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Here’s to strong women. May we know them, 

May we be them, May we raise them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Forskning visar att unga kvinnor idag är den grupp som löper störst risk att utsättas för ett 

negativt bemötande när de söker vård. Detta påverkas utifrån tre faktorer, kön, ålder och 

symptombild. Kvinnan underprioriteras i forskningsstudier möts av långa vårdköer, kortare 

rehabiliteringstider och billigare mediciner. Vårdpersonalen bidrar till att skapa och 

reproducera bilden om den ”värkande kvinnan”. Kvinnors smärta normaliseras vilket leder till 

att det blir en normal uppfattning att kvinnor har ont och uthärdar detta. Kvinnor förväntas 

därför klara av att hantera sin smärta, ofta samtidigt som hon förväntas uppfylla samhällets 

andra kvinnoideal.  

 

Av de patienter som söker vård för diffusa symtom t.ex. magsmärtor, trötthet och 

nedstämdhet är kvinnor överrepresenterade. Samtidigt så upplever de patienter som söker 

vård för mer diffusa symptom att de blir sämre bemötta.  

Att fler unga söker sig till vården kan bero på det risksamhälle vi lever i idag, det vill säga att 

unga uppfattar hälsorisker på ett annat sätt än vad andra grupper i samhället gör. En annan 

orsak kan vara att primärvården är oflexibel.  

Även om forskning tyder på att unga kvinnor är den grupp som söker vård mer sällan kan ett 

dåligt bemötande leda att de med stor sannolikhet söker  vård igen. Detta bidrar i sin tur till en 

högre arbetsbelastning i den redan ansträngda vården. Unga kvinnor har fastnat i en ond spiral 

där de själva bidrar till och reproducerar de egenskaper och beteenden som vården projicerat 

på dem.  

 

 

Nyckelord: Unga kvinnor, bemötande, vård, normer., diffusa symptom, kön. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Young women is a group that is at higher risk of having negative experiences when they seek 

health care. This has three causes, gender, age, and diffuse symptoms.  

 

In both research and healthcare, women are underprivileged in terms of having to face longer 

waiting lists, shorter rehabilitation periods and being prescribed cheaper medicines. Doctors 

and nurses create and reproduce the image of the "ailing woman". The pain is normalized and 

therefore it is assumed that it is normal for a woman to experience pain. Women are expected 

to manage their pain, as part of a wider set of expectations and ideals connected to their 

gender. 

 

Of the patients who seek care for vague symptoms such as abdominal pain and depression, 

women are over-represented. At the same time patients seeking care for more diffuse 

symptoms experiencing being worse treated.  

 

Although research suggests that young women are the group who seek care less often, a result 

of poor treatment can be that they are likely to seek care again. This contributes to a higher 

workload in the already strained healthcare. Young women are stuck in a vicious circle in 

which they contributes and reproduces the characteristics and behaviors that care projected on 

them. 

 

Keywords: Young women, health care, attention, ideal, diffuse symptoms, gender. 
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Om jag hade velat vara objektiv hade jag blivit psykolog istället  

Den 17 december lade jag fram min uppsats. Precis denna som du sitter och läser nu, och 

detta stycke du sitter och läser på, nej det skulle inte vara med alls. Jag såg uppsatsen som ett 
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avslut och som en milstolpe. Ett avslut på det enormt tuffa år jag haft och som en milstolpe att 

jag faktiskt lyckades ta mig tillbaka och genomföra uppsatsen. Kanske var det därför det tog 

extra hårt när jag under framläggningen inte fick den respons jag förväntat mig. Faktum är att 

jag till och med blev lite irriterad eftersom det fokuserades så mycket på att jag var arg, inte 

på vad jag faktiskt skrivit, vad jag ville förmedla. ”Tona ner ilskan annars blir ditt arbete inte 

trovärdigt”. Jag hade medvetet valt bort ett autoetnografisk förhållningsätt för att jag har 

berättat min historia både en och fem gånger, berättat för alla som vill lyssna och försöka 

förstå. Jag själv känner mig klar, har gått vidare och accepterat min nya diagnos. Jag är bara 

en del i det stora hela och det var dags att lägga min röst åt sidan och göra plats åt fyra andra 

unga kvinnor. Fyra unga kvinnor som ingen lyssnat på.   

Men jag hade inte berättat tillräckligt, inte gjort mig förstådd eftersom jag nu satt här på 

framläggningen och ombads tona ner min ilska. En ilska som jag var övertygad om gjorde 

mig till en bättre antropolog. Jag kommer alltid var arg på kvinnors strukturella förtryck som 

finns överallt i samhället, inte minst inom vården. Jag anser mig inte har rätten att kritisera 

eller ifrågasätta det mina informanter berättar för mig, det är deras upplevelse av situationen 

och bara för att jag delar en liknande erfarenhet gör det inte min studie mindre trovärdig och 

deras berättelser mindre upplevda. Med det sagt, vill jag inte att ni tror att jag inte gjort en 

vetenskaplig studie. Det jag menar är att hur mycket vi än försöker kommer vi alltid vara 

produkter av våra egna upplevelser, och det är detta som gör att vi aldrig kommer kunna vara 

objektiva.  

Antropologen kommer alltid vara subjektiv, hur mycket vi än försöker hålla ett kritiskt 

förhållningsätt kommer vi vara formade av våra egna upplevelser, vår historia och våra 

informanter. Det är när ilskan kommer i vägen för vetenskapen det finns ett verkligt problem. 

Vissa kanske skulle argumentera att antropologiska studier är objektiva men jag anser att det 

är vår förmåga att lyssna och förstå som är det som gör oss till bra antropologer. Jag 

accepterar heller det faktum att alltid vara subjektiv än att försöka sträva efter någon slags 

objektivitet jag ändå aldrig kommer kunna uppnå. Att kunna ta det intresset, ilskan eller 

glädjen vi känner inför ett ämne och istället göra något produktivt, är det som driver oss 

framåt och utvecklar oss som antropologer. För att vi förmedlar något som människor inte 

alltid kan säga själva. Att en studie är baserad på subjektiva upplevda händelser gör den inte 

mindre till en studie, snarare ökar den förståelsen kring hur vi som människor tänker känner 
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och upplever saker. I den stunden vi slutar känna för våra informanter och låter objektiviteten 

spela en större roll än människorna är i samma stund vi slutar vara antropologer.  
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Bakgrund 
I skrivande stund är det 33 dagar, 14 timmar, 25 minuter och 4 sekunder kvar till att 

milleniemålen ska vara uppnådda. Mål som FN och alla världens länder skrev under år 2000 

för att uppnå en bättre levnadsstandard. Milleniemålen är ett löfte från alla världens ledare till 

hela jordens befolkning, ett löfte om ett bättre liv och en bättre framtid. Det finns åtta mätbara 

mål och nummer tre på listan är att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Fokus 

ligger på att låta flickor gå i skolan och skapa säkrar arbetsförhållanden för kvinnor (The 

Millennium Development Goals Report 2010-13). Så i ett land som Sverige är det lätt att 

klappa sig själv på axeln och tro att vi inte har så mycket att jobba på jämfört med andra 

länder.  

Men sanningen är att vi har en lång väg kvar att gå innan kvinnor i Sverige får samma 

rättigheter som män. Trots att vi lever i ett av väldens rikaste länder år 2016.  

I Sverige omfattas all vård av hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS; 1982:763). I lagen ingår 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården 

som ges ska vara på lika villkor och respektera alla människors lika värde. Företräde i vården 

ges till de individer som är i störst behov av hjälp. Det är viktigt att patientens behov och 

trygghet är i fokus och patienten ska ges information om sitt hälsotillstånd och vilka olika 

undersökningar och behandlingar som finns (SFS, 1982:763).   

När vi söker vård känner vi oss som mest utsatta, vi behöver som mest hjälp och det är kanske 

då mer än någonsin vi behöver rätt stöd. Trots detta och trots lagen så vittnar både forskning, 

kvinnor, mina informanter och inte minst jag själv om en ojämställd vård där kvinnor bli 

underprioriterade och fastnar i en ond cirkel, där de varken får hjälp eller blir lyssnade på. För 

att få en förståelse för vad detta kan ha sin orsak i finns det ett flertalet aspekter som är värda 

att diskutera. 

Antropologen Lisbeth Sachs menar att barn redan i tidig ålder lär sig uttrycka smärta i 

förhållande till omgivningen och att utrycket inte alltid är representativt på hur allvarlig 

skadan är utan snarare på omgivningens gensvar på den. Detta menar hon gör att barn 

utvecklar olika hälsokarriärer. Hälsokarriärerna ligger till grund för hur omgivningen t.ex. 

föräldrar, skola och sjukvård uppfattar barnets hälsa. Den kan definieras som god, stark, tålig, 

duktig, klen. Hon lyfter ett exempel från Turkiet där pojkar som i 6-7 års ålder blir omskurna 

ofta inför hela byn. Smärtan beskrivs som enorm men pojkarna klagar sällan för omskärelsen 
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innebär en stor statuslyftning och byns positiva förväntningar speglar av sig på pojkarna. 

Sachs (2013, 72) studie visar att smärta och dess uttryck formas av människors erfarenheter 

och vilken kultur de tillhör. Sachs menar även att pojkar och flickor  lär sig att utrycka smärta 

på olika sätt(Sachs, 2013, 71). Pojkars skrik uppfattas oftare som ilska och tjejers skrik som 

rädsla. Hon menar på att denna skillnad följer med upp i vuxen ålder och kan ligga till grund 

för hur kvinnor och män  utrycker sig i olika situationer i olika sjukdomstillstånd. Sachs 

(2013, 71) menar att en människa anses som frisk så länge hon kan upprätthålla de 

förväntningar som ställs av familjen och samhället beroende på kön och ålder (Sachs, 2013, 

71). 

En annan orsak som kan påverka den rådande vårdsituationen är  det ökande antalet unga som 

söker sig till vården, framförallt landets akutmottagningar. I Skåne har siffrorna sedan 2008 

ökat med över 70 % i åldersgruppen 20-29 år (Wenster, 2013). Det är en trend som också kan 

ses i övriga Sverige. Belastningen är påfrestande och verksamhetschefen på sjukhuset i Lund, 

Hans Friberg menar att den unga grupp människor som ofta söker vård ger stora konsekvenser 

för vården. Han menar att varje enskilt fall tar mycket av akutens resurser och att unga ofta 

kommer in med problem som förkylningar, halsont och psykosociala problem. Eva Thorén 

som är chef för akutdivisionen vid Skånes universitetssjukhus menar istället att orsaken kan 

bero på att människors levnadsmönster har ändrats och sjukvården inte anpassat sig. T.ex. att 

unga ofta söker vård efter arbetstid när primärvården är stängd (Ericson, 2011). På akuten i 

Västerås har personalen sett samma ökning, där tror de istället att det handlar om en 

attitydförändring och att media bidrar till att skrämma upp unga vuxna. De menar att unga 

”kräver att de ska få hjälp nu och gå före i kön”, något som gör det svårt att hitta och 

identifiera de riktigt sjuka och svaga som är i behov av vård. De tror att internets påverkan där 

unga kan läsa om dödliga sjukdomar får dem att söka mer vård (Adolfsson, 2014). Men 

(Richardson & Hwang, 2001, 1030-1036) menar att detta är ett problem som diskuterats sedan 

1980-talet och inte bara i Sverige utan även i övriga världen.  

Det ökade trycket på akutmottagningarna gör även att patienter upplever sig få sämre vård. 

Anledningarna till att unga vuxna istället söker sig till en akutmottagning är att de har större 

förtroende för akutvården än de har för vårdcentralen och tycker att akutvården har bättre 

tillgänglighet (Andersson & Svensson, 2013, 17). 
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Helene Thomsson (1998, 52-55) menar att det finns en strukturell ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. Att kvinnan är underordnad mannen märks på flera olika sätt men är som mest tydlig 

och komplex i arbetssfären, där det leder till mycket stress för kvinnan. Kvinnan förväntas 

arbeta, ta huvudansvar för hemmet och bygga och vårda relationer. Man brukar tala om 

kvinnors dubbla arbetsbördor, d v s att de på samma sätt som männen arbetar utanför hemmet, 

men samtidigt har kvar huvudansvaret för hushållsarbetet.  

Många kvinnor upplever istället att konflikterna mellan de olika roller hon tilldelats är ett 

större problem än kvinnans arbetsbelastning. Hon menar att det finns tre olika utgångspunkter 

att ta hänsyn till i fråga om kvinnors stressupplevelser: ansvarstagande, anpassning och 

självpresentation. Kvinnan fostras till att bli ansvarstagande och vårdande, en egenskap som 

ses som naturlig för kvinnan och något hon ska värna och vårda (Thomsson 1998, 52-55). 

Anpassning handlar om att kvinnan själv anses göra ett eget val när hon till exempel går ner i 

arbetstid för att ta hand om hus och hem.  

Thompson anser inte att det är kvinnans val utan att det istället är en anpassning för att 

tillfredsställa alla de roller kvinnan blivit tilldelad. Kvinnan får även en positiv respons av 

övriga i samhället när hon anpassar sig. Självpresentation menar Thompson (1998, 52-55) 

bygger på att kvinnorna själva argumenterar för att deras situation är ett resultat av deras egna 

självständiga val, men hon menar att det inte går att göra sig fri från den strukturella 

ojämlikheten. Om kvinnan skulle bete sig på ett sätt som inte anses kvinnligt skulle hon ses 

som en misslyckad kvinna. Kvinnor betonar istället att det är deras eget val och inte produkter 

skapade ur samhällets könsnormer (Thomsson 1998, 52-55).   

För att få ytterligare förståelse och dimension till uppsatsen är det relevant att diskutera genus. 

Genus är ett antropologiskt begrepp och avser socialt kön. Genus urskiljs ifrån det biologiska 

könet. Yvonne Hirdman (1988,48-63) menar att det i genus finns en maktdimension som inte 

ryms inom det biologiska begreppet kön. Hirdman menar att genus är en konstruktion som 

genomsyrar alla samhällets strukturer. Hon menar även att det ”kvinnliga” alltid är 

underordnat det ”manliga” oavsett samhällstruktur. Hirdman diskuterar att genus är uppbyggt 

på två strukturer: ett isärhållande mellan könen och en hierarki. Hierarkin bygger på den 

manliga normens primat. Genussystemen och genusnormerna är sociala konstruktioner som 

skapas genom förväntningar och traditioner utifrån kulturella och sociala sammanhang 
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(Hirdman, 1988, 48-63), men bygger alltså på att kvinnligt och manligt ska hållas isär och att 

manligt dominerar över kvinnligt.   

Hirdman diskuterar hur genus konstrueras på en kulturell nivå, en social nivå, och en 

socialiseringsnivå. På den kulturella nivån skapas en idealtyp, på den sociala nivån skapas 

arbetsfördelningen och på en socialiseringsnivå skapas individens bild av genus (Hirdman, 

1988, 48-63).  

Genusforskning inom vården är viktig, den avgör och synliggör det bemötande och den 

vård individen får. Detta styrs genom vilka förväntningar som finns på en ”normal” 

man och kvinna. Kvinnan kan ofta ses som svag och utelämnande, i förhållande till 

mannen, eftersom hon ofta blandar in känslor och upplevelser under sina möten med 

vårdpersonal. Kvinnor får också oftast mindre resurser, kortare rehabiliteringsinsatser 

och vänta längre tid på operation, någon som främst är kopplat till hjärtsjukdomar men 

också kan ses inom hela hälso-och sjukvården (Robertson, 2014). Detta drabbar 

kvinnliga hjärtpatienter, även om risken att få en hjärtattack är lika stor för kvinnor som 

för män är symptombilden för kvinnor och män olika. Kvinnor som får en hjärtattack 

söker vård senare på grund av att de först inte förstår att det är en hjärtattack (Nilsson, 

2013). 
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka unga kvinnors erfarenheter och uppfattningar om 

hur de blivit bemötta av vårdpersonal samt hur deras ohälsa har diagnosticerats.  

 Vilka erfarenheter och uppfattningar har unga kvinnor av vårdpersonalens bemötande 

när de sökt vård?  

 Hur har diagnosticeringen av deras ohälsa gått till? 

 Finns det särskilda normer inom vården som kan kopplas till genus? 

 Finns det någon skillnad gällande diagnoser som är överrepresenterade hos kvinnor? 

Disposition 

För att på bästa sätt presentera uppsatsens resultat har jag valt att disponera min uppsats enligt 

följande. Först får läsaren ta del av en sammanfattning som presenterar studiens resultat. 

Sedan följer en bakgrund som inledning till ämnet men också en presentation av relevant 

teori.  

Jag presenterar därefter studiens syfte & frågeställningar. Sedan följer en tydlig struktur 

genom rubriker och underrubriker. Varje nytt avsnitt börjar på en ny sida med en ny 

huvudrubrik t.ex. Metod, resultat, Diskussion etc., som har underrubriker för att öka 

tydligheten.   

Under huvudrubrikerna Resultat och Diskussion förklarar jag kort vad som kommer stå i de 

olika avsnitten och vilka underrubrikerna är. Empirin och teorin är uppdelad under samma 

rubrik, resultat. Resultatet är uppdelad med en informants berättelse i varje underrubrik och 

relevant forskning presenteras löpande i texten. Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker 

Kvinnor i vården, Unga i vården och Diffusa symptom. Detta för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt besvara studiens syfte.  

I slutsatsen presenterar jag kort vad jag kommit fram till och sedan ger jag exempel på vidare 

forskning inom ämnet. Slutligen bifogar jag en bilaga i Appendix, frågeformulär (BILAGA 1). 

Avgränsning 

Det finns flera olika metoder som skulle kunna användas för att besvara studiens syfte men 

jag har valt att intervjua unga kvinnor. Jag hade även kunnat rikta studien till att fokusera på 
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vårdpersonal eller vänt mig till olika vårdklagoinstanser, exempelvis patientnämnden eller 

socialstyrelsen. På så sätt hade studien kunnat få ett annat resultat. Men för att på bästa sätt 

besvara studiens syfte ur en antropologisk synvinkel anser jag att fokus bör ligga på de unga 

kvinnorna och deras upplevelser i vården. Min avgränsning kan uppfattas som snäv men jag 

anser att den kvalitativa avgränsningen kommer bidra till att uppsatsen får ett större djup. Jag 

har medvetet valt bort enkätstudie som metod även om den skulle kunna bredda min studie 

och leda till ett annat resultat. Men jag anser att det är viktigt att ta sig tiden att verkligen 

lyssna på mina informanter och deras berättelser.  

Därför anser jag att djupintervjuer med ett mindre antal unga kvinnor är bästa metoden för att 

uppfylla studiens syfte. Avgränsningen gör också att jag kan analysera informanternas svar 

mer ingående. Vilket kan behövas när ett subjektivt självupplevt ämne ska studeras. Den 

valda avgränsningen kommer bidra till bättre kvalité i mitt arbete och till en mer 

socialantropologisk synvinkel.  

En oavsiktlig avgränsning har skett i form av att mina informanter är en homogen grupp av 

svenska unga kvinnor med negativa upplevelser av vården. Deltagandet bygger på frivillighet 

och informanterna har själva sökt upp mig. Jag tror att människor som upplever sig sämre 

bemötta i vården har ett större behov av att berätta om sina upplevelser och detta har påverkat 

urvalet av informanter i den här studien. När jag tog kontakt med informanterna hade jag 

ingen förkunskap om deras historia (och inte de om min). Undantaget min vän som själv 

föreslog att hon skulle delta när hon fick höra vad jag skulle skriva om.   

Metod 

I detta arbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. När jag tidigare gjort studier 

har jag använt både kvalitativt och kvantitativt insamlad empiri. Uppsatsens ämne anser jag 

besvaras bäst med en kvalitativ inriktning. Jag har därför valt att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie och använt mig av en abduktiv metod. Den abduktiva metoden lämpar sig 

utmärkt till socialantropologiska studier när syftet är att samla in empiri och sedan arbeta sig 

fram till egna hypoteser. Detta är en metod som antropologen ofta använder sig av. Den 

abduktiva metoden innefattar både en induktiv och en deduktiv metod (Patel & Davidsson 

2011, 24), och bygger dels på hypotesprövning; dels på insamlat material. Först samlar jag in 

data genom kvalitativa intervjuer. Därefter bildar jag mig en uppfattning om empirin, 

formulerar preliminära hypoteser och undersöker sedan om hypoteserna är korrekta eller 
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behöver modifieras. Detta betyder att den abduktiva metoden ger mig möjlighet att testa min 

hypotes men även korrigera den om den insamlade empirin skulle motsäga de preliminära 

hypoteserna. 

Etik 

Uppsatsens ämne kan upplevas som känsligt, eftersom den berör sjukdom, hälsa och 

människors upplevda händelser. Därför var jag noga med att förklara för informanterna att de 

är anonyma. I min arbetsprocess har jag tagit vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principea 

i beaktning. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(2013, 6-14). Jag tog hänsyn till det etiska perspektivet men informanterna var öppenhjärtiga 

och hade inga problem med att berätta sin historia och sina upplevelser. Jag informerade mina 

informanter om att intervjun var frivillig, att de i efterhand kunde kontakta mig med frågor 

eller om de inte ville att jag skulle nämna en viss del i intervjun. Jag förklarade att de skulle 

bli anonymiserade i uppsatsen och att deras svar bara skulle användas till den här specifika 

studien. Jag gav dem också möjlighet att kontakta mig efter intervjuerna om de har frågor om 

studien eller sin medverkan i den. Jag bestämde möte med informanterna och under 

intervjuernas gång förde jag anteckningar och spelade in. Jag förklarade studiens syfte, vad 

jag har skrivit för uppsats innan och berättade lite om mig själv allmänt (studier, barn etc.) 

innan vi startade intervjun.  

Även om mina informanters berättelser är detaljrika med specifika möten och diagnoser anser 

jag att anonymiteten har bibehållits. Ingen läkare eller annan vårdpersonal kan peka ut mina 

informanter utifrån deras besök, detta på grund av att de har varit i kontakt med olika 

vårdinsatser och olika vårdcentraler. Inga specifika datum, platser (annat än Östergötland) 

eller vårdcentraler nämns. Den som kan urskilja mina informanter är de själva och personer i 

deras närhet som har kunskap om hela deras vårdhistoria, något som inte går att komma ifrån 

utan att förvanska informantens berättelse.   

Något som är värt att diskutera ur ett etiskt perspektiv är min egen relation till studiens ämne 

och hanteringen av detta. Som jag nämner i uppsatsens förord delar jag liknande upplevelser 

med de unga kvinnor jag intervjuat. Jag anser inte att detta är fel eller gör studien sämre på 

något sätt, utan att det istället är viktigt att vara medveten om att det kan påverka resultatet. 

Jag har därför varit noggrann med att inte påverka mina informanter. Jag anser att det är 

omöjligt att se bort ifrån sina egna erfarenheter på grund av att det alltid kommer bidra till en 

viss subjektivitet, vilket ämne som än studeras. Men eftersom jag är medveten om att min 
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relation till ämnet kan påverka, har jag tänkt mer på detta till denna studie än om jag inte hade 

haft en relation till ämnet. Detta påverkar istället uppsatsen positivt då jag varit extra noga att 

hålla borta min egen inbladning i ämnet.  

 

När intervjuerna utfördes nämndes inget om mina egna åsikter eller erfarenheter. Detta för att 

inte färga eller styra intervjun i en speciell riktning. Vissa av informanterna var dock nyfikna 

och frågade efter intervjun viken min egen relation var till ämnet, och då förklarade jag lite 

kort. Vissa var inte intresserade av att veta och då pratade vi inte om det. Den enda som på 

förhand visste om mina egna erfarenheter var min vän som också intervjuats, något som är 

svårt att komma ifrån när man intervjuar någon i sin närhet. Att inte glömma är att vi 

antropologer till viss del alltid kommer påverka våra informanter. Vårt utseende, vårt tonfall 

och många andra faktorer kan påverka våra informanter med vilken historia de väljer att 

berätta och vika delar de väljer att lägga fokus på.  

 

Jag anser dock att mina egna erfarenheter inte nämnvärt påverkat resultatet i denna uppsats.  

Utöver mina informanter har jag flera vetenskapliga studier för att belysa och besvara studiens 

syfte. Jag drar inga generella slutsatser om att mina informanters berättelser är en bild alla 

unga kvinnor delar om vården. Berättelserna och studierna ger uppsatsen den trovärdighet den 

behöver och jag anser inte att min egen relation till ämnet gör att studiens trovärdighet bör 

ifrågasättas.  

Genomförande 

För att på bästa sätt samla in relevant empiri har jag valt att hålla semistrukturerade intervjuer 

med fyra unga kvinnor i åldrarna 22, 23, 24 och 33 år. Intervjuerna med mina informanter har 

varit cirka 1-1,5 timmar långa och jag hade 20 frågor (BILAGA 1) att utgå ifrån. Jag valde att 

använda frågorna som stöd och inte som ett manus. Frågorna fokuserade på hur kvinnorna 

upplever sig bemötta av olika vårdinsatser och frågor kring deras sjukdom och liv. Med en 

given hypotesen att utgå ifrån kan det bli svårt att inte ställa ledande frågor, men jag har gjort 

mitt yttersta för att frågorna ska vara så nyanserade som möjligt.   

 

I ett första steg att nå mina informanter lade jag ut en efterlysning på Facebook och 

uppmanade folk att dela inlägget för att få större spridning. Jag gav dem olika möjligheter att 

kontakta mig och förklarade att studien var anonym. Initialt fick jag ett stort intresse men 
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många valde att inte delta när de fick veta att det var en intervjustudie och inte en enkät de 

skulle besvara. Detta var till både för-och nackdel att välja bort en metod som skulle kunna 

komplettera arbetet bra, men jag anser att en enkät inte skulle få det djup i materialet jag 

önskar av mina informanter.    

 

Min första intervju ägde rum hemma hos informanten i Linköping. Kvinnan är 22 år och har 

problem med lederna. Än har ingen diagnos fastställts. Min andra intervju ägde rum på ett 

café i informantens hemstad belägen i Östergötland. Kvinnan är 24 år och har sedan 2010 haft 

hypotyreos. Min tredje intervju ägde rum på ett café i Linköping. Kvinnan är 33 år och har 

Bechterews sjukdom. Intervjun med min fjärde informant tog plats hemma i mitt vardagsrum. 

Kvinnan är 23 år och har ännu inte fått någon diagnos.   

När mina interjuver var klara, transkriberade jag dem så fort som möjlig. Även om jag hade 

spelat in samtalet känns det bra att ha gjort det i och med att det är lättare att komma ihåg små 

detaljer som annars skulle gå förlorade.  

Insamlingen av empiri har gått över förväntan. Det är något svårare att få till fler interjuver än 

när informanten erbjuds att svar på en enkät. En enkät kan informanten besvara när det passar 

in i tidschemat men med en intervju måste två människors tidsscheman passa ihop. Mina 

interjuver har varit uttömmande och för en studie i denna storlek räcker det med fyra 

djupintervjuer. I vanliga fall har uppsatsskrivning ett givet tidschema men av personliga 

anledningar valde jag att inte sätta någon dedline. När det inte finns någon tydlig dedline är 

det lätt att tappa fokus och låta saker rinna ut i sanden. Därför valde jag att sätta upp en 

struktur att arbeta ifrån. Något som även skulle underlätta om jag behövde lämna 

uppsatsarbetet en längre tid. Strukturen var uppsatt på så sätt att jag initialt samlade in all 

empiri för att sedan behandla och transkribera det i en lagom takt. Efter detta valde jag att läsa 

och samla in lämplig teori. Vanligtvis hade jag gjort detta arbete parallellt, men jag ville 

minska risken att en intervju skulle skjutas långt fram i tiden och sen kanske inte ens bli av.  

Även om mina informanter har presenterat en negativ bild av vården och min insamlade teori 

till stor del bekräftar deras upplevelser var det inte min avsikt att få en genomgående negativ 

bild av vården. När informanterna sökte mig visste jag inte vad de skulle säga. Men eftersom 

informanterna delade samma upplevelser blev det dessa teman (ålder, kön, symptombild) som 

senare låg till grund för insamlandet av min teori. Dessa intervjuer tillsammans med den 
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insamlade teorin illustrerar exempel på hur unga kvinnor upplever sig och kan bli bemötta i 

vården. Min studie visar på en strukturell problematik som finns inom vården och måste 

belysas, detta betyder inte att det kan generaliseras på hela vården, utan att informanternas 

berättelser är exempel på hur detta kan ta sig i uttryck.      

 

Dessa unga kvinnors upplevelser är subjektiva utifrån deras perspektiv, som antropolog har 

jag bara översatt och tolkat deras röster. I socialantropologi finns inga facit och därför kan 

ingen egentligen säga vad som är rätt eller fel. Jag anser mig inte kunna ifrågasätta det mina 

informanter säger eftersom jag inte var på plats när detta hände. Jag har valt att istället lyssna 

på mina informanter och låta dem vara exempel på hur unga kvinnor kan råka ut för ett 

negativt bemötande i vården.  Att genomföra en likvärdig studie skulle metodmässigt inte 

vara några problem men troligtvis kommer inte resultatet vara desamma, då andra kvinnor har 

andra erfarenheter av vården. Studien avser att mäta subjektiva erfarenheter och därför anser 

jag att studien har en hög validitet även om det rör egenupplevda händelser.  

Litteraturanvändning 

Mina valda litteratur, med utgångspunkt i studiens resultat, fokuserar på att det finns tre 

nackdelar för unga kvinnor när de söker vård. Åldern, könet och den diffusa sjukdomsbilden. 

Min teori presenteras dels i bakgrunden som en introduktion till ämnet men även löpande i 

studiens resultatdel. 

För att hitta lämpliga teorier till min studie valt att läsa Betraktaren betraktad av Lisbeth 

Sachs utgiven 2013. Sachs som är medicinsk antropolog sammanställer och berättar om 

betraktelser hon gjort i fält, bland annat om hur barn tidigt lär sig att hantera smärta på olika 

sätt beroende på kön.  

Jag har även valt att använda mig av Lisbeth Sachs bok Sjukdom som oordning utgiven 2012. 

Denna bok reflekterar över hur vi ser på sjukdom, att sjukdom skapar oordning och hur vi i 

samhället och som individer försöker hantera olika sjukdomstillstånd.   

En annan relevant bok jag använt mig av är I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson utgiven 

2004.  Hon har gjort sin fältstudie på en gymnasieskola för att undersöka gymnasietjejers 

normer, identitet och ideal. Jag anser att hennes avhandling även går att applicera på andra 

kvinnliga ideal och synen på kvinnor i samhället. Denna bok har jag använt mig av i tidigare 

examensarbete men anser att den även är relevant att använda sig av i den här studien på 
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grund av att det är en antropologisk avhandling som belyser kvinnors förväntade normer och 

roller, och hur kvinnor skapar och återskapar sin ”kvinnlighet” i vardagliga sammanhang.  

En annan antropologisk bok jag tidigare använt mig av och kommer använda även i detta 

arbete är Joy Hendry An introduction to social anthropology, utgiven 2008. Detta för att 

förklara normer och förväntningar som finns i vårt samhälle.  

För att belysa skillnader i den Svenska hälso-sjukvården har jag valt att använda mig av 

socialstyrelsens Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso-och sjukvården, publicerad 2004.  

 

Jag har även använt mig av en undersökning som gjordes 2007 av Ulf Jakobsson och 

publicerades i Socialmedicinsk tidskrift 6/2007. Studien omfattande 826 personer över 18 år 

och undersökte hur de blivit bemötta i vården. 

 

För att belysa genus har jag använt mig av genusforskaren Yvonne Hirdmans artikel 

”Genussystem–reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, som publicerades i 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1988. Där hon diskuterar hur ”manligt” och ”kvinnligt” skapas.  

För att ytterligare få en dimension till ämnet genus har jag valt att använda mig av Helene 

Thomssons Anpassningens pris. Kvinnors liv i vård och vardag utgiven 1998. Hon menar att 

det finns en strukturell ojämlikhet mellan män och kvinnor.  

Jag har även ytterligare tio källor som jag valt att använda för att stärka min teori men som 

inte diskuteras lika ingående som de ovan.  

 

I tidigare arbeten har jag sökt mycket källor via Linköpings universitets sökportal Unisearch. 

Detta gör att tillgången till relevant litteratur och databaser ökar exempelvis AnthroSource, 

Academic Search Premier (EBSCO), Sociological abstracts och Diva. Men jag har i detta 

arbete främst använt mig av tryckt litteratur till den teoretiska referensramen med elektroniska 

källor som stöd. De artiklarna som är elektroniska är nyhetsartiklar och hälso-och 

sjukvårdslagen. Jag har även använt mig av en uppsats som beskriver den ökade 

problematiken med att unga vuxna främst vänder sig till akutvården än primärvården. Artiklar 

jag fått fram genom att söka på Google scholar.  
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Resultat 

Studiens empiri bygger på fyra djupintervjuer gjorda med fyra olika kvinnor i åldrarna 22, 23, 

24 och 33 år. Intervjuerna har varit cirka 1-1,5 timmar långa och jag hade 20 frågor att utgå 

ifrån. Frågorna användes som stöd och informanterna besvarade frågorna genom att berätta 

om sin sjukdomshistoria.  Empirin är sammanflätad med aktuell teori för att på ett tydligt sätt 

bekräfta informanternas upplevelser genom vetenskapliga studier.   

Clara 

Vi möts i en liten stad i Östergötland. Jag har aldrig satt min fot där, bara svischat förbi påväg 

mot något större. Vi ses på torget. Clara hälsar glatt och pekar mot ett konditori där vi kan 

sätta oss ner och fika. Vi pratar lite på vägen upp mot konditoriet och jag får känslan av att 

Clara är lite blyg men mycket snäll. Vi beställer varsin macka och något varmt att dricka. 

 

Jag behöver egentligen inte ställa några frågor utan när vi börjar är som att vi har ett normalt 

samtal över en kopp kaffe. Vi pratar, även om vi då och då blir avbrutna av tanter och gubbar 

som vill komma fram och hälsa på min son som följt med. De delar öppenhjärtigt med sig av 

historier om sina egna barnbarn och både jag och Clara flikar in något glatt till svar. Det 

märks inte att det är första gången jag är där utan alla hälsar som att vi är gamla vänner. Det är 

det Clara tycker om med staden. Att det känns som hemma. Hon är härifrån men har flyttat 

tillbaka med sin man och sina barn efter att ha bott utanför Stockholm i ett par år. Clara är 24 

år gammal och har armbrytning som största intresse, hon är med i en lokal förening. Men hon 

nämner lite nedslaget att det påverkas av hennes sjukdom och att hon inte kan köra fullt ut. 

Clara har sjukdomen hypotyreos. 

 

Hypotyreos ; Brist på sköldkörtelhormon. Sjukdomen drabbas oftast kvinnor. Symptom 

är: trötthet, frusenhet, koncentrationssvårigheter, torr hud, depression etc. (Vårdguiden, 

2015a). 

 

Hon fick diagnosen 2010 när hon väntade sitt första barn. Det var inte Clara själv som 

reagerade på att något var fel trots att hon sov nästan dygnet runt. Clara hade fått höra att det 

var normalt att vara trött under graviditeten. Men hennes barnmorska reagerade på att Clara 

gick upp mycket i vikt och barnmorskan gjorde lite prover. Barnmorskan skrev ut den 

vanligaste medicinen Levaxin. 
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Claras problem beror inte på avsaknaden av diagnos, utan på att få rätt medicin och rätt stöd 

för sin sjukdom. Den vårdresa hon berättar om för mig började för cirka två år sedan. Hon 

kände sig trött men enligt läkaren var alla världen normala så länge Clara åt sin medicin. 

Detta gjorde att läkarna istället fokuserade på annat som skulle kunna ligga till grund för 

hennes symptom. Detta har gjort att Clara de senaste åren hört det mesta som förklaring till 

varför hon mår dåligt. ”Du måste röra på dig mer” ”du är nog lite deprimerad” ”det är inte 

möjligt att du kan ha så ont, det måste sitta i ditt huvud”. Dessa antaganden gör att Clara drar 

sig för att söka vård för hon känner sig stämplad som en hypokondriker. 

 

Hypokondriker, tidigare kallad inbillningssjuka. Idag kallas hypokondri allt oftare 

hälsoångest. Få söker vård för hypokondri, utan för symtom som de tror är tecken på 

fysisk sjukdom. Lika vanligt hos män som hos kvinnor (vårdgudien, 2015b). 

 

Ursäkterna är många och trots diagnosen är det ingen som tagit Claras sjukdom på allvar. Hon 

har därför inte fått någon hjälp med sina besvär förutom uppmaning att äta Levaxin. Clara har 

även fått utslag av levaxinet och känner att medicinen inte riktigt hjälper, något som läkaren 

har dementerat som ett samband. En snabb googling på läkemedelsverket och jag ser att 

hudutslag är en av de vanligaste biverkningarna av att äta Levaxin. Clara är också trött, frusen 

och lägger i perioder på sig mycket vätska och upplever muskel och ledvärk. 

 

Clara är riktigt påläst, hon kan det mesta om sin sjukdom, symtom, mediciner och forskning 

utomlands. Trots detta får hon alltid kalla handen när hon kommer förberedd med de senaste 

rönen. Läkaren står fast att alla hennes värden ser normala ut. Clara tror att det beror på att 

okunskapen på vårdcentralen är stor. För vad som anses vara normalt kommer inte Clara och 

läkaren överens om. Clara förklarar att gränsvärdarna skiljer sig från landsting till landsting 

och värdena i Sverige stämmer inte alls ihop med den senaste forskningen ifrån USA eller 

resten av världen. Det betyder att om Clara bodde någon annanstans i Sverige skulle hjälpen 

kunna se annorlunda ut.  

 

Foss & Sundby (2003, 45-52) menar att vårdpersonal upplever kvinnor som mer 

besvärliga, oroliga och tidskrävande än män. Unga kvinnor anses extra besvärliga på 

grund av att de ofta är pålästa och krävande (Foss & Sundby, 2003, 45-52). 
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När jag möter Clara har hon nyligen tagit nya prover och fått bekräftat det hon själv kännt i 

snart två års tid. Hennes värden har försämrats mycket under de två åren hon inte fått hjälp. 

Clara berättar att normalvärdena i Sverige ligger mellan 0.4-4.0. I USA menar forskarna att 

man inte ska ha över 1.0. Innan Clara sökte hjälp låg hennes värden på 2.1, men nu ligger 

värdet på 5.2. Clara har inte heller fått någon hjälp i att översätta sina provsvar och ibland har 

de inte ens visat värdet hon ligger på utan bara talat om att det ligger inom referensvärdet. 

 

Vetenskapen har öppnat upp för att synliggöra osynliga risker som patienten inte visste 

fanns .När detta påtalas vid hälsokontroller vet inte patienten hur denne ska bearbeta 

informationen. Patienten har också svårt att tolka vad en ökad risk betyder och detta 

måste kommuniceras och översättas till ett språk som patienten förstår. (Sachs, 2013, 

100), 

 Clara upplever att de endast har fokuserat på en del av sjukdomen (matsmältningen) och inte 

pratat om övriga problem man kan få av sjukdomen. Inte förrän Clara började läsa på själv så 

fick hon tydligare svar på vad för symptom hon kunde koppla till sin diagnos. Men dessa 

symptom Clara upplever menar läkarna inte har någonting med Claras sjukdom att göra. De 

har istället lagt mycket tid på att förklara för Clara att det absolut inte finns något samband 

istället för att undersöka om symptomen har någon koppling till varandra. 

 

Sjukdom ses som något oönskat i de flesta samhällen, och det är därför viktigt att 

förebygga och undvika sjukdomar innan de blir för allvarliga och kostsamma. Är vi 

friska kan vi också bidra till att bibehålla ett friskt samhälle. Att hålla sig frisk bygger 

ofta på förebyggande och undvikande av obalans, så vi kan håller kvar kontrollen över 

våra friska kroppar. Sjukdom är ofta förknippade med tabun och restriktioner genom 

att ta bort den ”smuts” som ofta förknippas med sjukdom så gör vi inte bara rent utan 

anpassar också och organiserar vår omgivning (Sachs, 2012, 24-25). Även om kulturen 

spelar roll för vår syn på hälsa så är kroppens reaktioner på sjukdomar oftast desamma 

eftersom de antar samma fysiologiska mönster (Sachs, 2012, 71). Det är därför som 

”samma” sjukdom kan uppfattas så olika i olika sammanhang och hos olika patienter. 
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Clara har försökt bli remitterad till en specialist i Linköping men detta är ingenting hennes 

läkare velat göra med hänvisningen om att de ändå bara skulle skicka tillbaka remissen på 

grund av att hennes värden anses normala när hon äter Levaxinet. 

 

Joy Hendry menar att en norm är ett visst beteende eller förväntning som människor lär 

sig under socialisationen. Normer är sociala konstruktioner som därmed kan vara olika 

i olika sociala grupper och kulturer  (Hendry, 2008,171). Det finns tex. olika normer 

kopplade till olika diagnoser samt en sjuk respektive frisk patient. 

Läkaren har inte heller velat testa möjligheten att byta medicin även om Clara vet att det finns 

som alternativ. Många som tidigare ätit Levaxin har visat positiva effekter av att byta till den 

andra medicinen som finns. Medicinen är framställd på naturliga produkter jämfört med 

Levaxinen som är konstgjort framställd. Att dela ut denna medicin är något Läkemedelsverket 

måste godkänna för att den är licensbelagd. Allt Claras läkare behöver göra är att skicka en 

förfrågan, något han inte ens försökt göra utan hänvisar till att "den medicinen används inte i 

Sverige". 

 

Överlag så känner Clara att hon kan lita på vården men inte på sin vårdcentral. Hon menar att 

man måste hitta "guldkornen" och att de finns runt om i Sverige. Ett tiotal gånger har Clara 

sökt vård de senaste åren. Hon menar på att det egentligen är onödiga pengar, hon vet på 

förhand vad läkarna på vårdcentralen kommer säga. Clara känner sig frustrerad och hon frågar 

sig själv om man måste må som hon gör när man är 24 år gammal. Efter varje möte med 

vårdcentralen känner hon sig uppgiven och undrar om det ens är värt att kämpa mer för att 

försöka få det bättre. Men efter några dagar kommer ilskan, hon vill inte acceptera situationen 

när det finns så mycket som skulle kunna förbättra hennes liv. Förutom att läsa på och bli så 

kunnig i ämnet har Clara påbörjat att skriva en självremiss med förhoppning om att få rätt 

hjälp.  

 

Efter att intervjun är klar sitter vi kvar en stund och pratar. Vi pratar om mina studier, hennes 

studier barn, hus, stora och små städer och allt annat som det kan tänkas pratas om en 

tisdagsmorgon på ett litet kondis i en småstad. Vi dricker upp kaffet och äter upp våra 

mackor. När vi ska gå så pekar Clara ut genom fönstret mot en medelålders man som går iväg 

ifrån konditoriet. ”Det där är min läkare han har suttit på caféet och fikat”. Men hon lägger till 

att han kommit in efter att intervjun var klar. Jag beundrar Clara hur hon kan sitta och prata på 
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som ingenting när den personen som i stort sett är ansvarig för hennes försämrade hälsa bara 

sitter några meter ifrån. På ett sätt hade jag önskat att han hört intervjun kanske hade han 

förstått den inverkan han gjort på Claras liv genom att inte ta henne på allvar. Men jag ser på 

Clara att hon är beslutsam, att hon kommer få rätt vård till slut vare sig det är med hjälp av 

läkaren eller inte.    

Elvira 

Elvira och jag möts på ett café i en av Linköpings gallerior. Hon hälsar glatt och jag känner 

hur genuint det är. Av bara farten har hon hunnit beställa en kaffe åt sig och en varm choklad 

åt mig, jag försöker betala men hon viftar bort det. Vi slår oss ner i de mjuka 

öronlappsfåtöljerna och pratar lite allmänt om väder och vind. Tanken slår mig att det är 

ovanligt lätt att prata med människor jag inte känner. Kanske är det den nyfikna antropologen 

i mig som vet att varje människa har sin historia att berätta.  

Elvira är 33 år, har två barn och bor i ett hus på landet tillsammans med sin man och en härlig 

blandning av hundar, katter och höns. Hon arbetar normalt sett inom telekombranschen men 

med barnen födda i tätt följd har hon inte börjat jobba än. Hennes arbete är flexibelt och det är 

något hon uppskattar.  

Elviras vårdresa började när hon var 14 år men det var först för ett par år sedan hon fick rätt 

diagnos och hon berättar att vägen dit har varit minst sagt besvärlig och långt ifrån spikrak. 

Elvira har Spondartrit eller som den medicinska termen heter Bechterews sjukdom. Det är en 

reumatisk sjukdom som främst sitter längs ryggen men även i händer och fötter och andra 

leder i kroppen.  

Bechterews sjukdom, Inflammation, framförallt i muskelfästen och leder. Symptom: 

Smärta, trötthet och stelhet. Drabbar främst män men även kvinnor (vårdguiden, 

2015c). 

För Elvira började det i tonåren med att hon först fick ont i käkarna, något som snabbt löstes 

med en bettskena. Att det skulle kunna vara något annat problem t.ex. förslitningsskador 

trodde inte läkarna i och med hennes unga ålder. Men smärtan i käkarna gick inte över och 

Elvira vande sig. Hon berättar att det kom till ett läge att ”hon alltid haft ont i käkarna- det är 

liksom inget konstigt”. I ungefär sex år gick Elvira innan hon sökte vård igen. Den här gången 

för att hon hade ont i händerna och fötterna, hon var stel och svullen i fingrar och tår. 



20 
 
 

Anomalier, avvikelser, är något som finns i varje samhälle. De är främmande och kan 

ofta skapa en oro när människor först kommer i kontakt med dem. Det kan vara svårt 

att veta hur en anomali ska hanteras. En anomali kan ses som positiv eller negativ. En 

negativ anomali behandlas genom ignorans, förtryck eller undvikande. En positiv 

anomali skapar ofta ett nytt verklighetsmönster som gör att istället för att ignorera 

anomalin som inte passar in så gör man plats åt den (Saschs, 2013, 48). 

Läkarna trodde att händerna och fötterna var två separata problem och hon fick hanledsskenor 

för händerna och inlägg för fötterna. Själv misstänkte Elvira ett samband men det var inget 

läkarna trodde på och dementerade.  

Men det blev inte bättre med inlägg eller skenor så Elvira sökte sig till vårdcentralen. Denna 

gång med en stel och svullen fot. Som ett skämt kallade hennes syster foten för ”frodofoten”. 

Men Läkaren tittade inte ens på hennes fot utan med skor på berättade läkaren för Elvira att 

”Jag förstår att det är jobbigt för ungdomar att behöva jobba men någon sjukskrivning tänkte 

jag inte uppmuntra”.  

Vi människor i en grupp eller i ett samhälle dömer andra utifrån de normer som vi 

anser är rätt eller fel. Dessa normer lär vi oss tidigt genom socialisationen. Genom 

socialisationen lär vi oss hur samhället fungerar och får en uppsättning sociala regler. 

Vi går ifrån att vara biologiska till sociala varelser (Hendry, 2008, 20). Ett steg i 

socialisationen är att lära sig att klassificera. Genom klassifikationer lär vi oss att 

kategorisera människor, platser och normer. Genom klassifikationer vet vi hur vi ska 

bete oss och prata i en specifik situation utifrån det givna samhällets normer (Hendry, 

2008, 21). Socialisationen bygger på klassifikationer. Vi människor har ett behov av att 

skapa ordning. Detta leder till att när man bryter mot en norm skapas oordning. 

Oordning kan leda till att individen utsätts för en negativ sanktion i form av tabu 

(Hendry, 2008, 38). Ett tabu är något som är socialt förbjudet utifrån samhällets 

klassifikationer. Oftast för att det förknippas med något orent t. ex. sjukdom (Hendry, 

2008, 38). Men samhället kan inte förbjuda individer ifrån att bli sjuka. Istället skapas 

sociala normer och tabun kring hur en sjukdom eller sjuk människa ska hanteras. 

Elvira kände sig fruktansvärt misstrodd efter läkarbesöket och var uppgiven över att ingen 

trodde på henne. Hon hade verkligen inte lust att söka vård igen men när problemet även 

spred sig till andra foten så såg hon inget val än att söka igen, och den gången tittade läkaren 

på foten men hon fick svaret att ta en Alvedon och se om det går över.  
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Efter cirka två år var det en läkare som förstod att Elvira faktiskt hade ont, sjukskrev henne 

och remitterade henne till Smärtrehab, en klinik i Linköping specialiserad på smärtsjukdomar. 

Fibromyalgi misstänktes på grund av att Elvira är kvinna, men det konstaterades att så inte var 

fallet. Trots nästan tio år i vården stod Elvira fortfarande utan diagnos. Ingen förklaring kunde 

hittas till Elviras smärta och hon förblev sjukskriven med diagnosen ”generell dysfunktionell 

smärta”.  

Sachs pratatar om att läkare ofta använder sig av uteslutningsdiagnoser när de inte kan 

fastställa vilken diagnos en patient lider av och att de istället tar reda på ”vad som inte 

är felet”. (Sachs, 2013, 73). 

Vid en tidpunkt bytte Elvira vårdcentral men det blev inte bättre. Vissa läkare skrev ut olika 

mediciner hon fick testa och andra skrev inte ut något alls. Elvira kände lite att läkarna stod 

handfallna över hennes problematik och hon började själv söka förklaring till sin smärta. 

Elvira känner att det inte riktigt var någon som brydde sig och att de inte var så angelägna att 

hitta svaret till vad smärtan berodde på. 

Kvinnors vård kostar mer än männens för att de i högre utsträckning söker mer vård. 

Männen får å andra sidan dyrare medicin per recept utskriven även om kvinnors 

medicin kostar mer totalt sett. Kvinnor rapporterar i högre grad biverkningar av 

läkemedel och får i större utsträckning flera olika läkemedel utskrivna. Detta ökar 

risken för biverkningar och olämpliga kombinationer av läkemedel (Socialstyrelsen, 

2004, 10). 

Men Elvira var beslutsam att komma vidare både i livet och i sin okända sjukdom. I stället för 

att vara sjukskriven bestämde hon sig för att börja arbetsträna och fick ett riktigt bra arbete 

där hon kunde komma in på arbetsmarknaden med ett heltidsjobb.  

Hon och hennes man kände att de ville ha barn även om Elvira först var tveksam, hon undrade 

hur det skulle bli med hennes okända smärtproblematik. Men Elvira lät inte smärtan stå i 

vägen utan blev gravid. Under graviditeten mådde Elvira fantastiskt men efteråt kraschade 

kroppen totalt. Hon var tvungen att åka in akut och tömma flera leder på mycket vätska.  

Även om Elvira tvekar inför att söka vård, på grund av att hon inte vill ta plats, känner hon ett 

stort förtroende för akutmottagningen i Linköping. Där har de alltid tagit henne på allvar. 

Elvira uttrycker frustration över att det inte syns vad som är fel ”Om jag hade brutit benen 

hade de ju kunnat röntga mig!”  
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Det finns många olika siffror på om patienterna som söker sig till en akutmottagning är 

i behov av akutvård eller inte. Siffrorna varierar mellan 10-90 % beroende på studie 

och metod. Men den vanligaste siffran landar på cirka 20-40 % som istället skulle 

kunna söka sig till primärvården (Carret, Fassa, & Domingues, 2009, 7-28).  Fler 

kvinnor än män tenderar att söka sig till en akutmottagning, och kvinnorna söker oftast 

akutvård för diffusa buksmärtor, medan männen söker för benbrott/muskelskada 

(Andersson & Svensson, 2013, 17). 

Men efter graviditeten var Elvira så pass sjuk att läkarna insåg att allt kanske inte stod rätt till. 

Av en händelse var hennes ordinarie läkare sjuk och den läkaren hon fick istället ansåg att 

Elvira faktiskt inte kan ha det såhär och remitterade henne till en tid hos reumatologen, som 

brukade besöka vårdcentralen med jämna mellanrum. Efter tre minuter med reumatologen 

hade Elvira fått ett svar hon väntat på i nästan 15 år, något som gjorde att Elvira grät av 

lättnad och kunde inte tro att det var sant.  

När rätt diagnos fastställdes kunde Elvira också få en bättre och anpassad behandling. Även 

om diagnosen är livslång så har livet underlättats enormt för Elvira. Alla mediciner och 

lösningar hjälper inte men vissa är effektiva. Nu äter Elvira immunförsvarsnedsättande 

tabletter. En konsekvens av detta är att varje gång hon får hosta eller bli sjuk måste söka sig 

till vårdcentralen, på grund av att hon löper en stor risk för att få lunginflammation. Elvira vill 

egentigen inte kontakta vårdcentralen. Hon känner att okunskapen kring sjukdomen är stor 

och hon blir ofta ifrågasatt när hon ringer på grund av ”lite” hosta. Men Elvira vet hur viktigt 

det är att hon står på sig.  

Elvira är delad i huruvida hon litar på vården eller inte. Hon är nöjd över hur hon blir bemött 

och behandlad hos reumatologen men för vårdcentralen känner hon inte att hon har något stort 

förtroende.  

Hon berättar om en händelse som utspelade sig för ett par månader sedan när hon sökte sig till 

vårdcentralen på grund av att hon fått extrem klåda i öronen. Läkaren frågade Elvira vad hon 

tänkte på när han sa giraff. Elvira fick fram ett frågande ”Giraff?” varpå läkaren hade sagt till 

henne att ”Om du tänker att det kliar så kliar det” varpå Elvira förvirrat förklarat att det är en 

biverkning på hennes mediciner och att han som läkare bör kolla upp det. Men läkaren var 

övertygad om att det var inbillning och hon fick gå därifrån utan hjälp. Elvira vände sig 

därefter till reumatologen som konstaterade att det var hörselgångsexem. 
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Till skillnad från Clara som fortfarande känner att vårdcentralen bemött hennes barn bra trots 

hennes sjukdom och vårdsökande har Elvira inte haft samma tur. Något hon spekulerar i 

kanske beror på att hon ofta söker vård på vårdcentralen. Hon berättar om en händelse som 

utspelade sig dagarna innan jul förra året. Hon var med sin drygt fem månader gamla dotter på 

vårdcentralen. Dottern hade problem med andning och var väldigt rosslig. Läkaren undersökte 

henne inte alls utan Elvira upplevde att han var irriterad och sa något i stil med att han var 

trött på ”alla som tog sina snoriga barn till vårdcentralen”. Dagen därpå var deras dotter så 

pass dålig att de åkte in till akuten, där läkarna blev bestörta och slet henne ifrån föräldrarnas 

armar sprang iväg och kopplade upp henne till respirator för hon knappt andades. De blev 

inlagda i över en vecka med diagnosen RS-viruset.   

Trots att Elvira gjort en lång och krokig vårdresa känns hon som en positiv och levnadsglad 

person. Hon verkar aktiv i att vilja må bättre och är glad över att äntligen ha hittat ordentligt 

stöd på reumatolog kliniken i Linköping. Vi sitter kvar en stund till och pratar innan vi skiljs 

åt.    

Alexandra 

Alexandra möter mig i dörren, hon hälsar glatt och bjuder in mig till sitt hem där vi bestämt 

träff för intervjun. Jag märker direkt att Alexandra är en varm och öppen person. Något som 

direkt speglas i hennes lägenhet. Medelhavsvärmen som finns i lägenheten är en kontrast 

gentemot det kyliga höstvädret utanför. Alexandra förklarar att vardagsrummet agerar växthus 

men att värmen också är bra för hennes leder. Vi slår oss ner i den stora soffan och pratar på 

så mycket att jag nästan glömmer bort att det är första gången vi träffar varandra och att jag är 

där för att göra en intervju. 

Alexandra är 22 år, och pluggar på psykologprogrammet. Förutom det uppenbara intresset för 

brädspel som syns i hela vardagsrummet tycker hon om att plantera. Det står fullt av 

imponerande plantor i fönstren. Alexandra berättar att de flesta plantorna är frön hon tagit från 

olika frukter och hon är till och med inne på andra generationens chiliplantor.  

Alexandra har haft problem med sina leder sedan hon var liten. Hon berättar att hon varit hos 

en sjukgymnast när hon var mindre men att hon för ett par år sedan började söka vård på 

allvar när besvären blivit värre. Hon berättar att smärtan kommer i vågor och att det är svårt 

att veta när hon har ont. När Alexandra för första gången tog kontakt med vården gjorde hon 

det via sin dåvarande vårdcentral. På det första läkarbesöket kände hon att läkaren inte 
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lyssnade utan hon hade sagt att ”som tjej är det normalt att ha lite ont då och då”. Alexandra 

kände att det svårt att ta kontakt med vården igen när de hade sagt att allt var normalt.  

Hon nämner att det är svårt att ta kontakt med vården på grund av att hon kan ringa och ha ont 

men inte få en tid förrän tre månader senare. Alexandra vet inte på förhand hur pass bra eller 

dåligt hon kommer må för hennes smärta kommer i vågor. Alexandra berättar att  honsedan 

bytte vårdcentral, för att läkarna inte tog henne på allvar. Hon kände att de egentligen inte 

tyckte hon hade något där att göra.  

Personer som upplever sig sämre bemötta söker vård mindre ofta och detta kan bero på 

tidigare negativa upplevelser av vården (Jakobsson, 2007, 545). Patienterna uppgav att 

den negativa upplevelsen främst berodde på att personalen inte tog deras smärta eller 

symptom på allvar, att personalen inte lyssnade ordentligt, att de tog upp för mycket 

plats när de sökte vård, samt att de upplevt brister i uppföljning och behandling 

(Jakobsson, 2007, 547). Jakobsson (2007, 547) menar att en viss del av patienternas 

upplevelser beror på personalens höga arbetsbelastning. Detta skapar korta och ytliga 

kontakter och en ond cirkel uppstår där patienten inte får tillräckligt med information 

och måste söka vård igen, vilket bidrar till en högre arbetsbelastning. 

Alexandra gjorde ett nytt försök via sin nya vårdcentral. Där tog de många olika tester men 

hon upplevde att de inte riktigt lyssnade på vad det var hon sa. När testerna kom tillbaka fick 

hon ett brev hem på posten med svaret att ”allt ser normalt ut”. Alexandra blev inte uppmanad 

att ta kontakt med vården igen och hon har ingen aning om vad det var för tester de egentligen 

tog.  

Efter detta drog sig Alexandra för att kontakta vården även om hon hade så mycket besvär att 

det påverkade hennes dagliga liv. Det gick flera månader innan Alexandra tog kontakt med 

vården igen. När Alexandra har som mest ont kan hon inte ens plocka ut diskmaskinen, det 

gör för ont. Hon har mycket stöd i sin partner men tycker det är frustrerande att han behöver 

göra ”allt”.  

Hon berättar att på nästa läkarbesök gjordes ett par tester, bland annat om hon kunde knyta 

och börja på handlederna. Alexandra kunde inte göra detta och läkaren konstaterade att hon 

hade en inflammation och skrev ut Voltaren, ett inflammationsdämpande läkemedel. Även om 

Alexandra uttryckte glädje över att det hände något kändes det frustrerande att de bara tittade 
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på hennes handled när hon faktiskt har ont i hela kroppen. Men hon fick även vid samma 

läkarbesök en remiss till en arbetsterapeut.  

Väl hos arbetsterapeuten berättade denne att hon inte alls höll med vårdcentralens i deras 

uttalande och skrev en remiss tillbaka till vårdcentralen. Samtidigt gav hon Alexandra 

övningar så hon kunde öva och träna handlederna. Efter mötet med arbetsterapeuten ringde 

Alexandra tillbaka till sin vårdcentral. De ville inte hjälpa henne utan hänvisade till att hon 

skulle följa övningarna. Men ur ren frustration berättade Alexandra att det var är så illa att hon 

inte ens kunde skriva på datorn längre, och att hon i så fall skulle vara tvungen att sjukskriva 

sig.  

År 2002 uppgick samhällets sjukdomskostnader till 550 miljarder. 300 miljarder kronor 

spenderades på vård till kvinnor och 250 miljarder till män (Socialstyrelsen, 2004, 8). 

Kostnaden för sjukskrivningar uppgick till 500 miljarder (Socialstyrelsen, 2004, 10). 

Detta fick vårdcentralen att äntligen reagera. Hon berättar att det inte ens går att skriva 

salstentor för hand. Hon har fått lov att göra tentorna via datorn men berättar att det var svårt 

att få igenom på grund av att hon inte har någon diagnos att ta stöd av.  

Fem gånger har Alexandra varit i kontakt med vården den senaste tiden men fortfarande har 

hon inte kommit något närmare ett svar med hjälp av läkarna. Men själv har hon ett hum av 

vad som kan vara problemet. Detta efter mycket sökningar på internet och i samtal med andra.  

Innan Alexandra tar kontakt med vården brukar hon söka svar själv för att presentera en 

möjlig lösning på problemet. Men hon möts oftast av ett ”Nej det är det inte” och får ingen 

förklaring till varför läkaren inte tror att det är det Alexandra själv känner att det kan vara. 

Men hennes sambo inflikar att läkaren Alexandra nu har på vårdcentralen känns ”väldigt dålig 

på att kommunicera allmänt” och inte är en människokännare men att arbetsterapeuten är 

väldigt bra på att kommunicera.  

Alexandra har undantaget det första mötet på sin vårdcentral, haft med sin sambo på alla 

läkarbesök. Dels som stöd men också för att det känns som att de lyssnar bättre när man är 

två. Den dåliga kommunikationen ifrån läkare upplever Alexandra inte bara gäller när hon 

sökt vård för sina leder utan också när hon söker vård för annat. Exempelvis när Alexandra 

gjorde ett allergiprov. Där togs också prover som bara visade normala världen men Alexandra 

fick aldrig veta vilka allergier hon testades för, något hon tror att läkaren kanske nämnt en 
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gång i förbifarten men inte mer. Inte ens när Alexandra påpekade detta förklarade läkaren 

vilka allergiprover de gjort. Hon menar att det ibland tar all koncentration att man ska försöka 

förklara och övertala läkaren vad som är fel att man ibland inte tar in det läkaren säger. Hon 

känner att det kanske kan vara så att hon också underskattar sin egen smärta men att hon 

egentligen skulle skatta den högre än vad hon gör, om hon inte hade känt sig dömd av vården 

om hur hon förväntas bete sig och känna. 

Även om kvinnan är medveten om flertalet normer hon anpassar sig efter, så finns det 

vissa normer kring hur kvinnan ska bete sig som är så naturaliserade att de inte ens ses 

som normer utan som något naturligt (Ambjörnsson, 2004, 308). Ambjörnsson menar 

att den naturliga kvinnan inte är naturlig på grund av att det är ett ideal som hela tiden 

måste skapas i relation till vad som uppfattas som naturligt. Det behövs därför en viss 

ansträngning för att skapa det naturliga idealet. 

Alexandra lämnade via mina vårdkontakter in en klagan när hon efter ett läkarbesök kände sig 

dåligt bemött. Läkaren ringde därför upp henne. Läkaren hade inte alls samma bild som 

Alexandra men sa att ”Det var ju synd att det inte framgick som du ville”. 

Av antalet rapporteringar av kritik mot vården kommer 60 % ifrån kvinnor och 40 % 

ifrån män. (socialstyrelsen, 20014, 10). 

Alexandra känner att de är väldigt enkelspåriga och egentligen inte gjort så mycket för att ta 

reda på vad det kan vara hon lider av. Alexandra har en rädsla för att inte bli tagen på allvar 

och att bli stämplad som hypokondriker. Hon får ångest när hon sitter i väntrummet över att 

de ska tro att hon bara låtsas. För enklare saker upplever Alexandra att det är lite lättare att 

söka vård när hon oftast vet vad problemet är och de inte kan ifrågasättas att hon faktisk är 

sjuk. Någon gång när hon sökt för andra problem har hon känt att det initialt känts bra men att 

läkarna inte fortsätter att lyssna på henne eller tycker att det inte är ett tillräckligt allvarligt 

problem att gå vidare med. När hon väl har sökt vård igen efter att ha gått med besvär en 

längre tid ifrågasätter läkarna henne ofta varför hon gått med problemen så länge.  

Jag frågar Alexandra om hon litar på vården. Hon säger att det är svårt. Hon vill så gärna lita 

på vården men det känns inte som hon kan göra det. Men hon tror att hon litar på vården som 

helhet men inte på specifika vårdkontakter. ”Vården borde vara bra men just där jag hamnat 

är den dålig”.  
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Hon pratar om svårigheten det innebär att inte ha en diagnos. Även om Alexandras diagnos 

skulle bli livslång känner hon en lättnad över att få svar på vad som skulle kunna vara fel med 

hennes kropp. Det skulle också underlätta i vissa sammanhang istället för att det känns som 

hon försöker ”smita undan” eller istället uthärdar situationen. Något hon gjorde de första åren 

när hon inte har en diagnos att luta sig på. 

Att vara sjuk är förknippat med en uppsättning regler och beteenden. Den sjuka innehar 

en social roll som ”sjuk”, med olika krav och rättigheter. Om ett sjukdomstillstånd kan 

bekräftas så innebär det ofta hänsyn från omgivningen men om ett sjukdomstillstånd 

inte kan konstateras så upplever patienten en känsla av vanmakt och maktlöshet när 

tillståndet inte kan bekräftas (Sachs, 2012, 61). 

Alexandra berättar att hon kanske till och med lite för ofta letar information för att själv 

försöka få ett svar på vad som är fel. Men trots bemötandet i vården och avsaknaden av 

diagnos är Alexandra hoppfull att hon kommer få svar i framtiden, men bara efter att hon sagt 

ifrån till vårdcentralen.  Alexandra själv och några i hennes närhet tror att det är EDS 

hypermobilitetssyndrom hon lider av.  

EDS (Överrörlighetssyndrom) symptom: ledsmärtor, men är också en 

multisystemåkomma som kan ge värk i hela kroppen. Trötthet. Drabbar främst kvinnor 

i 20-40 års ålder (socialstyrelsen, 2006). 

Något även arbetsterapeuten anser som en möjlig diagnos. Alexandra hoppas på att bli 

remitterad till en specialist på EDS i Västervik men det blir hon bara om hon gör sina 

övningar ett tag till, de vill inte remitera henne dit än. Alexandra själv har gjort små steg i att 

kunna promenera och hon känner att det hjälper när hon tränar, men också att hon fastnat lite i 

en ond cirkel för hon ofta har för ont för att träna. Vi avslutar intervjun och innan vi skiljs åt 

blir jag erbjuden en chilliplanta, ett frestande erbjudande men för någon som till och med 

lyckas ta död på kaktusar känns det som en bra idé att låta bli.  

Elsa 

Elsa är en nära vän till mig och vi har känt varandra länge. Trots detta var det bara för drygt 

två år sedan hon vågade öppna upp sin sjukdomshistoria för mig, en historia som sträcker sig 

nästan ett decennium tillbaka. Jag vet mycket när vi sätter oss ner för intervjun. Men jag ber 

henne ändå berätta allt från början. Elsa är 23 år gammal och älskar att sporta. Hon har dansat, 

tränat kampsport, åkt skidor, tränat gymnastik och skulle gärna hänga mycket på gymmet. 
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Något hon inte längre kan eller orkar göra. Elsas högsta dröm just nu är att flytta hemifrån, ta 

körkort och börja plugga på universitetet sådant vi andra tar för givet men som för Elsa känns 

som en omöjlighet.  

Elsa berättar att allt började när hon var 14 år. Elsa var ofta trött och skolarbetet kändes tungt 

även om hon klarade av uppgifterna tog det längre tid än normalt att genomföra. Många i 

Elsas dåvarande kompisgäng var fixerade vid mat och ätstörningar var inte ovanligt. Hennes 

föräldrar blev oroliga att det hade kunnat smitta av sig på Elsa och att det var därför hon var 

trött och hade svårt med skolarbetet. Elsas föräldrar kontaktade därför BUP – barn och 

ungdomspsykriatrin. Elsa fick komma dit och prata med dietist och psykolog, som inte ansåg 

att hon hade någon ätstörning men att det inte var normalt att Elsa upplevde sådan trötthet och 

hade svårt att hänga med i skolan. Utredarna på BUP skickade henne vidare till en annan 

avdelning där de ansåg att hon hade ADD och att det var förklaringen på hennes problem. 

Utan någon riktigt utredning började Elsa äta mediciner för ADD. Det skrevs i hennes journal 

att hon hade diagnosen ADD även om det varken gjordes tester eller fler bedömningar. 

Elsa berättar att hon testade en rad olika mediciner under en längre tid som inte hjälpte alls. 

På BUP fick hon även höra att hon inte skulle ha så höga krav på sig själv eller i livet och det 

inte är säkert att hon skulle kunna göra allt som andra gör. Något som gjorde Elsa nedslagen 

för att hon i grund och botten är en ambitiös person.  

När Elsa fyllde 18 år hänvisades hon istället till Redakliniken en vuxenpsykiatrisk 

mottagning. Elsa berättar att hon kände sig väldigt frustrerad över sin situation. Medicinen 

hjälpte inte, hon inte fick något stöd och skickades runt mellan olika psykiatriska 

mottagningar. I samråd med sina föräldrar bestämde sig Elsa för att sluta äta ADD-medicinen 

när den inte hjälpte och bara gav biverkningar. Något som gjorde att Elsa fick mycket skäll på 

sitt nästa besök.  

Ambjörnsson menar att det finns två sätt för kvinnan att vara, idealkvinnan och 

verkligheten. Däremellan finns ett glapp som skapas när kvinnan ofta inte kan leva upp 

till idealet. Idealet har många olika förväntningar och beteenden kopplat till sig 

(Ambjörnsson, 2004, 22). Enligt Ambjörnsson ska kvinnan vara både kontrollerande 

och eftergiven. Hon ska ha en aktiv roll både relationsmässigt och arbetsmässigt, vara 

framåt men lämna plats. Ambjörnsson diskuterar kring att kvinnor inte alls är 

omedvetna om dessa normer men att istället för att säga ifrån så anpassar sig hellre 

kvinnan till det idealet som finns (Ambjörnsson, 2004, 21). 
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Trots att hon ätit flera olika mediciner mot ADD i flera år och det inte hjälpt någonting, inte 

ens tillfälligt. Hon fick istället prata med en psykiater som trodde att hennes problem berodde 

på att hon led av en hörselnedsättning. Psykiaterns teori rann dock ut i sanden när kliniken 

blev uppköpt och Elsa istället blev remiterad till vuxenpsyk på US i Linköping. Elsa bestämde 

sig för att strunta i allt och leva på som vanligt istället.  

Lisbeth Sachs diskuterar hur människors livsstil och livsstilsmönster stärker 

människors makt över hälsa. I detta hälsokontrollerade samhälle kan människor själva 

påverka och vida åtgärder för att behålla en god hälsa. Detta gör att individer känner 

kontroll över sin hälsa (Sachs, 2013, 100), men innebär också ett slags ”skyldighet” att 

vara hälsosam genom att leva hälsosamma liv. 

Ungefär ett år gick och det blev bättre utan mediciner och utan att behöva springa på möten 

med olika vårdkontakter varje gång. Men problemen kvarstod och försämrades. Den annars så 

sportiga Elsa var tvungen att sluta träna på grund av att hon fick så ont i lederna och ofta 

sträckte muskler, trots noggrann uppvärmning. Hon har ett flertal gånger sökt sig till 

vårdcentralen för att försöka råda bor på sin trötthet och värk, något som inte tagits på allvar 

utan hon har fått höra att det är normalt. Samtidigt så märkte Elsa att hon behövde äta 

onormalt mycket för att kunna orka koncentrera sig. I ett sista försök att inte behöva ge upp 

träningen så valde Elsa att träna med en personlig tränare. Han märkte att hon ofta fick 

blodsockerfall och det var inte ovanligt att hon svimmade på gymmet. När hon följde sin 

personliga tränares matschema (som byggde på normal kost med mindre kolhydrater på fasta 

tider) kunde Elsa trilla ihop och behöva ligga ner i flera timmar. Hon var så låg på energi att 

hon inte kunde röra sig eller fokusera. Svimningarna blev värre och det resulterade i flertalet 

akutbesök. Elsa berättar att hon aldrig blivit tagen på allvar på akuten utan oftast fått ligga i 

flera timmar och läkarna gång på gång förklarat för henne att det inte finns några fel på henne.  

Antalet unga vuxna som söker vård har drastiskt ökat de senaste åren. I Skåne har 

siffrorna sedan 2008 ökat med över 70 % i åldersgruppen 20-29 år (Wenster, 2013). 

Elsa berättar också att hon via vuxenpsyk remitterades till en sjukgymnast och en 

arbetsterapeut där de skulle lära henne att strukturera upp sin vardag, något som blev 

meningslöst för Elsa som inte har några problem med detta. De ville också börja medicinera 

henne igen något hon inte ville. På vårdcentralen vägrades hon hjälp på grund av att de i 

hennes journal kunde se att hon dels hade kontakt med psykiatrin och ”har” ADD. Det fanns 
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en kvinnlig läkare på vårdcentralen som ville hjälpa Elsa. Men hon fick inte medhåll ifrån 

sina kollegor och kunde därför inte gå vidare med att hjälpa henne.  

Joy Hendry menar att en norm är ett visst beteende eller förväntning som människor 

lär sig under socialisationen. Normer är sociala konstruktioner som därmed kan vara 

olika i olika sociala grupper och kulturer (Hendry, 2008,171). När en individ bryter 

mot en norm reagerar den sociala gruppen på ett positivt eller negativt sätt. Normer 

kan likställas med sociala lagar. En sanktion är en positiv eller negativ reaktion som 

gruppen riktar mot den individ som brutit mot normen (Hendry, 2008, 173). Om 

normen bryts kan den sociala sanktionen ibland vara mer effektiv än samhällets 

juridiska lagar. Hendry menar att sanktioner är en typ av social kontroll som gör att 

människor håller sig till de givna normerna i gruppen (Hendry, 2008, 72). 

Med stöd ifrån sina föräldrar så valde Elsa att spärra sina journaler och byta vårdcentral. Elsas 

föräldrar och hon själv har läst mycket om vad problemet kan ligga och sköldkörtelproblem är 

ett utbrett problem i Elsas släkt. De är mycket kunniga, insatta i den senaste forskningen och 

har läst både om vanliga och ovanliga sjukdomar rörande sköldkörteln och hormoner. En teori 

de också pratat med läkarna om. Hennes mamma är både doktor i medicinsk biologi och 

sjukhustandläkare. Detta gör att hon är väl insatt i medicinska termer, kroppsfunktoner och 

olika prover. Trots detta märker de ofta att läkarna inte förklarar mer ingående utan bara säger 

att allt är normalt, även om de gärna skulle vilja tolka de olika provsvaren själva. Elsa har ett 

enormt stöd i sina föräldrar och de är väldigt måna om att hon ska må bra och att detta ska få 

en förklaring.    

Hon fick på den nya vårdcentralen träffa en läkare som vid första mötet verkade snäll och 

intresserad, men menade att han inte kunde göra en korrekt bedömning när han inte hade 

tillgång till hennes journaler. Hon bestämde sig därför att lita på läkaren och låta honom läsa 

journalerna. Vid nästa besök (båda hennes föräldrar som tagit ledigt från jobbet var med) 

tittade Elsa i ögonen pekade på sin egen panna och sa ”Det här sitter i ditt huvud Elsa, du är 

inte sjuk”. 

2007 publicerades en undersökning omfattande 826 personer över 18 år om hur de 

ansåg att de blivit bemötta i vården. De som deltog hade det senaste året sökt vård i 

genomsnitt 2.2 gånger. 51 % hade sökt sig till primärvården och vårdcentralen och 31 

% hade sökt vård på sjukhus. 6 % uppgav att de fått ett dåligt bemötande eller ett 

mycket dåligt bemötande senaste gången de sökt vård. 38 % uppgav att de någon gång 
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blivit illa bemötta när de sökt vård. Studien visade även att fler unga och personer över 

60 år upplever sig sämre bemötta (Jakobsson, 2007, 543). Fler kvinnor än män angav 

att de fått ett sämre bemötande (Jakobsson, 2007, 543). De som upplevde sig sämre 

bemötta hade sökt vård för en längre tids smärta, sömnsvårigheter, rastlöshet 

nedstämdhet och depression (Jakobsson, 2007, 544). Den typiska patient som upplevt 

sig fått ett sämre bemötande är den yngre kvinnan med ”subjektiva” symptom dvs. 

symptom som kan vara svåra att undersöka. 

Det bemötandet fick droppen att rinna över och Elsas föräldrar bestämde att hon istället skulle 

gå till en privatläkare som specialiserar sig på sköldkörteln. Något som var dyrt och 

tidskrävande, det innebar både resor och att de betalade för alla möten och prover själva. Men 

här fick Elsa rätt bemödade och rätt kompetens. Han var ärlig och förklarade att 

kvinnokroppen är väldigt underprioriterad i forskningen och medicinska studier. ”Det finns 

ingen som får nobelpriset för forskning av kvinnokroppen!” 

Anledningen till att majoriteten av all hälso-och sjukvårdsforskning gjorts på män är att 

om kvinnor skulle delta, skulle det leda till ett oklart studieresultat. Detta argument 

baseras på att kvinnor ofta äter p-piller som påverkar metabolismen och 

hormonnivåerna, att hon beroende på var hon är i sin menstruationscykel skulle reagera 

olika på olika mediciner, samt att kvinnor kan vara gravida (Hammarström, 2014). 

Samtidigt så ställde hon sig i kö för att göra en ADD-utredning så att diagnosen skulle 

försvinna ur hennes journal på grund av att den ofullständiga utredningen ställde till det varje 

gång hon sökte vård. Efter att ha stått i kö ett par månader tog de utan att höra av sig och utan 

en ordentlig förklaring bort Elsa ur kön med hänvisning till att hon redan hade en diagnos.  

I samma veva som de började söka privatvård hade Elsa också skickat in en självremiss till 

sjukhusets endokrinologi-avdelning, något som kändes som ett halmstrå, när de får in 

hundratals remisser om året. Men Elsa hade tur och i början av hösten fick hon komma till en 

läkare. En läkare som för första gången på tio år tog henne på allvar. Läkaren sa att många 

kvinnor hamnar i Elsas situation och att de oftast får antideprissiva medel utskrivet, att den 

verkliga orsaken till deras problem aldrig hittas. Denna läkare var dock fast besluten om att 

hjälpa Elsa. Hon sa dock att det skulle ta lång tid då Elsa som ung och ”frisk” inte skulle 

prioriteras.  
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I mitten av oktober blev Elsa inlagd på sjukhuset i nästan en vecka där hon genomgick en rad 

olika tester och prover. Hon fick bland annat fasta i 72 timmar. Efter att tagit blodprover 

varannan timme i tre dagar kunde de inte längre sticka henne i armen för det kom inte längre 

något blod. Elsa berättar att hon fick åka upp till narkosläkaren som istället skulle operera in 

en kateter i hennes axel, så de skulle kunna fortsätta ta prover. Narkosläkaren en medelålders 

man förklarade irriterat för henne att han hade bättre saker för sig, än att operera in en kateter 

i hennes axel. Han förklarade för henne att det är normalt för unga kvinnor att vara trötta.   

Men hennes egna läkare har varit rak, ärlig och haft en bra kommunikation med både Elsa och 

hennes föräldrar. Något de länge saknat av vården. Hon har berättat att det inte kommer bli 

lätt för hon måste förklara och få medhåll ifrån sina kollegor om vilka tester som ska göras. 

Men oavsett detta kommer hon hjälpa Elsa tills den dag det hittat en lösning. Det går inte 

räkna det antalet vård-och läkarbesök Elsa har gjort under åren. Elsa är arg på att kvinnan är 

så underprioriterad i forskningen.  

Fossum (2013, 24-49) menar att det finns ett par variabler som är centrala för hur 

patienten upplever sig bemött: vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, kvalitet, respekt, 

attityd, information; korrekta besked och upplysningar, värme & engagemang, 

uppträdande, mottagande, behandling, tonfall & kroppsspråk. Med hjälp av dessa 

nyckelord kan man undersöka hur patienter upplever sig bli bemötta i vården. Ett dåligt 

bemötande i vården leder ofta till att patienten får en större ohälsa och lidande men 

även att patienten tvingas söka vård fler gånger eftersom första mötet inte gav 

tillräckligt information (Fossum, 2013, 24-49) eller ledde till att patienten blev frisk. 

Elsas mamma har också haft kontakt med en doktor på Karolinska institutet som forskat inom mer 

sällsynta sköldkörtelsjukdomar, något som gjort att de andra läkarna känner påtryckningar på att Elsas 

problem ska lösas en gång för alla. Just nu väntar både Elsa och vi alla i hennes närhet på provsvaren 

och hoppas på positiva besked inom den närmsta tiden.    
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Diskussion 
I diskussionen disskuterar jag kritiskt mitt resultat för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka unga kvinnors erfarenheter och uppfattningar om hur de blivit 

bemötta av vårdpersonal samt hur deras ohälsa har diagnosticerats. Jag utgår ifrån att unga kvinnor har 

tre faktorer som bidrar till att de upplever sig bli sämre bemötta i vården: kön, ålder och 

sjukdomssymptom.  Dessa unga kvinnors upplevelser är subjektiva utifrån deras perspektiv, Jag anser 

mig inte kunna ifrågasätta det mina informanter säger eftersom jag inte var på plats vid tiden för 

läkarbesöken. Mina informanters berättelser är exempel på hur unga kvinnor kan råka ut för ett 

negativt bemötande i vården och även forskningen bekräftar att det finns en stor risk för unga kvinnor 

att utsättas för ett negativt bemötande. Min diskussion visar på en strukturell problematik som finns 

inom vården och måste belysas, detta betyder inte att det kan generaliseras på hela vården eller alla 

unga kvinnor.  

Kvinnor i vården 

Joy Hendry menar att en norm är ett visst beteende som individen lär sig under socialiseringsprocessen 

(Hendry, 2008,171). Att bryta mot en nom innebär att den sociala gruppen reagerar och individen får 

en positiv eller negativ respons på sitt beteende. Ambjörnsson menar att den naturliga kvinnan inte är 

naturlig utan att det är ett ideal som hela tiden måste skapas i relation till vad som uppfattas som 

naturligt inom den sociala gruppen eller kulturen. Att kvinnor blir normaliserade i vården kan bero på 

att vårdpersonalen och samhället skapar och reproducerar bilden om den ”värkande kvinnan”. Att det 

är normalt för kvinnor att ha ont. Ett ideal och en norm som flickor lär sig redan från tidig ålder. Sachs 

menar att pojkar och flickor utrycker smärta på olika sätt och att ett barn uttrycker sig i förhållande till 

omgivningen. Utrycket är inte heller alltid representativt på hur allvarlig skadan är utan beror snarare 

på omgivningens gensvar (Sachs, 2013, 71).  

En konsekvens av detta är att både flickor och pojkar skapar sin smärta genom omgivningens reaktion, 

men omgivningen skapar även en bild om hur flickor och pojkar förväntas utrycka sin smärta. När 

kvinnors smärta bir normaliserad är det på grund av att omgivningen utifrån hennes kön skapat en bild 

av att hennes smärta är normal, eller inte tillräcklig för att behöva ”lösas”. Om kvinnan går ifrån det 

ideal omgivningen skapat är det stor risk för att hon utsätts av en negativ sanktion. Hirdman (1988 48-

63) menar att det kvinnliga alltid är underordnat det manliga oavsett samhällsstruktur. Thompsson 

(1998, 52-55) menar att kvinnan fostras till att bli ansvarstagande och vårdande, en egenskap som ses 

som naturlig för kvinnan och något hon ska värna om. Ambjörnsson (2004, 308) menar att dessa 

normer är så i förankrade i samhällets syn på kvinnan att de inte ens ses som normer utan som något 

naturligt. 
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När en kvinna söker vård går det emot en av de egenskaper som anses mest naturligt för henne. Hon är 

den som ska vara vårdande av naturen vilket strider emot att hon själv behöver söka hjälp. Detta kan 

leda till att hon utsätts för en negativ sanktion i form av ett negativt bemötande. Men det kan även vara 

så att för kvinnan som anses vårdande av naturen, anses det vara normalt att hon ska hantera och ta 

hand om sin egen smärta.   

Elvira berättar att hon drar sig för att söka vård för att hon inte vill ”ta upp plats”. Något hon har 

gemensamt med både Elsa, Alexandra och Clara. Ambjörnsson (2004, 21) menar att kvinnor ofta vet 

om vad som förväntas av dem och att istället för att säga ifrån anpassar de sig hellre efter normen. 

Mina informanter vet att de förväntas vara friska och Alexandra ger exempel på att hon ofta 

underskattar sin egen smärta för hon känner att de skulle tro att hon ljög eller överdrev, något som 

stödjer Ambjörnssons teori. Clara tycker det är onödigt att gå till läkaren när hon på förhand vet vad 

han ska säga och Alexandra berättar att hon får ångest innan läkarbesök. Elsa berättar att när hon blev 

inlagd på sjukhuset fick hon frågan av en läkare vad hon gjorde där och att ”Det är normalt att vara 

trött som ung tjej”. Detta när hon befann sig i en utsatt situation där han höll en skalpell mot hennes 

axel. Hon var dessutom svag och yr efter tre dagars fastande.  

Mina informanter vill inte ta upp plats. De är medvetna om att de tar upp både vården och läkarnas 

resurser. De vet på förhand hur mötet kommer gå och de själva utrycker en känsla av uppgivenhet 

inför läkarbesöken. Trots detta ser de inget annat val än att söka vård, eftersom de inte har någon 

annanstans att vända sig till när det kommer till deras hälsa och välmående. Kontakten med vården 

skapar mer ohälsa och stress än vad de bidrar till att lösa hälsoproblemen de sökt vård för.  

Flera av mina informanter har varit med om oacceptabla övertramp i vården, ofta på grund av deras 

kön eller ålder. Trots detta är det svårt för mina informanter att säga ifrån. Alexandra fick när hon 

sökte vård höra att ”Det är som tjej är normalt att ha ont då och då”, Clara fick höra att hon var 

deprimerad och borde röra på sig mer. Elsa har fått förklarat för sig att ”Det sitter i ditt huvud Elsa, du 

är inte sjuk”. Ofta i samband med nonchalans och ett överdriver kroppsspråk. Alexandra bestämde sig 

för att gör något åt saken när hon kände sig illa bemött. Hon lämnade in en klagan och förklarade hur 

hon kände. Läkaren ringde upp henne men bad inte om ursäkt utan sa istället att ”Det var ju synd att 

det inte framgick som du ville”. 

Svårigheter i att säga ifrån kan bero på att de som patienter är underordnade och om de gör ett försök i 

att säga ifrån utsätts de av en negativ bemötande av läkaren och vården. Något som kan leda till att 

patienten tror att denne inte får vård om den inte anpassar sig efter normen. Alexandra förväntade sig 

en förklaring av det dåliga bemötandet men fick istället ett svar som tydde på att läkaren ansåg att det 

var Alexandras fel att hon upplevt sig dåligt bemött. De unga kvinnorna har inte råd att chansa genom 
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att säga ifrån, då det skulle kunna leda till ett värre bemötande än de redan utsätts för. De väljer därför 

att acceptera ett dåligt bemötande i hopp om att få bättre hjälp nästa gång.    

Att frångå normen om den naturliga och fogliga kvinnan gör att unga kvinnor som söker vård utan en 

specifik diagnos får höra att allting är normalt. När kvinnan har tagit ett steg ut ur normen försöker 

man istället ”trycka tillbaka” och anpassa in henne in i normen för den friska kvinnan. Detta gör att 

patienten upplever en känsla av vanmakt och maktlöshet när tillståndet inte kan bekräftas (Sachs, 

2012, 61). Att vara sjuk ses som en anomali och samhället gör allt för att människor ska vara så friska 

som möjligt. En frisk individ kan bidra till ett friskt samhälle. Alexandra och Elsa som ännu inte fått 

någon fast diagnos upplever att läkarna försöker passa in dem i det ideal som finns för friska unga 

kvinnor, ett ideal de inte kan leva upp till eftersom de inte är friska.  

En sjuk person har istället en annan social roll med olika krav och rättigheter. Om ett 

sjukdomstillstånd kan bekräftas så innebär det ofta hänsyn från omgivningen (Sachs, 2012, 61). 

Elvira och Clara som har en fastställd diagnos upplever att de har stöd från omgivningen men att de i 

vården har problem att få rätt hjälp. Detta på rund av att det istället fokuseras för mycket på visa delar 

av deras sjukdom. De har svårt att komma ifrån den normala symptombilden för deras 

sjukdomstillstånd, och istället passas in i en sjukdomsnorm. Clara skulle behöva en annan medicin än 

den vanligaste som skrivs ut, något läkaren inte vill gå med på. Ett resultat av detta är att Claras hälsa 

och värden drastiskt försämrats. För Claras del ligger det också ett problem i att den Svenska 

sjukvådens referensvärden inte stämmer överens med övriga länders. Det skiftar också från landsting 

till landsting. Det betyder att vad som anses ”normalt” för Claras sjukdom beror på var i landet hon 

bor. Clara berättar också att hennes läkare är fokuserad på en viss del av sjukdomen och avfärdar 

andra symptom som kan tänkas uppkomma.   

Unga i vården 

Att unga kvinnor blir sämre bemötta i vården kan ha sin orsak i att unga är den grupp i samhället vars 

kontakt med vården ökat markant. Framförallt har de börjat söka sig till akutvården istället för 

primärvården. Den redan belastade vården blir överansträngd (Wenster, 2013). Detta skapar en negativ 

bild av unga som söker vård. Personalen pratar om en attitydförändring där unga både kräver vård, tar 

upp plats och förväntar sig hjälp direkt (Adolfsson, 2014). Elvira berättade om när hon tidigt i sin 

sjukdom sökt vård för en onormalt stel och svullen fot. Läkaren tittade inte på hennes fot utan med 

skor på berättade han att ”Jag förstår att det är jobbigt för ungdom att behöva jobba men någon 

sjukskrivning tänkte jag inte uppmuntra”.  

Eva Thorén är chef för akutdivisionen vid Skånes universitetssjukhus menar att orsaken kan bero på 

att människors levnadsmönster har ändrats och sjukvården inte anpassat sig. T.ex. att unga ofta söker 
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vård efter arbetstid när primärvården är stängd (Ericson, 2011). Sachs (2013, 100) stödjer till viss del 

hennes argument att vår livsstil stärker makten vi har över vår hälsa. Med den nya livstilen så har vi 

större kontroll över vår hälsa men vi har också öppnat upp för vissa risker. När en risk blir synlig vet 

inte patienten hur den ska bearbeta informationen. Patienten kan tappa kontrollen och litar inte på sina 

egna signaler. Något som kan bidra till att fler unga söker akutvård när de har svårt att skilja på vad 

som kan vara normalt eller inte.  

Alla mina informanter känner att åldern varit ett problem när de sökt vård. När Elvira i tidig ålder 

sökte för käkproblem uteslöt de förslitningsskador för att hon helt enkelt var för ung för att ha det.  

Men andra läkare tror att internets påverkan där unga kan läsa om dödliga sjukdomar skrämmer upp 

ungdomar och får dem att söka mer akutvård (Adolfsson, 2014). Alla mina informanter söker mycket 

forskning och möjliga lösningar. Internet är en av huvudkällorna mina informanter får sin information 

ifrån. De spenderar ofta mycket tid på internet, detta på grund av att de känner att de inte får 

tillräckligt med information ifrån sina läkare. Däremot använder mina informanter internet som ett 

komplement och stöd när de träffar läkaren, och inte som en ursäkt att söka akutvård. Av mina 

informanter är det bara Elvira och Elsa som varit inne på akuten och då för akuta problem. Elvira drog 

ut vätska ur sina leder och Elsa hade svimmat.  

Diffusa symptom och bemötande i vården 

Foss & Sundby (2003, 45-52) menar att unga kvinnor ses som extra besvärliga när de söker vård 

mycket på grund av att de är pålästa. En teori mina informanter bekräftar. Clara berättar att hon ibland 

haft papper med på den senaste forskningen för att ha mer stöd på mötet med läkaren. Alexandra ägnar 

mycket tid åt att hitta en förklaring till sin smärta och både Elsa och hennes föräldrar är aktiva och 

pålästa. Elvira upplever också problem att kunskapen ifrån läkarna inte är tillräcklig trots att hon har 

en diagnos.   

Ett resultat av det negativa bemötandet tror både Jakobsson (2007,540–547) och Fossum (2013, 24-

49) leder till att patienten dels måste söka vård igen när den första kontakten inte var tillräcklig, dels 

till att patienten istället slutar söka vård. Mina informanter bekräftar båda teorierna. Deras vårdbesök 

har varit många men ofta har de dragit sig för att söka igen på grund av en känsla av att inte bli trodd 

eller lyssnad på. Detta har gjort att det gått lång tid mellan besöken och skapat onödigt lidande för 

mina informanter. Jakobsson (2007,540–547) anser att det blir en ond cirkel av det dåliga bemötandet 

som leder till just dåligt bemötande. När patienten inte får tillräcklig hjälp på första mötet måste de 

söka vård igen, en överbelastning skapas som i sin tur leder till dåligt bemötande när läkarna inte har 

tid att lyssna på patienten.   
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Elvira och Elsa är de informanter som på grund av sin sjukdom sökt vård på en akutmottagning. Deras 

upplevelser skiljer sig väldigt mycket åt. Något som kan kopplas till symptomen de sökt för.   

Elvira menar att hon alltid fått rätt vård och hjälp på akuten men inte på vårdcentralen. Det tror hon 

beror på att när hon sökt akutvård har det varit ett tillstånd som syns och går att bota på plats t.ex. när 

hon var inne på US för att dra vätska ur knäna var det något onormalt som de kunde fixa tillbaka till 

ett normaltillstånd. Något som syntes. På vårdcentralen har hon istället haft väldigt diffusa symptom 

och därför har vårdpersonalen istället normaliserat hennes symptom för att passa in henne i normen.  

Elsa upplever sig dåligt bemött på både vårdcentralen och akuten, detta på grund av att hon alltid haft 

en diffus symptombild som inte syns utanpå. Det är något både Clara och Alexandra också upplevt på 

grund av att deras sjukdomar inte syns. Jakobsson (2007, 543) bekräftar att de individer som söker 

vård för tillstånd som inte syns är de som upplever sig få ett sämre bemötande. Enligt en undersökning 

gjord av Andersson & Svensson (2013, 5) på två akutmottagningar i Sverige är kvinnor den grupp som 

oftast söker vård för diffusa symptom som buksmärtor medan männen sökte för benbrott och andra 

synliga skador.  

I Sverige omfattas all vård av hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS; 1982:763). I lagen ingår åtgärder 

för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården som ges ska vara på 

lika villkor och respektera alla människors lika värde. Trots detta tyder både Jakobssons (2007, 543) 

och Andersson & Svenssons (2013, 17) undersökningar på att vården är långt ifrån jämställd. Enligt 

lagen ska den person som är i mest behov av vård få företräde även om forskningen påvisar att det är 

mannen som prioriteras.  

Kvinnor får oftast mindre resurser, kortare rehabiliteringsinsatser och vänta längre tid på operation, 

(Robertson, 2014). En konsekvens som kan bero på att den medicinska forskingen sällan inkluderar 

kvinnor, men också på grund av att kvinnor får sämre bemötande.  

Elsa utrycker frustration över att kvinnan är underprioriterad i forskningen. Hon är påläst och vet att 

hennes sjukdom inte prioriteras på grund av att den främst är kopplad till kvinnor.  

På grund av att det är enskilda läkare som bedömer vem som är mest sjuk och behöver prioriteras blir 

det en subjektiv bedömning. Ett benbrott prioriteras när det syns att patienten har ont, även om en 

hormonsjukdom kan orsaka likvärdig smärta. Problemet är att den inte syns och läkarna inte kan mäta 

den utan måste lyssna på patienten.  

Även socialstyrelsens rapport påvisar att vården är långt ifrån jämställd. Kvinnors vård kostar mer än 

männens eftersom de i högre utsträckning söker mer vård. Men männen får dyrare medicin och 

kvinnor rapporterar i högre grad biverkningar av läkemedel (Socialstyrelsen, 2004, 10).  
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Lagen säger att det är viktigt att patientens behov och trygghet är i fokus och patienten ska ges 

information om sitt hälsotillstånd och vilka olika undersökningar och behandlingar som finns (SFS, 

1982:763). Men både Sachs (2013, 100) studie och mina informanter berättar om svårigheten i att 

kommunicera med läkaren. Clara berättar att hon inte fått någon hjälp i att översätta sina provsvar och 

ibland har de inte ens visat värdet hon ligger på, utan bara talat om att det ligger inom referensvärdet. 

Både Alexandra och Elsa har gjort olika prover och inte fått veta vad för prover som togs. T.ex. när 

Alexandra gjort allergiprov. Alexandra fick aldrig veta vilka allergier hon testades för, något hon tror 

att läkaren kanske nämnt en gång i förbifarten men inte mer. Inte ens när Alexandra påpekade detta 

förklarade läkaren vilka allergiprover som gjordes. Sachs (2013,100) menar att läkaren måste översätta 

och förklara för patienten vad en ökad risk eller ett provsvar betyder för patienten kan ha svårt att tolka 

det själv.  

Elsa upplever även problem att hon fått en felaktig och obekräftat diagnos som vården hela tiden utgår 

ifrån när hon söker hjälp. Hon känner att de dömer henne utifrån diagnosen och därigenom får hon ett 

sämre bemötande.  

En av uppsatsens frågeställningar var att besvara om det finns någon skillnad i om kvinnor bli 

underprioriterade på grund av att de lider av en sjukdom som är överrepresenterad hos kvinnor. 

Informanterna Elsa och Clara har en hormonsjukdom som främst är kopplad till kvinnokroppen. 

Elviras sjukdom är istället överrepresenterad hos män och Alexandras sjukdom drabbar både kvinnor 

och män i ungefär samma utsträckning. Men sjukdomen i sig spelar inte någon större roll utan 

bemötandet avgörs av symptomen, eftersom informanterna inte vet vilken sjukdom de har eller inte 

har. 

Däremot finns det ett tydligt problem inom forskningen. Kvinnosjukdomar är underprioriterade och 

det finns inte lika mycket studier och forskning om hur kvinnokroppen fungerar. Kvinnor som får 

sjukdomar som är överrepresenterade hos män riskerar också att bli nedprioriterade på grund av att 

forskningen främst bedrivs på män men sjukdomen kan ta sig i ett annat utryck för kvinnor än för 

män. Något som t.ex. drabbar kvinnliga hjärtpatienter även om risken att få en hjärtattack är lika stor 

för kvinnor som för män är symptombilden för kvinnor och män olika. En konsekvens som gör att 

kvinnor som får en hjärtattack söker vård senare på grund av att de först inte förstår att det är en 

hjärtattack (Nilsson, 2013). 

Kvinnor söker i högre utsträckning mer vård än män, även om unga kvinnor är den grupp som söker 

mindre vård än genomsnittet (Jakobsson, 2007, 545). En orsak som kan ligga i att de upplever sig 

dåligt bemötta och sedan drar sig för att söka vård. Fossum (2013, 24-49) menar att det finns ett par 

variabler som är centrala för hur patienten upplever sig bemötta. Mina informanter har i sina möten 

med vården upplevt brist på både respekt, korrekta besked, information, hjälpsamhet, behandling och 



39 
 
 

många andra viktiga variabler för att de ska känna sig hjälpta av vården. Avsaknaden av dessa faktorer 

kan vara en orsak till varför mina informanter känner sig dåligt bemötta och varför unga kvinnor väljer 

att söka mindre vård, även om de är i behov av det.     
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Slutsats 
I Sverige omfattas all vård av hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS; 1982:763).  Trots lagen tyder 

forskningen på att unga kvinnor är de som får sämst bemötande i vården. Kvinnor söker i högre 

utsträckning mer vård än män, även om unga kvinnor är den grupp som söker mindre vård än 

genomsnittet (Jakobsson, 2007, 545). En orsak som kan ligga i att de upplever sig dåligt bemötta och 

sedan drar sig för att söka vård.  

Detta beror huvudsakligen på tre orsaker, kön, ålder och symptombild. Kvinnan underprioriteras både i 

forskingen och inom vården. Långa vårdköer, kortare rehabiliteringstider och billigare mediciner. Att 

kvinnor blir underprioriterade i vården kan bero på att vårdpersonalen och samhället skapar och 

reproducerar bilden om den ”värkande kvinnan”. Detta leder till att kvinnors smärta normaliseras. En 

konsekvens som leder till att kvinnor förväntas klara av att hantera sin smärta, ofta samtidigt som hon 

förväntas uppfylla samhällets andra kvinnoideal.  

Att fler unga söker sig till vården kan bero på det risksamhälle vi lever i idag. Unga får inte hjälp att 

tolka provsvar eller vad en ökad risk betyder. Media presenterar dagligen olika larm och risker vi 

människor utsätts för. Det ökade antalet yngre som söker sig till vården skapar en överbelastning. 

Detta leder till att det främst är unga kvinnor som drabbas av det ökade trycket, på grund av att det är 

fler kvinnor som söker vård och därför också löper en större risk att utsättas för ett sämre bemötande.  

De patienter som söker vård för diffusa symptom är de som upplever sig bli sämre bemötta. Kvinnor 

är den grupp som i högre grad söker vård för mer diffusa symptom. Detta leder till att kvinnor 

upplever sig får ett sämre bemötande på grund av att de söker vård med en diffus symptombild.   

Kvinnor som söker vård utan en specifik diagnos får höra att allting är normalt. När kvinnan har tagit 

ett steg ut ur normen försöker man istället ”trycka tillbaka” och anpassa in henne i vården. Alexandra 

och Elsa som ännu inte fått någon fast diagnos upplever att läkarna försöker passa in dem i det ideal 

som finns för friska unga kvinnor, ett ideal de inte kan leva upp till när de inte är friska. Elvira och 

Clara har svårt att komma ifrån den normala symptombilden för deras sjukdomstillstånd, och istället 

passas in i en sjukdomsnorm. 

Mina informanter upplever att de har svårt att motsäga läkaren även om de i vissa fall är mer insatta i 

sina egen sjukdomssituation. Svårigheter i att säga ifrån kan bero på att de som patienter är 

underordnade och om de gör ett försök att frångå normen så utsätts de av en negativ sanktion av 

läkaren och vården. Något som kan leda till att de tror att de inte kommer få den hjälp de behöver. 

Informanterna har därför accepterat ett bemötande som i vissa fall är helt oacceptabelt. De upplever 

även problem med att tolka sina provsvar och mina informanter berättar om att de varken får se 

provsvar eller ibland inte ens vetat vad för prover som har gjorts på dem.  
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Enligt lagen ska den person som är i mest behov av vård få företräde. Något som kan vara svårt för 

läkaren att avgöra. Men både inom forskning och-vårdköer prioriteras mannen före kvinnan. Att unga 

kvinnor vid första eller andra mötet med vården inte får ett tillräckligt bra bemötande gör att hon med 

stor sannolikhet kommer söka vård igen eller dra sig för att söka vård. Vilket antingen skapar en högre 

arbetsbelastning för vården eller ett onödigt lidande för de unga kvinnorna. Unga kvinnor har fastnat i 

en ond spiral där de själva bidrar och reproducerar det ideal som vården projicerat på dem.  

Att som ung kvinna vara i behov av vård gör att hon får ett sämre bemötande per automatik. Läkarna 

har svårt att diagnoserna och bekräfta symptomen. De bedömer ofta unga kvinnor som extra besvärliga 

och de själva reproducerar den bilden som leder till att den ”värkande kvinnan” anses som ett 

accepterat tillstånd inom vården.  

Både den negativa bilden av att unga missköter sig i vården och bilden av att kvinnan ses som extra 

besvärliga och dessutom är överrepresenterad inom vården, kan ligga till grund för att unga kvinnor är 

den grupp som upplever sig bli sämst bemöt och därför söker mindre vård. Den unga kvinnan är ifrån 

två grupper som anses överanvända vården i onödan. En ung kvinna som söker vård med diffusa 

symptom som inte kan bekräftas utsättas för ett negativ bemötande på grund av att hennes tillstånd inte 

anses tillräckligt allvarligt för att ta upp den ansträngda vårdens tid. Den unga kvinnan hamnar i kläm 

när läkarna vill ”statuera ett exempel” i och med att hon tillhör två ”problemgrupper”. Oftast handlar 

det inte om den enskilde läkaren utan om en uppfattning inom hela vården att unga kvinnor anses 

friska och överdriver sin ohälsa. Symptomen normaliseras eftersom de diffusa symtom unga kvinnor 

söker vård för anses ligga inom ramen för unga kvinnors vanliga hälsa.   
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Vidare forskning 
För att ytterligare få kunskap inom detta ämne finns det flera möjliga vägar att undersöka. Ämnet 

öppnar upp för att kunna använda sig av en rad olika metoder t.ex. en kvantitativ metod eller en 

diskursanalys. En studie i större skala kan göras för att få ett bredare underlag men även fler 

kvalitativa intervjuer skulle bidra till en djupare och mer nyanserad bredd. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur många av de kvinnor som söker vård (och bidrar till 

att kvinnor blir de som söker mest vård) gör detta på grund av att de inte fick tillräckligt med hjälp vid 

sitt första möte. En annan möjlig studie är att undersöka värderingar hos vårdpersonal, hur de tror sig 

och hur de bemöter olika patienter.  

Denna studie har varit en homogen grupp av unga svenska kvinnor. För att få en ytterligare dimension 

skulle en studie kunna göras om hur kvinnor med en annan kulturell bakgrund upplever sig bli 

bemötta. Det skulle även vara intressant att mer djupgående undersöka ämnet ur ett feministiskt 

genusperspektiv. 

Gruppen unga kvinnor skulle även kunna ställas gentemot hur andra patientgrupper upplever sig bli 

bemötta. T.ex. varför även äldre kvinnor upplever sig få ett sämre bemötande.  

Ämnet är brett och ständigt aktuellt, jag hoppas att det i framtiden kommer forskas mer på hälsa hos 

kvinnor. Jag är övertygad om att både vårdkostnaderna och vårdköerna kommer minska om vi på 

allvar började satsade pengar på kvinnors välmående.   

Jag har läst litteratur som jag till denna studie valde att inte använda mig av men som kan vara 

relevant vid liknande studier. Understandning and applying medical anthropology av Brown & Berret 

utgiven 2010. och Anthropology and social theory av Sherry B. Ortner utgiven 2006.  
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Appendix 

Bilaga 1 - Frågeformulär  
1. Vill du dela med dig av din sjukdom/diagnos? (För att fastställa om det är en så kallad 

"kvinnosjukdom")  

2. Om du ser tillbaka på en specifik sjukdom/diagnos du har/haft sökt vård för, hur var bemötandet 

första gången? Kände du att vårdpersonalen var lyhörda och tog dig på allvar?  

2. Hur var bemötandet andra gången?  

4. Känner du att vårdpersonalen är lyhörd gentemot det du berättar för dem?  

5. Har du fått en fastställd diagnos/sjukdom?  

5. Känner du att du fått rätt vårdinsatser för din sjukdom/diagnos?  

6. Känner du att det har varit svårt att få läkemedel utskrivet?  

7. Känner du att det har varit svårt att få en remiss till rätt vårdinsats?  

8. När du hade din sjukdom/diagnos sökte du vård på en vårdcentral och en akutmottagning? 

- I så fall upplevde du någon skillnad i hur du blev bemött på akuten respektive vårdcentralen?  

10. Litar du på vården?  

12. Tvekar du att söka vård relaterat till din sjukdom/diagnos?  

13. Tvekar du på att söka vård för annat som inte är relaterat till din sjukdom/diagnos?  

14. Känner du att du fått/fick tillräckligt information rörande din diagnos/sjukdom?  

15. Känner du att du i sjukvården blir dömd pga. din diagnos/sjukdom när du söker vård för annat?  

16. Finns det något annat du vill ta upp angående hur du känner dig bemött i vården? 
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