 

i sin omvårdnad samtidigt som de inte hade kontroll över situationen, detta ledde till at de inte 

kunde identifiera sig som patienter. Resultatet visade att dessa högutbildade kvinnor hade en 

vilja till förändring, men ansåg att vårdpersonalens dåliga kommunikation orsakade känslor 

av frustration och kamp mot onödigt lidande.  

     En osymmetrisk maktstruktur mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och kvinnorna 

genererade också känslor av att inte ha makt att kunna förändra sin situation (Saarnio et al. 

2011; Swahnberg et al., 2007), de accepterade i vissa fall den nya situationen trots att det hade 

en högre önskan om att få delta (Andersson et al., 2009; Saarnio et al., 2011; Swahnberg et 

al., 2007). Denna asymmetriska vårdrelation fick dem att känna sig underlägsen på grund av 

att det upplevdes förnedrande och/eller avvisande (Swahnberg et al., 2007). Vissa av 

kvinnorna upplevde att de kände sig tvingade att inta en identitet som underordnad gentemot 

hälso- och sjukvårdspersonalen, där de inte kunde använda sina egna resurser (Saarnio et al., 

2018). Att inte ha auktoritet, förmågan att agera eller att kunna förändra sin situation 

medförde en känsla av vanmakt (Swahnberg et al., 2007).  

     Informationstillgängligheten på en samhällsnivå ansågs också vara ett problem då det 

fanns kvinnor som inte visste vart de skulle vända sig för att få hjälp och menade att ingen 

kommer använda en vård som de inte vet existerar. Vidare så ansåg dessa kvinnor att 
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informationen och utbildningen som ges måste individanpassas efter behovet. Vård, 

information och utbildning bör anpassas för hela familjen då de ansåg att störst nytta av 

vården skulle framkomma om vårdgivare behandlade och utbildade hela familjen samtidigt 

(Rishal et al., 2016).  

 

8.2 Att tilldelas könsnormer och genusbias 

Detta tema belyser kvinnors upplevelser av fördomar och föreställningar de mött på grund av 

sitt kön. Temat berör kvinnors upplevelse av att bli tillskriven egenskaper i mötet med vården, 

hur vårdgivarens fördomar och föreställningar påverkar deras självbild samt hur vårdgivarens 

förväntningar inverkar på kvinnorna. Underteman som framkom var: Att bli tillskriven 

egenskaper; Påverkan av den egna självbilden; Genusbias påverkan på personal. 

 

8.2.1 Att bli tillskriven egenskaper 

I resultatet framgick kvinnors medvetenhet beträffande medicinska professioners, historiskt 

sett, ogiltigförklarande av kvinnors krav att få sina symtom medicinskt erkända, så kallad 

medicinsk legitimitet, gällande sjukdomar vanligen förekommande hos kvinnor (Braksmajer, 

2018). Flera kvinnor refererade till hur kvinnors diverse symtom förr i tiden skylldes på 

hysteri, och kopplade det till sina egna upplevelser. Deras uppfattning var att vårdpersonal 

inte tog kvinnors fysiska symtom på allvar utan förklarade för dem att det kom från deras 

huvuden, något som kvinnorna ansåg var ett könsproblem. Exempelvis kopplade kvinnor med 

dyspareunia sina upplevelser av strävan efter en diagnos till den historiska synen på 

medicinskt oförklarliga gynekologiska symtom. För femtio år sedan ansågs dysparaeunia vara 

något som bara elaka och arga kvinnor fick, menade kvinnorna. Genom att koppla sina 

upplevelser av läkare till denna historia, bekräftade kvinnorna att denna syn fortfarande 

påverkade deras kamp för medicinsk legitimitet (Braksmajer, 2018).  

     När kvinnor upplevde att de blev tillskrivna en egenskap på grund av sitt kön (Braksmajer, 

2018; Swahnberg et al., 2007) kände de sig tvungna att uppträda på ett visst sätt för att få 

bekräftelse, såsom att framstå och bete sig bestämt och stå upp för sig själva, av risk för att 

annars bli ignorerade och ansedda obetydliga (Swahnberg et al., 2007). Flera kvinnor som 

sökte vård för sina fysiska symtom tillskrevs psykosomatiska orsaker (Braksmajer, 2018; 

Driscoll et al., 2018; Wiklund et al., 2016). Bland annat löd motiveringarna att symptomen 

bara fanns i deras huvuden (Braksmajer, 2018), och de rekommenderades uppsöka psykiatrisk 

vård för besvären (Braksmajer, 2018; Driscoll et al., 2018). Att bli ogiltigförklarad av sin 
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läkare på detta sätt ansåg flera kvinnor berodde på genusbias. Deras uppfattning var inte bara 

den att mäns sjukdomar och smärta togs mer på allvar i jämförelse med kvinnors (Braksmajer, 

2018; Wiklund et al., 2016), utan också att mäns kroppar kulturellt sett var ansedda som mer 

värdiga biomedicinsk behandling än vad kvinnors var. Orsaken till detta ansågs bero på de 

mansdominerade uppfattningarna inom det medicinska etablissemanget (Braksmajer, 2018). 

Exempelvis upplevde kvinnor med fibromyalgi sig bli marginaliserade och sedda som någon 

med låg status genom hela rehabiliteringsprocessen (Wiklund et al., 2016). De upplevde att 

vårdgivaren såg på dem med misstro och nonchalans, samt tillskrev dem egenskaper som 

opålitlig och psykiskt vårdbehövande, vilket resulterade i en upplevelse av att deras smärta 

inte togs på allvar (Driscoll et al., 2018). I kontrast till detta hade kvinnor med smärta orsakad 

av olycksfall en mer positiv upplevelse av möten i vården, de upplevde sig hörda och kände 

att personalen stod på deras sida (Wiklund et al., 2016). Övriga egenskaper som tillskrevs de 

kvinnor som sökte vård för smärta vid sexuell intimitet var att de var spända, vilket av läkare 

föreslogs kunna avhjälpas med intag av alkohol. De kvinnor som uttryckte emotionell affekt 

blev betraktade som melodramatiska och emotionellt instabila i behov av psykiatrisk vård 

(Braksmajer, 2018). Rent generellt upplevde sig kvinnorna ha en lägre status än män i 

vårdsystemet, inom vilket kön i förhållande till diagnos ansågs vara relevant (Braksmajer, 

2018; Driscoll et al., 2018; Wiklund et al., 2016). Ju fler symtom som kvinnorna presenterade 

till sin läkare desto lättare blev de avfärdade som gnälliga och neurotiska (Björkman et al., 

2013) Bland kvinnor med hög utbildning var upplevelsen att de tvingades in i en identitet i 

vilken de inte tilläts använda sin egen styrka, utan upplevde sig underordnade vårdpersonalen 

(Saarnio et al., 2012). 

 

8.2.2 Påverkan av den egna självbilden  

I resultatet framkom hur kvinnor med sjukdomen känslig tarm (Irritable bowel syndrom, IBS) 

kände en förväntan att leva upp till diverse kvinno- och skönhetsideal. Försämrad självkänsla 

samt känslor av skuld och skam var sådant som infann sig på grund av att de kände att de inte 

klarade nå upp till dessa ideal, såsom att vara smal och vacker, eller att ta hand om hem och 

familj. Utifrån ett kvinnligt normativt perspektiv upplevde kvinnorna att de ansåg sina mag- 

och tarmsymtom vara okvinnliga och pinsamma (Björkman et al., 2013).  De kvinnor under 

45 år som behandlades för cancer ansåg att femininitet var viktigt och upplevde det som 

betungande att förlora sin sexualitet, vilket de kopplade till den patriarkala objektifieringen av 

kvinnor. Några beskrev hur de inte längre kände sig sexuellt attraktiva inför sin partner, vilket 
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ledde till känslor av underlägsenhet, samt en upplevelse av att inte längre kunna leva upp till 

rollen som fru lika väl som tidigare (Saarnio et al., 2011).  

     Flera kvinnliga krigsveteraner beskrev hur de kände sig motvilliga inför att fråga 

vårdgivaren om lösningar och alternativ. En kvinna beskrev det hon ansåg vara orsaken till 

detta: att det var inpräntat i dem från deras grundläggande militärutbildning att inte störa 

någon eller stå ut ur mängden (Driscoll et al., 2018). I resultatet framträdde en underkategori, 

“kvinnor med smärta drunknar i mängden”, vilken speglade kvinnors känslor av att vara 

osynliga, mindre värda och få mindre bekräftelse, just för att de var kvinnor (Wiklund et al., 

2016). En typ av vårdmöten upplevdes som maktutövning och uppstod när vårdpersonal ville 

behålla sin maktposition gentemot patienten eller hade svårt att förstå patientens situation 

vilket kunde gestalta sig som ojämlik behandling. När en kvinna sökte vård blev hon inte 

undersökt, och upplevde att hon på grund av sitt kön och sin lilla kroppsbyggnad varken blev 

hörd eller togs på allvar (Saarnio et al., 2011). 

 

8.2.3 Genusbias påverkan på personal 

Resultatet visade att de normativa idealen av femininitet och maskulinitet hos vårdgivaren 

förstärkte kvinnors lidande (Björkman et al., 2013; Braksmajer, 2018) på så vis att kvinnorna 

antog de förväntningar som vårdgivaren hade på dem som “bra” patienter (Björkman et al., 

2013). Kvinnor upplevde att den förmodade “normativa” könsrollen som kvinna i sig var ett 

hinder för att få tillgång till vård då vårdpersonalen inte hade i åtanke att detta kunde var ett 

hinder för patienten. Exempelvis kvinnan som upplevde att hon förväntades hantera flera 

saker samtidigt och därför presenterade sig själv som kapabel och kvick. Hon trodde att detta 

faktum gjorde att bedömaren exkluderade henne ur rehabiliteringsprogrammet (Wiklund et 

al., 2016). Kvinnor kände sig besvärliga och obekväma när de bara kunde beskriva symtom 

utan objektiva tecken (Björkman et al., 2013) och därtill förväntades de ta mer ansvar och 

klara av att ta hand om sig själv (Driscoll et al., 2018; Wiklund et al., 2016). 

     I mötet med vården upplevde sig kvinnor vara i mer behov av hjälp och ha någon som 

företrädde dem och förde deras talan, då gärna av en man. Män däremot upplevde sig bli 

hörda och sedda och respekterade (Wiklund et al., 2016). En vanlig uppfattning hos både 

kvinnor och män var att patienter behandlades olika utifrån faktorer såsom ekonomi, 

arbetstitel, ålder, nationalitet, kön och etnicitet. Kvinnor som klädde sig i “smink och höga 

klackar” sågs ha en fördel. Denna typ av klädkod var dock inte en garanti för att hon blev 

respekterad och tagen på allvar i sin smärta (Wiklund et al., 2016). Kvinnor och män som 

deltog vid tuberkulosbehandlingen svarade vid undersökningen att de ansåg sig likvärdigt 
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behandlade och att det inte fanns någon skillnad vare sig uppmärksamhet eller attityd från 

personalen. Emellertid ansåg hälso- och sjukvårdspersonalen som deltog i studien att de 

upplevde det som att män tenderade diagnostiseras mer frekvent än kvinnor (Onifade et al., 

2010). 

 

9. Diskussion 

Diskussionen kommer att delas upp i två delar. Den ena delen ämnar diskutera metoden som 

använts för att skapa en litteraturöversikt. Den andra delen diskuterar tre fynd som författarna 

ansåg relevanta för resultatet utifrån bakgrund, teoretisk referensram och vetenskapliga 

studier.  

 

9.1 Metoddiskussion     

En litteraturöversikt utfördes med syftet att belysa kvinnors upplevelser av vård avseende 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal samt erfarenheter av genusbias. Följaktligen 

valde författarna i övervägande del artiklar med kvalitativ metod, vilket är en styrka då dessa 

fördjupar sig i individens upplevelser. Därav anser vi metoden som lämplig för 

litteraturöversikten då syftet var att undersöka upplevelser (Friberg, 2017). Författarna har 

inkluderat en artikel med mixad metod med ett brett befolkningsbaserat urval (>10 000 

långtidssjukskrivna) vilket ger statistisk information och ses som ytterligare en styrka för vår 

litteraturöversikt. Sökningarna för att finna resultatartiklar utfördes på fyra olika databaser: 

PubMed; Cinahl Complete; PsycInfo; Academic Search Complete. Att ha sökt på fyra 

databaser är en styrka för denna litteraturöversikt då det visar på ett vidare sökomfång samt 

ökar resultatets sensitivitet och trovärdighet. Ämnesord i Cinahl Headings och MeSH 

användes för att göra sökningen mer precis i enlighet med Kjellström (2017). Sökorden som 

användes var bland andra, women; perception; “patients´experiences”; “gender bias” och 

“health care”. Författarna är medvetna om att sökningar med andra sökord skulle ha kunnat 

generera studier med mer positiva utfall beträffande kvinnors upplevelser, men valde att 

behålla sökorden, då de ansågs relevanta för syftet. Våra sökord var inledningsvis enbart 

fokuserade på att finna upplevelse av genusbias men då detta område saknade forskning så 

tvingades vi utvidga sökstrategin. Vi upptäckte att det vi eftersökte betecknades som negativa 

möten med hälso- och sjukvården som övergrepp och maktrelationer i olika 

vårdsammanhang. En frisökning inleddes för att få en tydligare bild och uppfattning om hur 
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vi skulle utföra våra sökningar och med vilka relevanta ord. Syftet reviderades för att på så 

sätt fånga de artiklar som relaterade till genusbias. 

     Vidare användes booleska operatorer såsom AND och OR, för att specificera våra 

sökningar respektive expandera dem, vilket bidrog till att lättare kunna finna studier relevanta 

för vårt syfte (Karlsson, 2017). Vissa artiklar återkom på flera databaser med olika 

kombinationer av sökord vilket tyder på sensitivitet och därmed ökad trovärdighet menar 

Kjellström. Begränsningarna i sökningen var inledningsvis tio år men utökades därför till elva 

då inte tillräckligt material uppkommit. Tre av resultatartiklarna bestod av kvinnors 

upplevelser (se Braksmajer, 2018; Rishal et al., 2016; Swahnberg et al., 2007) och resterande 

av både kvinnor och mäns, på grund av detta sållade författarna noggrant ut de upplevelser 

som enbart rörde kvinnor. Nio av studiens artiklar innehöll djupintervjuer med citat som 

beskrev kvinnors upplevelser. Detta anser författarna vara en styrka då citaten fångar upp 

känslan och upplevelsen kvinnorna besatt, vilket var föremål för denna litteraturöversikt att 

undersöka. Samtliga artiklar som analyserades var skrivna på engelska, och trots att 

författarna har förhållandevis goda kunskaper i det engelska språket kan det ändå ses som en 

svaghet då information kan ha misstolkats vid översättning då uttryck som beskrivs på 

engelska förlorar en del av sin känsla, eller att ett missförstånd uppkommit på grund av 

språkförbistring. Alla artiklar granskades noggrant av författarna tillsammans och enskilt, 

diskussioner och reflektioner fördes under arbetets gång. Artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger, vilket tillför en styrka till forskningen. En annan styrka är att författarna använt sig av 

en studie av mixad design då detta bidrog till ett bredare perspektiv. Sex av våra artiklar är 

från Sverige, resterande kommer från andra länder vilket författarna anser tillför styrka till 

litteraturöversikten. Att majoriteten av forskningen utfördes i Sverige ansågs ha relevans, men 

att inkludera andra länder tillför trovärdighet och ett vidare perspektiv till forskningen. En 

svaghet till litteraturöversikten är att inte all vårt material var etiskt godkända. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Författarna har valt att diskutera tre viktiga fynd som identifierades i resultatet. De delar som 

valts ut att diskutera är: Autonomihämmande omvårdnad; Genuspåverkan hos personal; 

Personals empatiska förmåga.  
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9.2.1 Autonomihämmande vård 

I resultatet framkom många olika autonomihämmande vårdsituationer. Kvinnor från olika 

vårdsammanhang vittnade om hur de inte fick delta i sin vårdplanering, inte fick 

valmöjligheter, information, utbildning och inte heller en anpassad vård efter deras 

individuella behov. Detta trots att det finns en lagstadgad skyldighet att informera inkludera 

och värna om patienters autonomi, i enlighet med Patientlag (SFS, 2014:821). Vården 

beskrevs även som asymmetrisk med en överordnad hälso- och sjukvård och en underordnad 

patient. Denna typ av vård har författarna kopplat till en oönskad och olämplig form av 

paternalism vilket förhindrar patientdelaktighet och autonomi. Paternalism bör endast 

användas när patienten är oförmögen att ta beslut som exempelvis om denne är nedsövd eller 

medvetslös (Wåhlin, 2010). När hälso- och sjukvården missbrukar sin maktposition i vården 

så omvandlas den till att bli paternalistisk (Caspari et al., 2018). 

     Patientens åsikter bör alltid sättas främst när någonting ska bestämmas kring dennes hälsa 

och de innehar mest kunskap om sitt eget tillstånd. Sjuksköterskor har ett idealiskt läge att 

förespråka patienters önskningar och rättigheter då de oftast står dem närmast av alla 

vårdaktörer, men för att detta ska vara möjligt måste de känna sig bemyndigade att utmana 

beslut som de inte anser vara av patientens intressen (Mendes, 2017). Detta kräver att chefer 

och ledare inom hälso- och sjukvården tar ett ansvar och tillhandahåller stödjande miljöer och 

kulturer där alla i teamet känner sig bekväma med att uttrycka sina åsikter och delta i 

beslutfattande menar Mendes. Men det kräver även av sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal att de anpassar sin kommunikation efter de rådande omständigheterna och 

att informationen som ges är begriplig, för att på så sätt främja autonomi och delaktighet. 

Exempelvis är en vanlig förekommande orsak till bristande information till patienten, hälso- 

och sjukvårdspersonalens syn på information som ett ting eller en kvantitet som ska skickas 

iväg utan en tanke på hur den ges eller tas emot menar Dive (2017). När information och 

delaktighet är närvarande i vården har det många fördelar för patienter exempelvis ökad 

livskvalité, patientsäkerhet, egenvårdsresurser stärks och kvalitén av vården ökar. Travelbee 

kopplar sjuksköterskans kommunikativa förmåga att delge information samt att inhämta 

kunskap om sin patient som det viktigaste verktyget till att öka kunskapen om dennes 

livssituation (Travelbee, 1971). På så sätt kan patientens mål och värderingar uppdagas vilket 

styrker patientens känsla av hopp och mening i sin sjukdom. Hopp främjas genom 

meningsfulla aktiviteter och delaktighet. Vilket ytterligare styrker behovet av en följsam, 

inkluderande och lyhörd omvårdnad.  
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9.2.2 Genuspåverkan hos personal 

Resultatet visade återkommande att kvinnor upplevde sig mindre pålitliga, mer känslosamma, 

gnälliga samt påstods av läkare hitta på sin smärta trots symtom och tecken som visade på 

motsatsen. Detta anser författarna är tydliga exempel på bemötande av vården som präglas av 

genusbias. När en sjuksköterska gör antagande om en patients önskningar och val kopplar 

Travelbee detta till en  “över-identifikation”. Hon menar då att sjuksköterskan grundar sina 

antaganden till personliga erfarenheter och förstår då inte att patientens upplevelse inte är 

identisk med sin egen och missar då att patienten är en unik individ (Travelbee, 1971).  

     Kvinnor kopplade stereotyp könsnormering till ett historiskt perspektiv. De menade att det 

patriarkala systemet som styr försvårar för kvinnorna att bli sedda som unika individer. 

Istället så medför detta antaganden och fördomar samt tilldelning av egenskaper som de inte 

upplevde vara förenliga med deras egen bild av sig själva. Forskning, normer, historia, lagar, 

religion med mera är alla faktorer som försvårar kvinnornas ställning. Exempelvis så skiljer 

sig synen på mannen från den på kvinnan när det gäller hur de upplever och uttrycker smärta 

(Samuelowitz et al., 2018). Mannen beskrivs som stoisk och anses klara av och förneka 

smärta, som autonoma med självkontroll och undvikande till kontakt med hälso- och 

sjukvård. Kvinnan uppfattas mer ömtålig, hysterisk, klagande och en tro finns att de inte vill 

må bättre, att de simulerar eller fabricerar en smärta som egentligen inte finns (Samulowitz et 

al.). Samtidigt som en studie av Teunissen, Lagro-Janssen och Rotink (2015) påvisar att 

kvinnor upplevde sjuksköterskornas bemötande, vården och sjukhusmiljön mindre 

tillfredsställande än de manliga. Författarna drar slutsatsen att denna skillnad i upplevelse 

beror på ojämlikheter i bemötande av människor utifrån könstillhörighet, en form av 

genusbias, vilket framkom i vårt resultat. 

     Ett första steg att medvetandegöra genusbias hos vårdpersonal kan vara ett så kallat 

Implicit Association Test (IAT). Testet går ut på så sätt att ett program mäter reaktioner och 

associationer som dyker upp efter en bild av en människa av olika kön, ras, etniciteter med 

mera enligt Alspach (2017). Den som genomgår detta test får då insikt i de undermedvetna 

tankar som uppkommer av yttre påverkan, som inte kan styras eller påverkas utan 

medvetenhet. Ett annat sätt att bemästra genusbias är att använda sig av skattningsskalor och 

checklistor menar Alspach, dessa instrument bör användas inom exempelvis akutsjukvård då 

det kan minimera underförstådd genusbias och medföra till en mer objektiv vård. 

     Genusbias sprids via människors uppfattningar exempelvis då från en läkare till en 

läkarstudent (Mackey & Diercks, 2018), och medför stort lidande för kvinnor, både kroppsligt 

och själsligt då objektiva och subjektiva symtom förringas. Tilliten till vården men även den 
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till sig själv drabbas, det medför en känsla av att inte vara någonting värd och uttrycks i 

känslor såsom oro, irritation, nedstämdhet, ilska och sorg med mera. Men det innebär också 

att patientsäkerheten riskeras då sjukdom av olika slag inte tas på allvar och allvarliga 

åkommor förbises (Smirthwaite, 2014; Riksdagen, 2008). Detta är situationer som sker hela 

tiden och som ger konsekvenser som i värsta fall kan leda till död. Det går inte att blunda för 

genusbiasen i vården då konsekvenserna är alldeles för stora utan det krävs aktion för att 

förbättra genom medvetenhet, utbildning, diskussion och reflektion.        

    

9.2.3 Personals empatiska förmåga   

I resultatet framkom brister i empatiskt förhållningssätt och bemötande gentemot kvinnor som 

sökte vård. I deras strävan efter medicinsk legitimitet och diagnos, blev de istället bemötta 

med ignorans, ogiltigförklarande och bristande empati, vilket skapade upplevelser av 

sårbarhet och utsatthet. Det framkom även att kvinnor inte kände sitt lidande bli bekräftat av 

sjukvårdspersonalen. Ett sådant bemötande strider mot det som Travelbee (1971) förespråkar: 

att vårdpersonalens uppgift är att stödja patienten till att finna mening i lidandet. För 

vårdpersonal handlar det om att vända blicken inåt och titta på och undersöka sina egna 

moraliska ståndpunkter, fundera över vilka ens förebilder är, undersöka sin syn på sjukdom 

och hälsa (Fossum, 2013). På det sätt en person upplever och ser på andra människor, 

påverkar hur denne bemöter och kommunicerar med dem. 

     Empati ansågs av kvinnor i majoriteteten av resultatet vara en bidragande och relevant 

faktor till hur vården upplevdes och ibland även kopplat till den egna upplevelsen av hälsa 

och ohälsa. Empati ingår som en av sjuksköterskans grundstenar och värderas högt när en 

relation etableras med en patient, empatin är början till omsorg (concern and care) (Arman, 

2016a). Ett bemötande med ett bristfälligt empatiskt förhållningssätt upplevdes kränkande, 

olustigt och ibland även skrämmande. Att möta patienter med empatiskt förhållningssätt som 

sjuksköterska bör vara en plikt och en självklar del av arbetsuppgiften, men en sjuksköterska 

som har arbetat länge kan bli avtrubbad och bygger murar kring sitt hjärta och sin hjärna 

(Fahlberg, 2017). När en känsla förmedlas så kan mottagaren ta emot denna känsla på två 

olika sätt. Det ena med en empatisk ångest vilket genererar en negativ känsla, utbrändhet, 

dålig hälsa och osocialt beteende. Den andra med så kallad medkänsla som ger positiva 

känslor, god hälsa och ett socialt beteende (Singer & Klimecki, 2014). Ett sätt att motverka ett 

bemötande utan empati är genom att i personalgrupp på vårdavdelningen ta hjälp av varandra 

samt genom självreflektion (Fahlberg, 2017), en människa är formbar och kan ändra sitt 

beteende (Arman, 2016a). Med hjälp av olika frågeställningar som hälso- och 
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sjukvårdspersonalen kan ställa sig själva så kan bemötandet förbättras. Detta kan 

åstadkommas genom att inte sätta etikett på sina patienter, då det försvårar att se den 

bakomliggande individen och förhindrar en personcentrerad vård (Fahlberg, 2017).  

     I kontrast till majoriteten av resultatet visade en studie om kvinnor med smärtproblematik 

hur deras möten med vården var präglade av positiva upplevelser. I en vårdmiljö med 

inbjudande atmosfär upplevde de sig sedda, bekräftade och värdefulla av medkännande 

vårdgivare, vilket väckte livsglädje, styrka och lust till att engagera sig i sin egen hälsa samt 

bidrog till att negativa mönster kunde brytas. Relationers betydelse för människor är stor i 

vårdsituationer, och eftersom personalen på denna avdelning knöt band med patienterna fick 

det positiva effekter (Arman, 2016b). Sjuksköterskornas empatiska och medkännande 

förhållningssätt, som framkom i Armans studie, är väl överensstämmande med ICN:s etiska 

kod, i vilken lyhördhet, respektfullhet och medkänsla beskrivs som värden som ska ingå i 

sjuksköterskans etiska förhållningssätt (SSF, 2017). Vad är det som gör att kvinnors 

upplevelser vid olika vårdinrättningar kan skilja sig åt så pass mycket? Anledningarna kan 

spekuleras vara vårdgivarens tidsbrist, kunskapsbrist, resurser, ekonomi, med mera. 

Litteraturstudiens författare anser att det till stor del handlar om vårdgivarens förmåga att 

lyssna och vara medkännande. För att kunna införliva en vård som genomsyras av medkänsla 

och ett gott bemötande krävs en värdegrund som omfattas av lyhördhet, medkänsla och 

respekt. Att denna implementeras i det kliniska arbetet, där samverkande professioner också 

skulle dela en gemensam människosyn, anser vi skulle ha stor betydelse för kvinnors hälsa 

och upplevelse av värde. 

 

9.3 Kliniska implikationer 

Studiens resultat indikerar att genusbias och brister i bemötande kan utgöra ett hot mot 

kvinnors hälsa samt skulle kunna leda till försämrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Således 

kan studien bidra till att sjuksköterskor och annan vårdpersonal får ökad kunskap om hur 

medvetna såväl som omedvetna genus- och könsföreställningar påverkar både bemötandet 

och vården av kvinnor. Med detta i beaktande är det angeläget att genus- och 

könsperspektivet såväl som det empatiska bemötandet införlivas i vårdverksamheters 

riktlinjer och kvalitetssystem samt i alla nivåer av en verksamhet. Författarna föreslår att 

personalgrupper i olika vårdverksamheter ges möjlighet att genomgå ett så kallat IAT test, för 

att på så sätt medvetandegöra fördomar och antaganden på grund av kön eller genus. Det bör 

även introduceras målinriktade projekt där genusperspektivet och bemötandet 
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uppmärksammas, exempelvis föreläsningar och temadagar som belyser hur sjuksköterskan 

kan bemöta kvinnor i olika vårdsammanhang. Ett annat alternativ är att anordna workshops 

med rollspel där genusnormer utmanas och deltagarna får perspektiv och kan reflektera och 

utbyta erfarenheter och tankar med varandra. Utbildning om jämställdhet från tidig ålder 

skulle kunna förändra och motverka ojämlikhet och diskriminering i framtiden.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Få studier kunde identifieras avseende kvinnors upplevelse av genusbias i vården, därför 

behövs mer forskning kring patienternas upplevelser av genusbias i vården. Det krävs 

forskning rörande kvinnors och mäns upplevelser var för sig men även integrerad forskning, 

detta då genusbias drabbar även män. Det behövs mer kvantitativ forskning rörande detta 

ämne för att få ett helikopterperspektiv samt kvalitativ för att få en mer djupgående kunskap 

inom specifika fält. Kvinnor i resultatet hade ett större missnöje än män avseende behandling 

och bemötande, det behövs därför forskning som undersöker varför dessa skillnader uppstår 

för att på så sätt kunna höja vårdkvalitén för kvinnor. 

 

10. Slutsats 

Resultatet visade att kvinnor i olika vårdkontext upplevde sig få en ojämställd vård i 

förhållande till män. Kvinnornas subjektiva och objektiva symtom togs inte på allvar och 

tillskrevs i flera fall ett psykosomatisk ursprung. Vården uppfattades av kvinnorna som 

asymmetrisk där besluten om vård togs utan att de inkluderades eller informerades. Vid 

bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal upplevde kvinnor sig ignorerade, vilket de 

relaterade till personalens brist på empati. Det framkom även att bemötandet uppfattades som 

positivt när hälso- och sjukvårdspersonalen väl lyssnade, var hjälpsamma och omtänksamma. 

Kvinnor kopplade alla ovan nämnda utmaningar i vården till ett historiskt perspektiv och en 

samhällsnormativ syn på kvinnan som präglats av ett patriarkalt samhälle. Den normativa 

bilden av kvinnan medförde även i vissa fall att symtomen av sjukdomen inte passade in på de 

förväntningar som samhället har, vilket medförde ytterligare lidande. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed Women AND 

“nursing care” AND 

“gender perspective” 

3 Published dates 10 years 2 1 Andersson et al. 2009 

PubMed “quality of care” 

AND abuse AND 

women AND 

“qualitative 

research” 

17 Published dates 10 years 4 1 Rishal et al. 2016 

PubMed “Gender bias” AND 

qualitative AND 

women AND 

patients’ experience 

2 Published dates 10 years 2 1 Onifade et al. 2010 

PubMed Gender bias AND 

experience AND 

qualitative AND 

women AND pain 

5 Published dates 10 years 5 3 Driscoll et al. 2018 
Braksmajer,  2018 

Wiklund, et al. 2016 

 

 

PubMed “power relations” 

AND suffering AND 

gender 

33 Published dates 10 years 7 1 Saarnio et al. 2011 

PubMed Gender AND 

expectations AND 

experiences AND 

healthcare AND 

patients 

 

54 Published dates 10 years  6 5 Driscoll et al. 2018 
Björkman et al. 2011 

Cinahl Complete perceptions or 

attitudes or opinion 

or experience or 

view or reflection or 

beliefs with AND 

30 Peer Reviewed; published 

dates 2008-2018 

10 3 Driscoll, M. et al. 2018 

Wiklund, M. et al. 2016 
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care” 

Academic Search Complete 

 

“gender differences” 
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AND” health care” 
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care” 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Andersson, Å., & 

Hansebo, G. 

Elderly 

peoples’ 

experience of 

nursing care 

after a stroke: 

from a gender 

perspective 

2009 
Sverige 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Att ur ett könsperspektiv 

undersöka äldre personers 

upplevelse av omvårdnad efter 

en stroke.   

Design: Kvalitativ 

Urval: Tio personer, fem män och fem kvinnor i 

åldrarna 66 till 75 år som vårdades vid en 

rehabilteringsavdelning efter att ha insjuknat av 

en stroke. 

Datainsamling: Insamling av data skedde år 

2006. Individuell intervjustudie som skedde utan 

tidsbegränsning. 

Analys: 

 

Fem teman togs fram, (1) 

kroppslig omvårdnad, (2) stöd i 

kampen att återfå sina 

kroppsliga funktioner, (3) brist 

på deltagande i vården (4) 

stödjande relationer och (5) att 

söka tröst i sorgen.  

    Det fanns könsskillnader i 

upplevelsen av vården i alla 

kategorier utom kategori fyra.   

Björkman, I.,  

Dellenborg, L., 

Ringström, G., 

Simrén, M., 

Jakobsson Ung, E.  
 

 

 

The 

gendered 

impact of 

irritable 

bowel 

syndrome: a 

qualitative 

study of 

patients` 

experiences 

 

2014 

Sverige 
Journal of Advanced 

Nursing  

 

Att ur ett genusperspektiv 

undersöka hur irritabelt 

tarmsyndrom påverkar det 

dagliga livet.  

 

Design: kvalitativ, interpretativ  

Urval: 19 patienter, tio män och nio kvinnor. 

Datainsamling: Intervjuer genomfördes 2011  

Analys: Utfördes utifrån en konstruktiv 

genusteoretisk struktur 

 

Normativa ideal av femininitet 

och maskulinitet hos vårdgivare 

förstärkte kvinnornas lidande. 

Kvinnorna upplevde sig 

trivialiserade i mötet med 

vårdgivaren och tillskrevs 

psykosomatiska orsaker till sina 

fysiska symtom. Kvinnorna 

upplevde sig avfärdade och 

skuldbelagda.  

 

Braksmajer, A. 
 

Struggles for 

medical 

legitimacy 

among women 

experiencing 

sexual pain: A 

qualitative 

study 
 

2018 
USA 

Women & Health 
 
 

Att undersöka kvinnors och 

deras läkares anspråk gällande 

fysiologisk expertkunskap, 

särskilt kvinnors upplevelse av 

läkares ogiltigförklaring, deras 

uppfattning av 

ogiltigförklaring som 

könsbetingad, och 

konsekvenserna av kvinnors 

strävan efter medikalisering. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 32 kvinnor i åldrarna 18 till 60 som 

upplevde dysparuenia och var bosatta i New 

York City. 

Datainsamling: Individuella, halvstrukturerade, 

öppna intervjuer. Insamling skedde år 2007, 

2008, 2011 och 2012. 

Analys: Tematisk analys, som uteslutande 

utfördes av författaren, användes för att 

analysera data,  

Fyra teman kunde identifieras 

(1) önskan om att få en diagnos, 

(2) att inte bli bekräftad: 

upplevd avvisande om den egna 

kroppskännedomen, (3) 

psykosomatiska tillskrivningar 

och (4) upplevelsen av 

genusbias. 
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Driscoll, M., 

Haskell, S., Heapy, 

A., Higgins, D., & 

Knobf, T. 

 

Patient 

Experiences 

Navigating 

Chronic Pain 

Management 

in an 

Integrated 

Health Care 

System: A 

Qualitative 

Investigation 

of Women and 

Men. 

 

2018 
USA 
Pain Medicine 

 
 

Att studera upplevelser av 

smärtvård bland män och 

kvinnor samt att med hjälp av 

en integrerad 

omvårdnadsmiljö kontrastera 

upplevelserna mot bakgrund 

av tidigare observationer inom 

den privata sektorn 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 48 individer varav 22 kvinnor och 26 

män som led av kronisk smärta. 

Datainsamling: Intervjuer utförda i tio 

fokusgrupper. 

Analys: Sekvensanalys användes för att nå 

tematisk konsensus. 

 

 

 

 

Teman som trädde fram var (1) 

Kämpa på, (2) Alltid en ny 

bekantskap, (3) Så många 

hinder, (4) Att medicinera eller 

att inte medicinera och (5) 

utmaningen att vara kvinna. 

     Tema ett handlar om hur 

smärtsjukvården uppfattas som 

ett fenomen vilket bidrar till att 

patienterna får kämpa på med 

sin smärta. Tema två gäller 

personalomsättning och dess 

påverkan på behandlingen av 

deras smärta. Tema tre de 

hinder som försenar eller 

försämrar vårdens kvalitet. 

Tema fyra beskriver 

upplevelsen av motsättningar 

från vårdgivare angående 

smärtmedicinering. Tema fem 

speglar kvinnans upplevelse av 

bias och stigma.   

 

Onifade, D., Alva, 

J., Bayer, A., D 

Acosta, C., Evans, 

C., Ford, C., 

Franco, J., Haro, 

M., Montoya, R., 

Sosa, R., Valera, 

E., & Valiente, B. 

Gender related 

factors 

influencing 

tuberculosis 

control in 

shantytowns: a 

qualitative 

study 

2010 

Peru 

BMC Public Health 
 

Att identifiera könsspecifika 

hinder vid tuberkuloskontroll i 

peruanska kåkstäder och 

undersöka om det finns 

könsspecifika skillnader i 

vården av tuberkulos.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnliga och manliga patienter som är 

över 16 år. Personal som vårdade patienter med 

tuberkulos av olika yrkeskategorier. 

Socialsekreterare. Totalt inkluderades 43 stycken 

deltagare i studien.  

Datainsamling: 22 stycken individuella 

djupintervjuer och fyra stycken fokusgrupper 

uppdelade i de fyra nämnda kategorierna. Alltså 

kvinnliga patienter, manliga patienter, hälso- och 

sjukvårdspersonal samt socialsekreterare. 

Analys: Intervjuerna och fokusgrupperna 

utfördes på spanska för att sedan transkriberades 

till engelska av en oberoende tolk. Analysen av 

Åtta stycken teman togs fram 

som behandlade könsrelaterade 

faktorer som påverkade 

kvinnors hälsa och tillgången 

till tuberkulosvård. Tema åtta 

som användes i litteratur 

översikten handlar om 

upplevelsen av 

tuberkulosbehandlingen och 

personalen.  

 

 



  
38 (42) 

 

 

   
 

datan utfördes med hjälp av “grounded theory 

approach”. 

Rishal, P., Joshi, 

SK., Lukasse, M., 

Schei, B., & 

Swahnberg, K. 

 

`They just 

walk away`- 

women´s 

perception of 

being silenced 

by antenatal 

health workers: 

a qualitative 

study on 

women 

survivors of 

domestic 

violence in 

Nepal 

 

 

2016 
Nepal  
Global Health Action 

 

Att undersöka hur kvinnor 

som upplevt våld i hemmet 

under sin graviditet utvärderar 

vården innan förlossningen 

och vid  

mödravård samt förväntningar 

och behov från vårdcentral. 

 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 117 deltagare, de som tillfrågades var 

gifta, hade en familjeroll som antingen svärmor, 

svärfar, svärdotter eller son. Endast en individ 

per familj inkluderades. 

Datainsamling: Tolv fokusgrupper som skedde 

under en tre månaders period under 2015 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys utfördes i tre 

steg i enlighet med Granheim och Lundman.   

 

Tre kategorier uppdagades (1) 

att inte klaga på våldet, en dold 

börda, (2) allt vi behöver är en 

möjlighet och (3) göra 

någonting dåligt värre.        

     Det första temat berörde 

kvinnornas upplevelse av att 

behöva dölja sin utsatthet för 

vårdgivare på grund av rädsla. 

Det andra temat visade på en 

öppenhet till att vilja dela med 

sig, och vilka åtgärder 

kvinnorna tyckte vården 

behövde vidta för att det skulle 

bli bättre. Det tredje temat var 

kvinnornas upplevelse av 

beteenden från vårdpersonal 

som skadat dem fysiskt och 

psykiskt.  

 

Saarnio, L., Arman, 

M., & Ekstrand, P.  

 

Power 

relations in 

patient's 

experiences 

of suffering 

during 

treatment 

for cancer. 

 

 

2011  

Sverige  

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Att undersöka hur patienter 

som har en cancerdiagnos 

upplever lidande i ett 

sammanhang präglat av 

maktrelationer. 

Design: Kvalitativ hermeneutisk 

Urval: 12 kvinnor och 14 män med en 

cancerdiagnos i åldrarna 36 till 74 år som 

vårdades på en onkologisk sjukhusavdelning vid 

två olika sjukhus i Sverige.  

Datainsamling: 2008 samlades data in genom 

intervjuer av hermeneutisk design. 

Analys: Transkribering av intervjuerna, 

hermeneutisk approach användes. Två teoretiska 

perspektiv använder - lidande och 

intersektionalitet.   

Tre kategorier synliggjordes (1) 

komplexiteten av att ha kontroll 

som patient, (2) sårbara effekter 

av kroppsförändringar och (3) 

intern kamp för överlevnad. 

     Kategori ett rörde 

upplevelsen av hur vårdmöten 

präglade patienten. Kategori två 

hur kroppsförändringar av olika 

canserbehandlingar påverkade 

människans upplevelse av 

identitet. Kategori tre tar upp 

det som gör att patienterna 

orkar kämpa vidare i sin 

sjukdom för överlevnad.  
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 Swahnberg, K.,  

Thapar-Björkert, 

S., & Berterö, C.  
 

Nullified: 

Women's 

perceptions 

of being 

abused in 

health care. 

 

 

2007 
Sverige 
Journal of 

Psychosomatic 

Obstetrics & 

Gynecology 

Att utveckla en mer 

djupförståelse av (Abuse in 

Heath Care) AHC; såsom 

upplevd av svenska kvinnliga 

patienter.   

Design: Kvalitativ 

Urval: Tio gynekolog patienter som upplevt 

AHC.  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Grounded theory 

Fyra kategorier togs fram, (1) 

upplevd vanmakt, (2) känsla av 

att bli ignorerad, (3) upplevd 

vårdslöshet och (4) upplevd 

brist på empati. Den första 

kategorin rörde autonomin, 

känslan av att inte kunna 

påverka sin egen situation, det 

andra temat att inte känna sig 

hörd och erkänd. Det tredje 

temat behandlade upplevelsen 

av att inte få tillräckligt 

emotionellt stöd från 

vårdpersonalen och det fjärde 

temat hanterade upplevelsen av 

att möta personal som inte hade 

ett empatiskt förhållningssätt. 

 

Upmark, M., 

Alexanderson, K., 

& Borg, K 

  

Gender 

differences in 

experiencing 

negative 

encounters 

with 

healthcare: A 

study of long-

term sickness 

absentees 

2007 

Sverige 

Scandinavian Journal 

of Public Health 

Att analysera könsskillnader i 

långtidssjukskrivna personers 

upplevelser av negativa möten 

med sjukvårdspersonal 

Design: Mixad metod 

Urval: Slumpmässigt urval av 10,042 kvinnor 

och män i åldrarna 20-64 år som varit 

sjukskrivna i 6-8 månader. Bortfall 4240, kvar 

5,802 respondenter 

Datainsamling: Enkät  

Analys: Statistisk analys. De svar som tydde på 

negativa upplevelser av vård analyserades. 

Medelvärdet av svaren hos respektive kön togs 

fram för att sedan jämföras gentemot varandra 

 

Nästan en tredjedel av 

kvinnorna och en fjärdedel av 

männen upplevde negativa 

vårdmöten. Av dessa 

indikerades att det fanns flera 

som också hade erfarenhet av 

bra möten i vården. De 

vanligaste upplevelserna för 

både kvinnor och män var att 

de blev bemötta med 

nonchalans, respektlöshet och 

att personalen inte tog sig tid, 

inte lyssnade, inte trodde på 

eller tvivlade på klagomålen. 

Det fanns betydande skillnader 

mellan män och kvinnor i en 

del kategorier. 
 

Wiklund, M., 

Fjellman-Wiklund, 

A., Hammarström, 

Access to 

rehabilitation: 

patient 

2016 

Sverige 

Global Health Action 

Att undersöka patienters 

beskrivning och upplevelse av 

viktiga (sociala) faktorer för 

Design: Kvalitativ 

Urval: 10 (5 män och 5 kvinnor) i åldrarna 35 

till 65 år. Efter att fått tillgång till eller avslutat 

Ett huvudtema framträdde 

“tillgång till rehab – inte alltid 

självklart”. Huvudtemat delades 

https://www.tandfonline.com/author/Swahnberg%2C+Katarina
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att ges tillgång till 

specialiserad 

smärtrehabilitering från ett 

genus och intersektionalitets- 

och jämställdhetsperspektiv. 

Vi syftade till att identifiera 

potentiella fördomar och 

ojämlikheter beträffande 

tillgång till resurser vid en 

rehabiliteringsklinik. 

behandling vid en specialiserad 

rehabiliteringsklinik. 

Datainsamling: 2010 till 2011 genom semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

 

vidare in i tre kategorier (1) 

Könets makt, (2) makten av att 

ha socialt inflytande och (3) 

diagnosens makt. Dessa tre 

kategorier delades vidare in i 

subkategorier.         

     Kategori ett beskrev 

upplevda betydelsen av kön i 

tillgång till behandling och 

rehabilitering. Kategori två 

beskriver de generella 

uppfattningar som finns kring 

ojämlik resursfördelning utifrån 

ett socioekonomiskt perspektiv. 

Kategori tre synade 

patienternas uppfattning av att 

vissa diagnoser värderades 

högre vid tillgång till 

behandling men även utifrån 

bemötande.   
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