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Abstrakt 
Bakgrund: Sjukskrivningsmönstret skiljer sig åt mellan kvinnor och män och denna 
studie riktade fokus mot att mötet i hälso– och sjukvården kan vara en bidragande 
orsak. Syfte: Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv beskriva hur det 
multimodala teamet upplever mötet med kvinnor och män under rehabilitering. Metod: 
Kvalitativ metod där fem respondenter djupintervjuades samt en kvalitativ 
innehållsanalys som resulterade i sex kategorier. Resultat: Vissa skillnader sågs mellan 
hur kvinnor och män uttrycker sina problem, vad som orsakar problemen och hur dessa 
kan ta sig uttryck. Mindre skillnader sågs mellan könen angående på vilket sätt män 
och kvinnor uttrycker sina krav på rehabiliteringen. I teamen utgår de från ärendet, 
bemöter individer olika och fokuserar inte på om individen är en kvinna eller man, men 
det fanns samtidigt en medvetenhet om att vissa problem kan vara typiskt för de olika 
könen. Konklusion: Det är viktigt att vårdteamen bemöter individen som hon/han är, 
utan att fokusera på olikheter mellan könen, men samtidigt ta hänsyn till de skillnader 
som de faktiskt ser. Med ett individfokuserat bemötande kan upplevelsen av 
rehabiliteringen bli positiv, något som i sin tur underlättar återgång i arbete. 

 

 
 
Nyckelord: Bemötande, Genus, Hälso- och sjukvård, Möte, Rehabilitering, 
Uttryckssätt 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter! Utan er hjälpsamhet och ert intresse 

hade inte den här studien gått att genomföra. Vi vill också tacka våra handledare Emma 
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1 Inledning 
Sjukskrivningsmönstret för kvinnor och män ser olika ut (Socialstyrelsen, 2013). I 

augusti år 2013 var kvinnorna nästan dubbelt så mycket sjukskrivna än männen. För 

kvinnorna låg sjukpenningtalet på 10,44 dagar och för männen 5,88 dagar. Kvinnor och 

män sjukskrivs på grund av olika diagnoser, längden på sjukskrivningarna skiljer sig åt 

och kvinnor är sjukskrivna med partiell omfattning i större utsträckning än män (a.a.). 

Det finns många olika förklaringar till detta och denna studie riktar fokus mot att mötet 

i hälso- och sjukvården kan vara en bidragande orsak. Resultat från studier av kvinnor 

och mäns sjukfrånvaro visar nämligen att kvinnor har en generellt större risk att ha 

upplevt ett negativt bemötande i kontakten med hälso- och sjukvård och 

Försäkringskassan, vilket också påverkade deras möjlighet att återgå i arbete 

(Alexanderson, Marklund, Mittendorfer Rutz & Svedberg, 2011). Genom att ha ett 

genusperspektiv på medicinen kan vi få en större förståelse för kvinnor och mäns hälsa 

och problematisera kring hur relationer och genusmönster påverkar detta 

(Hammarström, 2005). Medicinsk genusforskning visar att olikheter mellan kvinnor 

och olikheter mellan män måste observeras då stora variationer finns utifrån till 

exempel vilken social och kulturell bakgrund du har (a.a.). På samma sätt menar 

Connell (2009) att genus handlar om sociala relationer snarare än könsskillnader. 

Genus är en social konstruktion av individer, normer och samhällsinstitutioner (a.a.). 

Om förväntningar vi har på män och kvinnor utifrån normer och ideal påverkar vårt 

beteende kan det få betydelse för hur vårdgivaren och vårdtagaren agerar och upplever 

mötet. 

 

Nästan alla landsting i Sverige har utvecklat multimodala team för att arbeta med 

sjukskrivningsprocessen, förebygga sjukskrivning och främja en ökad återgång i arbete 

(SKL, 2013b). Dessa team består vanligtvis av leg. läkare, leg. sjukgymnast, leg. 

arbetsterapeut och leg. kurator och/eller leg. psykolog samt en koordinator (a.a.). Då 

professionerna i teamet samarbetar med varandra om patienten och därigenom får ett 

brett perspektiv av ärendet, var det av intresse att ur ett genusperspektiv beskriva hur de 

upplever mötet med kvinnor och män under rehabilitering. Detta också eftersom de bär 

på kunskaper och erfarenheter av rehabilitering samt om olika faktorer som påverkar 

återgången i arbete, däribland bemötandets betydelse.  
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning kring mötet mellan profession och patient  

Det finns mycket forskning om mötet mellan patient och profession inom sjukvården 

och patienters olika upplevelser av mötet utifrån om patienten är man eller kvinna samt 

hur det påverkar återgång i arbete. Nedan presenteras ett antal studier som handlar 

om detta. Det kommer även att presenteras information om det multimodala teamet 

samt att den teoretiska utgångspunkten redovisas. 

 

2.1.1 Positivt och negativt bemötande 

Tidigare studier visar att bemötandet i samband med sjukskrivning är centralt och kan 

påverka möjligheterna till återgång i arbetslivet (Lynöe, Wessel, Olsson, Alexanderson 

& Helgesson, 2011; Lynöe, Wessel, Olsson, Alexanderson & Helgeson, 2013; Wessel, 

Helgesson, Olsson, Juth, Alexanderson & Lynöe, 2013). Lynöe et al. (2011) undersökte 

i sin studie långtidssjukskrivna patienters självskattade förmåga att återgå till arbete 

efter upplevelser av att känna sig respekterad eller kränkt i mötet med hälso- och 

sjukvården. Författarna fann ingen signifikant skillnad mellan könen, men resultatet 

visade på en tendens till att kvinnors återgång till arbetslivet påverkades mera av ett 

positivt bemötande, medan männen blev mer negativt påverkade ifråga om återgång i 

arbete av ett negativt bemötande (a.a.). Studien innehöll ingen genusanalys utan 

undersökte könsskillnader i hur kvinnor och män reagerar i mötet med vårdpersonalen 

samt hur det påverkade återgång i arbete. Lynöe et al. (2011) menar att hur 

vårdpersonalen interagerar med patienten påverkar möjligheten att återgå i arbete. 

 

Wessel et al. (2013) beskriver i sin studie att männen som upplevde negativa möten 

med vårdpersonal var mer benägna att känna sig kränkta än kvinnorna trots att 

kvinnorna var överexponerade av negativa möten. Wessel et al. (2013) gör en 

genusanalys och menar att det finns många orsaker till varför patienter känner sig 

kränkta och att det därför är viktigt att ta reda på varför det uppstår. Författarna menar 

att en tänkbar orsak kan vara de traditionella föreställningarna om mäns maskulinitet, 

där männen inte är vana att bli ifrågasatta, vilket resulterar i en högre känsla av att bli 

kränkta när vårdpersonalen avbryter och förkastar förslagen som läggs fram. Det som 

lyfts fram som orsak till negativa möten är att personalens beteende påverkas av: 

strukturella och organisatoriska begränsningar med dess tidsbegränsningar i 
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konsultationen, dålig kommunikation där läkaren inte tar sig tid att förklara för 

patienten, vårdpersonalens oprofessionella beteenden som handlar om att personalen tar 

med sig sina personliga problem i mötet med patienten, men även vilken attityd som 

vårdpersonalen har. Vidare nämns att kronisk smärta och psykiska sjukdomar har lägre 

status hos läkarna. Andra faktorer som kan påverka läkarens attityd i negativ riktning är 

om de inte kan erbjuda adekvat hjälp eller när de möter patienter med höga 

förväntningar. Wessel et al. (2103) menar att förutom att arbeta med nämnda problem 

är det av vikt att en attitydförändring bland sjukvårdpersonalen äger rum. Om läkaren 

har en lyssnande attityd i mötet skulle det kunna leda till att trots tiden för mötet är 

knapp och att läkaren är stressad så kommer patienten inte känna sig kränkt i samma 

utsträckning. När det gällde de negativa mötena och respektlöst beteende framkom 

dessa kategorier ur enkäten: ”att bli nonchalerad”, ”bli respektlöst behandlad”, ”inte bli 

trodd på”, ”tvivlade på mina symtom” och ”att inte läkaren lyssnade” (a.a.).  

 

Liknande resultat som Wessel et al. (2013) kom fram till finns i en studie där patienters 

och anhörigas klagomål till den lokala patientnämnden om sina möten och 

kommunikation i vården gjordes (Jangland, Gunningberg & Carlsson, 2009). Här 

beskrivs otillräcklig information, bristande respekt och otillräcklig empati som de 

vanligaste orsakerna till ett negativt professionellt möte (a.a.). Wessel et al. (2013) 

beskriver även att vid positiva möten handlar det om att ”bli lyssnad till”, ”trevligt 

bemötande”, ”behandlade med respekt”, ”svar på frågor”, ”trodd av läkaren”. Wessel et 

al. (2013) menar att ett felaktigt möte är inte bara beklagligt utan det kan också påverka 

det medicinska resultatet negativt. Studien fann att personer som upplevde sig kränkta 

hade utsatts för respektlöst eller nonchalant beteende från vårdpersonalen samt att 

ingen hade lyssnat på dem. Det visade sig även att det ofta var flera negativa möten 

som låg till grund för känslan av att bli kränkt. Men det hände även att ett möte som 

innehöll flera dåliga intryck kunde leda till samma känsla (a.a). När det däremot gäller 

olika aspekter av positiva erfarenheter med avseende på sina kontakter med personal 

inom hälso- och sjukvård samt socialförsäkring fann Müssener, Festin, Upmark och 

Alexanderson (2008) i sin studie att 92 % av de tillfrågade hade upplevt positiva möten 

med sjukvården och 73 % hade upplevt positiva möten med socialförsäkringen. Det 

positiva mötet handlade främst om känslan av att bli behandlad med respekt, bli 

lyssnad på och att känna tillit. Majoriteten av de som upplevt ett positivt möte var 

kvinnor födda i Sverige och personer med god självskattad hälsa (a.a.). Dock har ingen 
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genusanalys gjort utifrån detta då syftet inte var att identifiera eller diskutera orsakerna 

till erfarenheterna. 

 

En sjukskriven person möter även andra professioner i rehabiliteringsprocessen och hur 

de olika mötena påverkar den sjukskrivne kan variera. Detta visar en studie av Lynöe et 

al. (2013). Genom att jämföra resultaten från Lynöe et al. (2011), Müssener et al. 

(2008) och Wessel et al. (2013) med sitt eget resultat undersökte Lynöe et al. (2013) 

hur möten med Försäkringskassan påverkade patientens självskattade förmåga att 

återgå i arbete. Resultatet visade att respondenterna upplevde att det var viktigare att 

Försäkringskassans personal trodde på dem och deras förmåga än sjukvårdspersonalen. 

Det här kan bero på att Försäkringskassan och sjukvården har olika roller i 

försäkringssystemet, där sjukvården är intresserad av patientens hälsa och 

Försäkringskassan är intresserad av rätten till ersättning vid sjukdom. Att som patient 

bli utfrågad kan kännas som ett hot mot ens inkomst och kan därför bli mer känsligt. 

Lynöe et al. (2013) fann inga signifikanta skillnader i hur män och kvinnor upplevde 

mötena, om dessa var av negativ respektive positiv art (a.a.). Studien har inte gjort 

någon genusanalys utan enbart presenterat könsskillnader av upplevelser.  

 

Vidare har även Upmark, Borg och Alexanderson (2007) undersökt hur sjukskrivna 

män och kvinnor upplevde negativa möten med vårdpersonal och personal inom 

Försäkringskassan. De menar att om vårdpersonal nonchalerar och intar ett respektlöst 

förhållningssätt kan det leda till skam hos patienten, vilket även kan vara till skada för 

rehabiliteringsinsatsen. Att som patient bli bemött på ett likgiltigt och respektlöst sätt 

eller att de professionella inte tog sig tid för dem, inte trodde dem samt tvivlade på 

symtomen påverkade mötet negativt både hos kvinnor och män. Kvinnorna hade ändå i 

större utsträckning än männen upplevt olika typer av negativa möten. Upmark et al. 

(2007) menar att utifrån det faktum att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än 

män samt deras subjektiva upplevelser av bemötandet kan det vara betydelsefullt för 

vårdpersonalen att arbeta med att stärka och stötta kvinnor (a.a.). I studien finns en 

genusanalys då kvinnors underordning i samhället och maktobalansen mellan 

vårdgivare och vårdtagare diskuteras. Upmark et al. (2007) menar att det i mötet mellan 

vårdpersonal och sjukskrivna finns en maktobalans och i studien uttryckte flera av 

kvinnorna att de upplevde att de hade en underordnad position i förhållande till 

vårdpersonalen. De upplevde också i högre grad än män ett respektlöst beteende hos 
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vårdpersonalen till exempel efter att ha bemötts med ilska, misstro, tvivel, skuld, 

otålighet, eller behandlats som dum. En av flera förklaringar till detta kan vara att 

kvinnor vänder sig till vården i större utsträckning än män vilket ökar deras 

risker/chanser att uppleva både negativa och positiva möten.  

 

2.1.2 Förväntningar 

Förutom ovan beskrivna orsaker till upplevelsen av bemötande kan förväntningar som 

den sjukskrivne har med sig också påverka och förväntningar kvinnor och män har på 

hälso- och sjukvården skiljer sig åt (Alexanderson et al., 2011). Detta beskrivs i en 

huvudrapport från Karolinska Institutet som handlar om kvinnor och mäns 

sjukfrånvaro. I rapporten nämns det att män ofta lär sig att ha en krävande attityd 

medan kvinnor fostras till att ha en mer återhållsam inställning i kontakten med hälso- 

och sjukvård. Tendenser till att kvinnor har lägre förväntningar på mötet med 

sjukvården än männen har kunnat påvisas. Att ha höga förväntningar på vad mötet kan 

leda till kan göra att mötet upplevs som negativt medan att inte ha så höga 

förväntningar kan göra att upplevelsen av mötet blir mer positivt. Detta lyfts upp som 

något som kan ha betydelse vid tolkningen av skillnader i hur kvinnor och män 

upplever bemötandet (a.a.).  

 

I en studie där syftet var att undersöka, ur ett genusperspektiv, patienternas 

förväntningar inför att söka vård för nacke eller ryggsmärtor samt hur den vård och 

rehabilitering de fick upplevdes, visade det sig att kvinnor och män hade olika 

förväntningar och upplevelser av vård och rehabilitering (Stenberg, Fjellman-Wiklund 

& Ahlgren, 2012). Det som framkom i studien var att det fanns en tendens till att män 

och kvinnor uttryckte sina problem på olika sätt. Fler män än kvinnor uttryckte att 

smärtan var ett resultat av ett fysiskt krävande arbete, de tvivlade inte på att de fått rätt 

hjälp och tog sjukvården för givet. Stenberg et al. (2012) beskriver också att kvinnorna 

uttryckte mer komplexa känslor kring smärtan än vad männen gjorde. Det fanns ett 

självförringande och en känsla av att inte vara till last för andra hos kvinnorna, vilket 

inte var fallet hos männen. Kvinnorna ansåg att det var viktigt att tala om att smärtan 

var äkta samt beskrev att de bar på en rädsla för att bara uppfattas som gnällspikar. I 

genusanalysen som görs menar Stenberg et al. (2012) att detta kan ha att göra med den 

stereotypa synen som finns om att kvinnor är svaga och söker sig till sjukvården i 

onödan. Föreställningen kommer från ett historiskt perspektiv där mannens ses som 
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norm och associeras med styrka och styrd av förnuftet. Kvinnans kropp 

sammankopplas mer med svaghet och som något som är styrt av känslor. Detta är 

viktigt att bära med sig men det är också viktigt att vara medveten om att det finns 

olikheter inom gruppen kvinnor och inom gruppen män. Resultatet visade att bli 

bekräftad var den viktigaste faktorn när det handlar om förväntningar och erfarenheter. 

Det är viktigt att upptäcka patienter som beskyller och förringar sig själva och om det 

beteendet upptäcks bör stöd från vård- och rehabiliteringspersonal sättas in, allt för att 

öka patienternas funktion och tillfredsställelse med vården (a.a.). 

 

2.1.3 Könsskillnader i rehabiliteringsprocessen 

Hur patienter uttrycker sig och agerar i mötet kan också påverka återgång i arbete. I en 

studie av Ahlgren och Hammarström (2000) visade det sig att det fanns skillnader 

mellan kvinnor och mäns beteende i kontakten med vården. Sju kvinnor och fyra män 

intervjuades och syftet var att söka svar på varför fler män än kvinnor rehabiliteras 

tillbaka till arbete vid arbetsrelaterad sjukdom. Samspelet mellan patienter, läkare och 

försäkringstjänstemän undersöktes, detta ur patientens perspektiv. De studerade mäns 

och kvinnors upplevelser av, och deras agerande under, själva rehabiliteringsprocessen. 

Detta analyserades sedan ur ett genusperspektiv. Resultatet visade att de sjukskrivna 

männen som deltog i undersökningen var mer krävande mot läkare, arbetsgivare och 

Försäkringskassan medan de sjukskrivna kvinnorna var mer “hjälpsökande” och tog 

inte för givet att de skulle få hjälp. Kvinnorna upplevde i större utsträckning än männen 

att läkarna misstrodde dem, män upplevde att deras förslag lyssnades på medan 

kvinnors förslag sågs som mer orealistiska. Detta gjorde att kvinnorna tappade hoppet 

och letade efter andra lösningar, till exempel genom att skaffa ett nytt arbete eller bli 

gravid. Ahlgren och Hammarström (2000) gör en genusanalys och menar att mäns sätt 

att vara och nå sina mål passar rehabiliteringssystemet och dess uppbyggnad, när 

rehabiliteringsaktörer agerar som de gör är detta alltså till fördel för männen. För att 

förbättra möjligheterna för kvinnorna bör läkare och Försäkringstjänstemän vara 

medvetna om hur genus skapas i konsultationen (a.a.). 

 

2.1.4 Vårdpersonalens attityder 

Vårdpersonalens bemötande kan också ha att göra med vilken syn personalen har på 

patienter som är män och kvinnor. På ett norskt sjukhus undersöktes attityder som 

sjukhuspersonal uttrycker gentemot patienter som är män respektive kvinnor (Foss & 
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Sundby, 2003). Resultatet visade att all personal, oberoende av sitt eget kön, beskrev 

patienter som var kvinnor mer krävande, tog längre tid och har fler ”diffusa symtom” 

än patienter som var män. Foss & Sundby (2003) menar att detta visar att det kan finnas 

behov av att göra personal inom vården mer genusmedvetna. Hammarström (2004) 

menar att detta är ett problem som har att göra med brist på forskning inom medicinen 

där det saknas kunskap om många symtom. Om vårdpersonal istället skulle tänka att 

det är ”hittills oförklarade symtom” kanske bemötandet skulle bli annorlunda. Att inte 

få någon medicinsk diagnos kan leda till en känsla av att bli nonchalerad och misstrodd 

(a.a.). 

 

2.1.5 Önskemål 

I en studie av Åhrberg, Landstad, Bergroth och Ekholm (2010) var syftet att identifiera 

situationer och fenomen som förenklade återvändandet till arbetet för 

långtidssjukskrivna kvinnor. Det var för kvinnorna i denna studie framgångsrikt att få 

prata om vad de önskade eller längtade efter. Författarna menar att detta kan vara 

mindre provocerande att som rehabiliteringsaktör ta upp i samtal än att prata om vad 

man är motiverad till, som kan kännas mer kravfullt. Med hjälp av öppna frågor med 

utrymme för olika känslor kan samtalet leda till att kvinnan kommer fram till om hon är 

motiverad och vill återvända till arbetet eller inte. Aktörer inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering kan ha nytta av detta, för genom att bredda förståelsen för människors 

känslomässiga drivkrafter kan man få reda på vad som driver honom eller henne 

tillbaka till arbete (a.a.). 

 

2.1.6 Coping 

Det är viktigt inom vården att ta hänsyn till både skillnader och likheter mellan män 

och kvinnor, hur de uttrycker sig och upplever situationer (Malterud, Hollnagel & Witt, 

2001). Kvinnor och män utsätts för olika stressfyllda situationer och kan därför behöva 

olika strategier att hantera dessa på men när det gäller coping har många studier enbart 

utgått från män. I intervjustudien av Malterud et al. (2001) som tittat på genus och 

coping hos patienter inom primärvården, genom att jämföra de självskattade 

hälsoresurserna hos män och kvinnor, kunde inga tydliga könsuppdelningar ses. 

Frågorna som ställdes till kvinnorna och männen skiljde sig åt men utgick från samma 

teoretiska modell. Nyckelfrågorna utvecklades var för sig utifrån vetskapen om att 

kvinnor och män uttrycker sig på olika sätt om samma fenomen. Resultatet visade på 
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vissa skillnader men också på likheter. Både männen och kvinnorna menade att de kan 

lita på sin egen kapacitet att förbättra eller behålla sin hälsa. Männen pratade i termer 

av optimistiska attityder och att ha en positiv självkänsla medan kvinnorna pratade om 

att ha en inre styrka. Arbetet nämndes av både kvinnor och män som en hälsoresurs. 

Malterud et al. (2001) menar vidare att beskrivningen av copingstrategier behöver 

omdefinieras då stressfaktorer, krav, förväntningar och möjligheter kan se olika ut för 

kvinnor och män samt hur dessa faktorer hanteras. Dock krävs det individanpassad vård 

och ett skickligt lyssnande av professionella för att undvika att enbart betrakta olikheter 

mellan män och kvinnor. Tvärtom är det också viktigt att kunna fånga skillnader där det 

faktiskt finns skillnader (a.a.). 

 

2.2 Multimodala team 

En kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess där varje kvinna och man får en sjukskrivning 

där åtgärderna är anpassad efter hennes/hans behov är betydelsefull för utfallet (SKL, 

2013b). Denna kvalitetssäkring har visat sig kunna reducera längden på 

sjukskrivningarna. Detta har möjliggjorts inom ramen för den s.k. 

sjukskrivningsmiljarden (2006) som är en överenskommelse mellan regeringen och 

Sveriges landsting och kommuner (SKL). I och med detta har många landsting 

utvecklat team och utsett koordinatorer som ska hålla samman 

sjukskrivningsprocesserna på enheterna. Sjukskrivningsmiljarden låg även till grund för 

landstingen att utveckla rehabiliteringsgarantin där många tar hjälp av sina team och 

koordinatorer (a.a.). I teamen på hälsocentralerna ingår vanligtvis leg. läkare, leg. 

sjukgymnast, leg. arbetsterapeut och leg. kurator och/eller leg. psykolog samt en 

koordinator som oftast är den som leder teamet (SKL, 2013c). Det är i dessa team som 

bedömning angående vilken behandling, rehabilitering och sjukskrivning som passar 

den enskilde patienten görs och det är denna bedömning som sedan ligger till grund för 

den fortsatta processen (SKL, 2013b).  

 

Rehabiliteringsgarantin gäller från 2008 (SKL, 2013b) och behandlingsmetoder som 

ingår i rehabiliteringsgarantin måste vara evidensbaserade (Günzel & Zanderin, 2012; 

SKL, 2013a; SKL, 2013d). För att Landstingen ska få ta del av ersättning från 

rehabiliteringsgarantin krävs det, enligt SKL (2013a), ”ett ökat arbete med fokus på 

återgång i arbete efter sjukskrivning eller på att patienten kan stanna kvar i arbete trots 

nedsatt arbetsförmåga.” (s. 3). Syftet med rehabiliteringsgarantin är att personer mellan 
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16-67 år som befinner sig i en sjukskrivning eller som riskerar att hamna i en ska få ta 

del av åtgärderna (SKL, 2013b). Dessa åtgärder riktar in sig mot två diagnosgrupper 

där den första innefattar patienter med måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, 

depression och stress och här erbjuds kognitiv beteendeterapi (KBT) eller 

interpersonell psykoterapi (IPT) (a.a.). När det handlar om patienter med ångest, 

depression och stress nämner SKL (2013d) att vårdgivaren behöver bli bättre på att 

identifiera vilka kvinnor och män som kan bli hjälpta av KBT/IPT. Förutom en 

medicinsk bedömning och diagnostisering bör en psykologisk bedömning göras och 

detta av personal med relevant utbildning och kompetens (a.a.). Den andra 

diagnosgruppen är patienter med långvarig (minst 3 månader) diffus smärta i axlar, 

nacke och rygg (SKL, 2013b). Här kan multimodal rehabilitering (MMR) erbjudas där 

personen får tillgång till välorganiserade och synkroniserade åtgärder. Ett MMR-team 

består av flera professioner t.ex. leg. läkare, leg. psykolog, leg. sjukgymnast, leg. 

sjuksköterska och leg. arbetsterapeut som tillsammans arbetar mot ett mål där patienten 

får ta del av åtgärderna för att få bästa resultat (a.a.). SKL (2013d) skriver att ovan 

nämnda patientgrupper ska ingå i rehabiliteringsgarantin då dessa sjukdomar ligger 

bakom drygt 60 % av alla långa och korta sjukskrivningar som överstiger 14 dagar. 

Åtgärder som erbjuds i den multimodala rehabiliteringen har i en metastudie kunnat 

påvisa en signifikant ökad chans för patienter med ländryggssmärta att återkomma i 

arbete (Norlund, Ropponen & Alexanderson, 2009).  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien kommer i huvudsak att utgå ifrån 

Connells (2009) definition av genus, såsom en social konstruktion av individer, normer 

och samhällsinstitutioner. Det finns en mängd olika genusteorier och alla dessa idéer 

har skapats under olika omständigheter av personer med olika förutsättningar. Därför 

blir också teorierna formulerade på olika sätt. Samhällen påverkar varandra, vi lever 

inte åtskilda från varandra i olika kulturer utan vi behöver kunna prata med varandra 

över gränserna och detta gäller även i genusanalysen. Att se sig själv som andra ser en, 

att ta hänsyn till olikheter och att arbeta tillsammans är, enligt Connell (2009), vad 

genusteori borde handla om (a.a.). 

 

Ordet genus är hämtat från grammatiken (Connell, 2009). Det används för att visa på 

olika typer av substantiv som kan sägas stämma överens med skillnader i kön hos de 
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karaktäriserade föremålen. Definitioner av genus fokuserar oftast på skillnader mellan 

könen och ignorerar skillnader inom samma kön. Connell (2009) menar däremot att 

fokus måste riktas mot relationer snarare än skillnader. För genus handlar egentligen 

enbart om sociala relationer där grupper och individer handlar (a.a.).  

 

Att vara kvinna eller man inte är ett tillstånd som är i förväg utsett, utan det är ett 

tillstånd som skapas (Connell, 2009). Det är inte heller något som vi blir tvingade in i 

av enbart sociala normer eller myndigheter, utan människor är med och skapar sig 

själva som maskulina och feminina genom sitt agerande. Vi ställer in oss i ledet eller 

förhåller oss till den plats vi fått. Detta gör vi av egen fri vilja, men de allra flesta har en 

blandning av feminina och maskulina personlighetsdrag, där vissa har mer av det ena 

och mindre av det andra (a.a.). Likt Connells (2009) genusteori, menar West och 

Zimmerman (1987), att genus är något som skapas i det dagliga samspelet och att män 

och kvinnor "gör" kön utifrån en komplex social kontext där beteendet styrs av det 

samhälle vi befinner oss i. Visst är individen med och "gör" kön men individen är inte 

fri i ”görandet”, det är interaktionen och de institutionella arenorna som styr. Genom att 

ha en förståelse för hur genus skapas i sociala situationer kan vi belysa samspelet 

mellan den sociala strukturen och de sociala processer som håller den levande (a.a.). 

 

Connell (2009) beskriver genusmönster som ett mönster av genusarrangemang vilket 

kan kallas institutionens genusregim. Sådana genusregimer förekommer ofta i 

verksamheter inom organisationer och dessa regimer är förändringsbara. Ett exempel 

på genusregimer på arbetsplatser kan vara de könsindelade yrkesrollerna. 

Genusregimer ingår också i större mönster som sträcker sig över tid, vilket Connell 

(2009) kallar ett samhälles genusordning. Genusregimerna motsvarar ofta 

genusordningen. Vare sig vi pratar om genusregim eller genusordning handlar det om 

relationer, hur individer, organisationer och grupper är sammanlänkade och indelade. 

Hur vi agerar påverkas av den genusordning vi vistas i. I enlighet med Connells (2009) 

teori om genusmönster och relationer kan det antas att detta får konsekvenser för 

vården på olika sätt. Det torde innebära att både vårdgivaren och vårdtagaren är med i 

detta skapande av genus i mötet, vilket i sin tur sannolikt får betydelse för hur 

vårdgivaren och vårdtagaren agerar och upplever mötet. Förväntningar vi har på mäns 

och kvinnors agerande utifrån normer och ideal påverkar vårt beteende. 
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Påståenden om att kvinnor och män är olika kommer från många håll (Connell, 2009). 

Till exempel att vi kommunicerar på olika sätt, att inlärning sker på olika sätt, att 

hormoner gör att vi agerar på olika sätt och att vi styrs av manligt och kvinnligt 

tänkande. Däremot visar mängder med forskning på motsatsen (a.a.). Hyde (2014) 

menar att en mängd forskning har genomförts där fokus ligger på att hitta psykologiska 

könsskillnader som till exempel verbal förmåga, matematik och sätt att kommunicera, 

men menar att detta kan ställa till det för många då förväntningarna påverkar vårt sätt 

att agera. Studien är en sammanställning av metaanalyser som syftar till att förklara 

könsskillnader. Resultatet visade att skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller 

egenskaper och beteenden är mycket liten, nästintill obefintlig. Hyde (2014) menar att 

det inte är särskilt produktivt att titta på detta utan istället hitta metoder eller insatser 

som gör att vi når samma kompetens där det finns skillnader. En övertro på 

könsskillnader kan få allvarliga konsekvenser. Genuslikheter är alltså nog så intressant 

som könsskillnader. Hyde (2014) föreslår också en forskningsstrategi där kön, etnicitet, 

social klass, sexuell läggning och kön samtidigt studeras. Connell (2009) menar att det 

är ytterst tveksamt att skillnader mellan mäns och kvinnors fortplantningsorgan skulle 

kunna ge upphov till andra skillnader. Kroppen påverkas av sociala processer. Den 

påverkas till exempel av krig, arbete, urbanisering, sexualvanor, livsmedelstillgångar 

och utbildning. Dessa faktorer formas av genus. Det är alltså inte bara kroppen som 

skapar genusmönster (a.a.). 

 

2.4 Syfte  

Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv beskriva hur det multimodala 

teamet upplever mötet med kvinnor och män under rehabilitering.  

 

2.5 Frågeställningar 

Upplever det multimodala teamet att kvinnor och män uttrycker sina problem och 

behov på olika sätt? 

 

Upplever det multimodala teamet att de samtalar kring eller bemöter patienter på olika 

sätt beroende på om det är en kvinna eller man? 
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3 Metod 
Nedan presenteras studiens vetenskapliga metod, relationen mellan teori och empiri 

samt att design och avgränsningar redovisas. Sedan redovisas det för 

urvalsförfarandet, undersökningsgruppen, hur intervju och analysen genomförts samt 

författarnas förförståelse. De etiska aspekterna tas också upp och avslutningsvis 

redovisas hur litteratursökningen genomfördes. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Då intresset låg i att undersöka de multimodala teamens tankar och upplevelser så 

utgicks det i denna studie från en kvalitativ metod. Det finns två huvudsakliga 

inriktningar inom forskning. Den kvantitativa forskningen handlar om att forskaren 

strävar efter att upptäcka eller påvisa storskaliga sociala trender samt att den har distans 

till undersökningspersonerna (Bryman, 2011). Medan den kvalitativa forskaren istället 

sysslar med en mera begränsad aspekt av den sociala verkligheten och är nära 

undersökningspersonerna. En annan skillnad är att den kvantitativa forskarens fokus 

ligger på människors beteenden medan det för den kvalitativa forskaren handlar om att 

undersöka den mening detta beteende rymmer (a.a.).  

 

3.2 Relation mellan teori och empiri 

Arbetet med att producera teorier som ska ge en så riktig kunskap om empirin som 

möjligt sker genom att data och information om det som ska studeras samlas in (Patel 

& Davidson, 2011). Det finns flera tillvägagångsätt som forskaren kan använda sig av 

för detta och här kommer två av dessa att beskrivas. Det första tillvägagångssättet, 

deduktion, följer forskaren bevisandets väg utifrån allmängiltiga principer och 

befintliga teorier. Och ur dessa befintliga teorier härleds hypoteser som sedan prövas i 

empirin. I det andra tillvägagångssättet, induktion, studeras forskningsobjektet utan att 

först ha förankrat undersökningen i någon vedertagen teori. Här handlar det om att 

forskarens uppgift är att upptäcka något som sedan kan formuleras i en teori. Men detta 

innebär inte, enligt Patel och Davidson (2011), att forskaren arbetar helt 

förutsättningslöst utan den induktiva forskarens egna idéer och föreställningar kommer 

att speglas i teorierna som produceras. Beträffande föreliggande studie så kan den 

varken klart klassificeras som en induktiv eller deduktiv studie, utan istället en studie 

som innehåller både induktiva och deduktiva inslag. Det ställdes inte upp några 
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hypoteser och det handlade heller inte om att formulera en teori utifrån det insamlade 

materialet. Det som ändå låg närmast denna studie var ett förhållningssätt av deduktiv 

art då resultaten som framkom av intervjuerna kopplades till en förutbestämd 

genusteori. 
 

3.3 Design 

Då avsikten med denna studie var att ur ett genusperspektiv beskriva hur det 

multimodala teamet upplever mötet med kvinnor och män under rehabilitering passade 

det att använda sig av en fallstudiedesign. Bryman (2011) beskriver att ”en 

forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data.” (s.48) En 

fallstudiedesign är ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall som inte behöver 

vara en person utan handlar oftast om t.ex. en viss del av en organisation, en viss familj 

eller en viss händelse. I detta sammanhang är forskaren intresserad av att belysa unika 

drag hos det specifika fallet, vilket kallas för ett idiografiskt synsätt (a.a.). I denna 

studie undersöktes två team och detta upplägg är i linje med vad Backman (2008) 

menar, nämligen att det i fallstudier kan ingå flera fall i en och samma studie. 

Denscombe (2009) beskriver att om syftet med en undersökning är att gå på djupet och 

få en större förståelse hur sociala relationer och processer hänger ihop är en fallstudie 

att föredra.   

 

3.4 Avgränsningar 

En avgränsning som gjordes i denna studie är att enbart studera skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor i mötandet. Det blir alltså kön som står för den sociala 

dimensionen i studien. Faktorer som till exempel ålder, klass, religion, sexualitet, 

kulturell bakgrund och etnisk tillhörighet har inte ingått i studien men dessa faktorer 

samverkar, enligt Connell (2009), med föreställningar om kön.  

 

3.5 Urvalsförfarande 

När respondenterna valdes ut utgicks det från ett målstyrt eller ett s.k. målinriktat urval. 

Enligt Bryman (2011) är detta vanligt då det gäller kvalitativ forskning som baseras på 

intervjuer. Det är ett icke-sannolikhetsurval och respondenterna är därför inte 

slumpmässigt utvalda, vilket gör att en generalisering till en population inte är möjlig. 

Detta var heller inte intentionen utan istället kunna visa på en grupp personers 

upplevelse av ett visst fenomen. Bryman (2011) menar att denna typ av 
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samplingsteknik är en form av strategiskt urval och används för att skapa samklang 

mellan forskningsfråga och urval. Det vill säga att analysenheten väljs ut så att 

forskningsfråga kan besvaras (a.a.). Inledningsvis var målgruppen för denna studie 

rehabiliteringskoordinatorer som är kopplade till de multimodala teamen, men då för få 

valde/kunde delta fick målgruppen ändras. Initialt låg intresset i att beskriva hur 

rehabiliteringskoordinatorerna upplever mötet med kvinnor och män under 

rehabilitering i de multimodala teamen. Då antalet rehabiliteringskoordinatorer slutade 

på två ändrades syftet och fokus riktades istället mot professionerna i de multimodala 

teamen. Korrigeringen av respondenterna blev inte av störande karaktär då 

rehabiliteringskoordinatorerna tillsammans med de övriga professionerna i teamen 

arbetar mot samma mål. För att få kontakt med respondenterna kontaktades en 

samordnare för alla rehabiliteringskoordinatorer i ett landsting i Sverige som i sin tur 

mailade ut informationsbrevet (se bilaga 1) till berörda personer. Då det visade sig att 

antalet respondenter blev för få utökades förfrågan till en enhetschef på en hälsocentral. 

Efter dennes samtycke vidarebefordrades informationsbrevet till berörda hälsocentraler 

och i med detta utskick anmälde tre respondenter sitt intresse till att delta i studien. 

 

3.5.1 Undersökningsgrupp 

Sammantaget var det fem respondenter som tackade ja till att delta och dessa arbetade 

på två olika hälsocentraler. Fördelningsmässigt var tre av respondenterna kopplade till 

en av hälsocentralerna medan två tillhörde den andra. Respondenterna som tackade ja 

på förfrågan att delta var två rehabiliteringskoordinatorer (kvinnor) i 50-60-årsåldern, 

en leg. läkare i 30-årsåldern (man), en leg. sjukgymnast (kvinna) i 60-årsålders samt en 

leg. psykolog (kvinna) i 50-årsåldern. 

 

3.6 Intervju och intervjusituation 

Arbetet inleddes med att en projektplan redovisades för handledaren och när den 

godkändes gjordes informationsbrev (se bilaga 1) och medgivandet (se bilaga 2) klart. 

Då intentionen med denna studie var att beskriva de multimodala teamens upplevelser 

valdes en kvalitativ metod med djupintervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver i 

Ahrne & Svensson (2011) att det i djupintervjuer går att fånga intervjupersonens 

erfarenhet och värderingar. Vid denna typ av intervju kan intervjuaren få information 

om personliga känslor, reflektioner och uppfattningar om andra (a.a.). En intervjuguide 

(se bilaga 3) med tre frågeställningar skapades där respondenterna fick associera fritt. 
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Bryman (2011) beskriver denna form av intervju och menar att intervjuaren bara ställer 

följdfrågor då detta krävs för att närma sig kärnan i frågan. Denna form tenderar att 

likna ett vanligt samtal.  

 

Respondenterna fick önska tid och plats för intervju. Samtliga valde att utföra 

intervjuerna på sina arbetsplatser där två intervjuer utfördes på en hälsocentral och tre 

på en annan. Innan intervjun startade gicks syftet med studien igenom samt att 

informationen på medgivandet (se bilaga 2) lästes upp innan respondenterna skrev på 

det. Under alla intervjuer deltog båda intervjupersonerna där den ena intervjuade 

medan den andra lyssnade och antecknade. Detta menar Kylén (1994) är en av flera 

saker som kan vara viktigt att tänka på innan själva intervjutillfället. 

Tillvägagångssättet förmedlades till respondenterna inledningsvis innan intervjuerna 

startade och syftet med detta var att skapa ett lugn hos alla berörda parter samt för att 

inte onödiga störningsmoment skulle dyka upp under intervjun. Tanken bakom detta 

beslut handlade om att om två intervjuar samtidigt så är det lätt hänt att de som 

intervjuar avbryter varandra samt att respondenten kommer av sig. Istället bestämdes 

det att den som antecknade kunde ställa en följdfråga på något som delgivits av 

respondenten under intervjun. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om 

vederbörande ville tillägga något eller om något behövde förtydligas. Både följdfrågor 

och tilläggsfrågor inträffade i samtliga fem intervjuer. Intervjuerna varade mellan 25-50 

minuter och spelades in. Bryman (2011) beskriver att det finns fördelar med att spela in 

intervjun och här nämns bl.a. att arbetet med analysen underlättas och att det som sagts 

kan spelas upp upprepade gånger vid behov för att säkerställa att transkriberingen blir 

autentisk. Bryman (2011) menar också att detta förfarande underlättar under själva 

intervjun på så sätt att istället för att distraheras av att föra anteckningar kan fokus 

läggas på att följa med i samtalet. Det finns även andra saker att ta med i beräkningen 

och Bryman (2011) nämner att när intervjuer spelas in kan det leda till att 

respondenterna känner viss oro och det kan bringa dem ur fattning.   

 

3.7 Dataanalys 

Analys av data har gjorts enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Granheim och Lundman (2004) menar att det vid kvalitativ 

innehållsanalys finns två val att göra, nämligen om det ska fokuseras på det manifesta- 

eller latenta innehållet. Med manifest innehåll menas det uppenbara i texten, det är en 
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textnära analys och bara det som texten säger analyseras. Med latent innehåll tolkas den 

underliggande innebörden av texten. En tolkning görs vid både manifest- och latent 

innehåll, men det sker med olika djup och abstraktionsnivå (a.a.). Innehållsanalysen för 

denna studie valdes att fokusera på det manifesta innehållet då det inte fanns något 

intresse av att analysera bakomliggande betydelser av det som sagts. Transkriberingen 

av intervjuerna skedde dagen efter respektive intervjutillfälle. Allt material lästes sedan 

upprepade gånger igenom av båda författarna, detta för att skapa en helhetsbild av 

intervjuerna. Efter detta började analysarbetet som inleddes med att plocka ut 

meningsbärande enheter ur analysenheten som sedan kondenserades. Granheim och 

Lundman (2004) menar att kondenseringen görs för att förkorta texten utan att kärnan 

försvinner. Vidare föreslår de att kalla hela intervjun för analysenhet medan en 

meningsbärande enhet är en sammanställning av meningar eller stycken där innehållet i 

texten hänger ihop genom sammanhanget (a.a.). Efter arbetet med att kondensera 

påbörjades abstraktionen med att göra koder med ett eller några ord för varje 

kondenserad meningsenhet. Efter det skapades kategorier, dock inga underkategorier. 

Abstraktionen, menar Granheim och Lundman (2004), handlar om att omvandla texten 

till mer abstrakt nivå. Detta görs genom att göra koder, kategorier och teman. Att skapa 

kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys och innebär en samling av innehåll som 

är gemensamt. Inget innehåll ska kunna passa in i mer än en kategori. Det kan vara 

svårt då det handlar om sammanflätande upplevelser. Men kategorin ska kunna svara 

på frågan ”Vad?” och vara en röd tråd för koderna samt fortfarande vara textnära. 

Kategorin kan också innehålla underkategorier. Skulle valet ha varit att göra en analys 

på latent nivå hade det här varit dags att hitta teman (a.a.). 

 

3.8 Förförståelse 

Uppväxt, erfarenheter och sättet att förstå omvärlden skapar förförståelse och dessa 

faktorer påverkar de antaganden och bedömningar som görs i 

undersökningssammanhanget (Thomson, 2010). Ett annat ord för förförståelse skulle 

kunna vara fördomar och dessa är både omedvetna och medvetna där kategorisering 

och stereotypisering görs utifrån invanda tankemönster (a.a.). Studien utgår från ett 

genusperspektiv och ämnet i sig rör frågor om föreställningar och invanda mönster. 

Författarna är medvetna om att de själva bär på föreställningar och erfarenheter som 

präglar hur de tolkar och förstår dess omvärld samt att detta i sin tur kan påverka det 
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som undersöks. För att undvika detta i möjligaste mån har kunskap inhämtats genom 

litteratur och diskussion. 

  

3.9 Etiska överväganden 

Det finns det fyra etiska principer som forskaren måste förhålla sig till för att få bedriva 

forskning (Bryman, 2011). Dessa kommer att redovisas nedan. 

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om syftet 

med den aktuella undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

hoppa av om de så önskar (Bryman, 2011). I informationsbrevet (se bilaga 1) som 

skickades ut till respondenterna uppfylldes detta krav där det även beskrevs att de har 

rätt att utan särskild förklaring avbryta intervjun. Vid intervjutillfället informerades 

respondenterna om detta ytterligare en gång innan de läste och skrev på medgivandet 

(se bilaga 2) – allt för att säkerställa informationskravet. 

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, men att minderåriga behöver vårdnadshavarens godkännande (Bryman, 

2011). Då respondenterna var över 18 år och svarade ja på förfrågan så har detta krav 

uppnåtts. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som samlas in ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter måste förvaras så att inga 

obehöriga kan få tillgång till dessa (Bryman, 2011). Då studiens upplägg var intervjuer, 

som är ett personligt möte mellan respondenten och intervjupersonen, går det inte att 

utlova full anonymitet som det går att göra vid enkätundersökningar. Då det finns 

många Hälsocentraler inom varje län i Sverige och följaktligen många multimodala 

team leder det till att detta krav i största möjliga mån följts. Och detta främst genom att 

inte delge vilket landsting det gäller, men även att inga personuppgifter redovisas. 

 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in bara får användas för det 

specifika forskningsändamålet (Bryman, 2011). I informationsbrevet och i 

medgivandeformuläret delgavs att materialet från intervjun endast kommer att 

användas i denna studie och att det kommer att raderas efter examinationen. 
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3.10 Litteraturgenomgång 

Under arbetets gång med denna studie har olika tillvägagångssätt använts för att samla 

in materialet. Arbetet inleddes med att studera och läsa på vad som fanns skrivet inom 

området som valts. Detta innebar bl.a. att artiklar, skrifter, olika myndigheters 

internetsidor och böcker gicks igenom. På det sättet skapades det en bild som sedan låg 

till grund för avsmalnade av själva syftet. Denna genomsökning ledde till att tänkbara 

artiklar hittades som sedan lästes och sen antingen sparades då de var av intresse eller 

förkastades då de inte passade syftet. I dessa artiklar refererades det i sin tur till andra 

intressanta artiklar som sedan också lästes, sparades eller förkastades. I 

Mittuniversitetets bibliotek letades det efter tänkbara artiklar i olika ämnesdatabaser, 

först ospecificerat genom att kombinera olika meshtermer. När arbetet med studien 

fortskred och kunskapen inom området ökade söktes det med dessa meshtermer: På 

Cinahl: ”sex differences”, ”attitudes of health care”, ”rehabilitation”, ”sex differences” 

samt ”attitudes of health personal”. På PsycInfo användes dessa meshtermer: ”health 

care attitudes”, ”rehabilitation” samt ”gender”. Och på PubMed användes dessa 

meshtermer: ”attitude”, ”sex factors” samt ”rehabilitation vocational”. På Gender 

studies database söktes det efter artiklar skrivna av Connell, R. I och med arbetets gång 

har syftet utkristalliserat sig och relevanta artiklar valdes ut av de som hittats genom 

ovanstående procedurer. 

 

 

4 Resultat  
Nedan presenteras först några reflektioner som respondenterna gjorde i samband med 

frågorna de fick vid intervjuerna. Detta för att delge en nyanserad bild av 

respondenternas svar. Även sorteringen av data redovisas för att klargöra 

tillvägagångssättet vid skapandet av resultatet. Själva resultatet genererade sex 

kategorier som redovisas under de två frågeställningarna. 

 

4.1 Bakgrundsinformation 

Samtliga respondenter uttryckte att det var svårt att generalisera och prata om tendenser 

när det gäller skillnader mellan hur kvinnor och män uttrycker sig, då det alltid finns 

variationer. En respondent uttryckte att erfarenheten egentligen var för kort för att 

kunna säga något om detta och att det kändes konstigt att prata om grupper på det viset. 



	  
	  

25	  
	  

Två respondenter menade att deras svar också inrymmer erfarenheter från tidigare 

arbeten inom vården. Fyra av fem berättade att de möter mest kvinnor och det blir 

därför svårare att jämföra. 

 

4.2 Sortering av data  

Efter transkriberingen av de fem intervjuerna var textmaterialet på sammanlagt 47 sidor 

och när de meningsbärande enheterna hade skapats i tabeller uppgick materialet till 102 

skrivna sidor. Den första sorteringen av detta material resulterade i sammanlagt 381 

meningsbärande enheter. Varje meningsbärande enhet formades till lika många 

kondenserade meningsenheter som sedan gjordes till samma antal koder. Efter ett 

omfattande analysarbete både individuellt och i par ströks 250 stycken koder då dessa 

inte hade med syftet att göra. De återstående 131 koderna resulterade sedan i sex 

kategorier, nämligen: ”expressivitet”, ”egenformulerad orsak”, ”problemgestaltning”, 

”kravprecision”, ”fokus på individen” och ”genusmedvetenhet”. Fyra kategorier 

placerades under den första frågeställningen och två kategorier under den andra.  

 

4.3 Frågeställning 1 

Upplever det multimodala teamet att kvinnor och män uttrycker sina problem och 

behov på olika sätt? 

De skillnader som respondenterna upplevde i stora drag när det gäller hur kvinnor och 

män uttrycker sina problem placerades i de tre kategorierna: ”expressivitet” som 

handlar om på vilket sätt kvinnor och män uttrycker sig; ”egenformulerad orsak” som 

handlar om hur kvinnor och män uttrycker vad orsaken till problemet är och 

”problemgestaltning” som handlar om hur problemet tar sig uttryck. Beträffande hur 

respondenterna upplevde att kvinnor och män uttrycker sina behov var den av de fyra 

kategorierna som var minst tydlig när det gäller skillnader mellan könen. De skillnader 

som ändå beskrevs placerades i kategorin ”kravprecision” som handlar om på vilket 

sätt kvinnor och män uttrycker vad de vill ha hjälp med. 

 

4.3.1 Expressivitet 

En respondent upplevde att kvinnorna beskriver sina problem ur ett bredare perspektiv, 

de beskriver fler faktorer som påverkar måendet och väver in omkringliggande 

komponenter såsom familjesituationen och den psykosociala delen av livet, medan män 

upplevdes som mer förtegna och berättar inte självmant om familjesituationen i samma 
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utsträckning som kvinnor gör. En annan respondent upplevde att kvinnor använder fler 

ord, även om det inte alltid ser ut så, och att män kan ha svårare med orden 

inledningsvis, men att de också kommer in i pratandet efter ett tag. 

 
… de kan tycka att det är skönt när de väl kommer in i det och kommer igång 

och känner att här kan ja säga vad som helst då att det är ok… 

 

En respondent upplevde att män beskriver sin smärta och sina fysiska symtom mer 

direkt och tydligt medan kvinnor uttrycker detta mer diffust. Kvinnor har lättare än män 

att prata om det psykiska måendet medan män tydligare kan beskriva det fysiska 

menade en respondent. Skillnader mellan vad kvinnor och män initialt söker för eller 

hur problemet tar sig uttryck, menade en respondent, är lättare att se snarare än hur de 

faktiskt uttrycker sig men kvinnor är möjligtvis snabbare än män att prata om känslor 

och de psykiska besvären. 

 
… och då är ju frågan om det är mer känsligt jag tycker ju med känslor att 

man uttrycker det mer för ett tyckande från min sida är väl att det är mer 

vanligt hos kvinnor då att det är samsjuklighet men de finns där hos männen 

också de gör de ju… 

 

4.3.2 Egenformulerad orsak 

Två av respondenterna upplevde i stora drag att män söker för fysiska besvär medan 

kvinnor oftare söker för psykiska besvär. En respondent träffar många yngre arbetslösa 

män som är deprimerade och upplever inte att de har lika svårt att berätta om deras 

mående som äldre män kan ha. Var män och kvinnor lägger orsaken till besvären kan 

skilja sig åt mellan kvinnor och män berättar en respondent. 

 
… kvinnor … scannar ju av sig själva mer på ett annat sätt än män som lägger 

sakerna utanför sig själv […] kvinnor söker mera av vad är min del i det här, 

är de fel på mig eller medans män letar mer felen … det är en arbetskamrat 

eller … ja lite mer så, lite mer projicerande … 

 

 

En respondent berättade att män beskriver sina problem orsakade av arbetet medan 

kvinnor mer beskriver sina besvär kopplat till familj och hem. När det handlar om 

frågan om våld kan det skilja sig åt mellan män och kvinnor i hur lätt det är att prata om 
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denna orsak till problemet. Det ligger mycket skuld och skam bakom för båda könen 

men för män kan det vara något svårare att formulera att de själva blivit utsatta menade 

två respondenter. 

 
… och männen kan vara lite ja det där är bara jag sprang mot nån gren, så 

hos män är det väl fortfarande skuld och skambelagt, det tror ja att de e 

oavsett kön men de e som att man vill bevara de på nå vis…  

 

4.3.3 Problemgestaltning 

Hur problemet tar sig uttryck kan skilja sig åt för män och kvinnor berättade fyra av 

fem respondenter. Två respondenter beskrev att symtombilden för depression kan se 

olika ut för kvinnor och män där kvinnor har mer klassiska symtom och män kan vara 

mer utåtagerande och ilskna. Två respondenter berättade att bakom en 

smärtproblematik eller missbruk kan det finnas en dold depression hos mannen eller att 

smärtproblematiken kan utveckla sig till en depression. Fyra av fem respondenter 

menade att män ofta är omedvetna om underliggande orsaker till problemen.  

 
… ja smärta ja vad är det, det är ju ett sätt att få kontakt med någon, dom 

säger att dom har ont här och sen kanske de bottnar i nånting helt annat… 

 

En respondent menade att det är också är svårt att säga att män är deprimerade om de 

inte uppfyller kriterierna för diagnosen även om de har sjukdomen. Det är vanligt att 

patienten lägger problematiken i ryggen eller nacken medan det ofta är fler faktorer 

som gör att en person inte kan jobba. Det kan förstås enbart handla om fysisk smärta 

och långvarig smärta kan också leda till psykisk ohälsa. 

 
… män har ont, är förbannade och dricker alkohol höll jag på att säga jamen 

om vi ska prata grovt så tänker jag … kvinnor känner efter och har också ont i 

och för sig men dom är ledsna inte förbannade… 

 

4.3.4 Kravprecision 

I kategorin kravprecision kunde två respondenter uppleva att det ibland fanns en 

skillnad mellan kvinnor och mäns förmåga att uttrycka sin vilja. Kvinnor kan behöva 

mer stöttning vid möten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och läkare, 

menade en respondent som brukar följa med fler kvinnor än män vid sådana möten. 
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… män de gör sin röst hörd i alla fall och en del kan visa sig mer arga på 

sjukvården och dom förlägger den där ilskan mot att alla gör fel men de 

kanske handlar om samma problematik som för kvinnorna men att de uttrycker 

sig på ett annat sätt … de gör sin röst hörd lättare … alla gör inte de men de 

som jag har stött på… 

 

En annan respondent menade också att män överlag är bättre på att driva sin 

rehabilitering.  

 
… men de handlar väldigt mycket om vad det är för person … kan ja driva… 

och där tror jag att män är duktigare att driva … till exempel de får bättre 

sjukvård, man får de snabbare… 

 

Tre respondenter menade att hur kvinnor och män uttrycker sina behov har mycket med 

personlighet att göra. En respondent beskrev att antingen kan patienten vara en som tar 

reda på saker och uttrycker tydligare sina behov eller så har patienten ingen idé alls. 

Utbildning och kunskap, menade respondenten, påverkar samt om du kan språket och 

har en verbal förmåga. En respondent menade att de flesta patienter inte vet vad de vill 

ha hjälp med. Har patienten gått sjuk länge skapas frustration och hoppet om att få 

hjälp försvinner successivt, men drivkraft, erfarenheter och förmågor kan påverka hur 

patienten uttrycker sina behov. Detta menade också en annan respondent som upplever 

att patienterna överlag sällan har idéer själv. Två respondenter delar också in 

patienterna i två grupper där en grupp är de som har tappat tidigare strategier och har en 

vilja att bli bättre och en grupp är de som kanske aldrig riktigt haft egna strategier och 

vill att problemet ska fixas. En respondent menade att de som är aktuella för teamet är 

ofta komplexa och långvariga och där finns patienter med olika förmåga till självinsikt 

och copingstrategier, vissa uttrycker en vilja att bli helt bra medan andra uttrycker en 

mer realistisk önskan i förhållande till situation och funktion.  

 

4.4 Frågeställning 2 

Upplever det multimodala teamet att de samtalar kring eller bemöter patienter på 

olika sätt beroende på om det är en kvinna eller man?  

I de fem gjorda intervjuerna framkom det inga skillnader i hur respondenterna upplevde 

att de enskilda professionerna i teamen samtalar kring och bemöter kvinnor och män. 

Under denna frågeställning kommer det istället redovisas hur respondenterna ser på 
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patientens behov och hur de resonerar kring tänkbara åtgärder. I intervjuerna framkom 

två kategorier som båda behandlar hur de samtalar kring och bemöter patienter: ”fokus 

på individen” som handlar om att utgå ifrån ärendet snarare än kön samt 

”genusmedvetenhet” som handlar om en medvetenhet om de könsskillnader som kan 

finnas. Dessa redovisas var för sig nedan. 

 

4.4.1 Fokus på individen 

Det som var genomgående i alla intervjuerna var att teamen fokuserar på det aktuella 

ärendet istället för att tänka på om patienten är kvinna eller man. Respondenterna 

framhöll att det handlar om att se patienterna som individer med olika förutsättningar 

och olika behov av åtgärder. Att det är patientens funktion och situation som ska styra 

åtgärderna. En respondent uttryckte att det fanns lite problem inledningsvis när teamen 

bildades, att samtalen kunde färgas av att patienten var känd av någon av 

professionerna i teamet, men att i dagsläget finns det en större medvetenhet om detta. 

Respondenten menade vidare att lösningen har varit att teamen har haft ett öppet klimat 

angående genusfrågor på mötena. 

 
… nej jag kan inte säga att vi bemöter dom lika men jag kan inte säga att vi 

bemöter dom olika … ja vill ju gärna tro att vi bemöter individer olika […] så 

får man försöka göra de bästa av de så får man försöka individanpassa … 

 

När teamen samtalar om patienterna pratas det inte i generella termer om kvinnligt och 

manligt utan det som är betydelsefullt är istället att bemötandet utgår från det som 

patienten har sökt för. Att det är individens behov som styr och inte könet. En 

respondent nämnde att teamet diskuterar sig igenom olika åtgärder som kan tänkas 

fungera och lämnar det de tror inte skulle gagna patienten. En annan av respondenterna 

nämnde att teamen går efter en lista vars syfte är att patienterna ska bedömas likvärdigt 

och inte sorteras bort beroende på könet. Det lyftes även upp av en av respondenterna 

att det är viktigt att kvinnor och män bemöts lika vid samma problematik.  

 
… inte som jag kan se, därmed inte sagt att vi inte gör det men … vi kanske 

tycker lite synd om dom kvinnor som blivit körda i botten och så är vi sura på 

dom karlar som missbrukar men då blir de ju inte att vi inte tycker synd om 

dom färre männen som har blitt körda i botten med utmattningsdepression 

eller blir irriterade på dom kvinnor som missbrukar … 
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4.4.2 Genusmedvetenhet 

Att prioritera vissa grupper, att inte låta dessa patienter bli stående på någon väntelista 

är av vikt, nämnde en av respondenterna, och då kan det handla om unga med barn och 

akuta fall. En av de andra respondenterna nämnde också att unga, då främst kvinnor, är 

viktiga att lägga ner krut på. Detta då de framkommit att denna grupp kan ha svårt att 

komma in på arbetsmarknaden efter långvarig sjukskrivning. Två respondenter lyfte 

upp en annan patientgrupp som är viktig att vara medveten om och det är männen då 

dessa generellt är sämre på att beskriva sin psykiska ohälsa. Att mannens somatiska 

ohälsa kan maskera en dold depression och suicidrisk. 

 
… stor risk att vi missar mäns depressioner, ja där är det ju tyvärr till och med 

så ibland att det blir dom män som begår självmord som inte har haft … där 

är det nog viktigt att när de gäller män att vi är mer… eftersom kvinnor mer 

beskriver så måste vi ju va mera… fråga mer utförligt … 

 

En av respondenterna tog upp att ibland behövs det att man i teamen särbehandlar vid 

vissa typer av problem, men att det då handlar om andra saker än könet. Ålder nämndes 

men även då teamen möter utåtagerande och våldsbenägna män. Men denna 

särbehandling gäller däremot inte där mannen är mera på och krävande. En respondent 

lyfte upp att implementera ett medvetet genustänk i teamen är en process som inte bara 

tar lång tid utan att det också påverkas av hur långt personen själv har kommit i sin 

egen process. Det handlar om att bryta det traditionella tänket, menade respondenten 

vidare, och att det är viktigt att tydliggöra för sig själv hur diskussionen går om det är 

en kvinna eller en man som diskuteras 

 
… ja säg att de är tre kvinnor, vi har fem som kommer in och vi har tre män 

som går på och kvinnorna råkar inte gå på, då tar vi inte hänsyn till de … 

alltså männen får inget företräde bara för att han går på liksom och tycker att 

han ska ha någonting före någon annan, så där gör vi ju en skillnad för att 

inte göra skillnad då i så fall … 

 

 

5 Diskussion 
Diskussionsdelen är uppdelad i två avsnitt: resultatdiskussion samt metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen är det som tidigare indelat under de två frågeställningarna. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv beskriva hur det multimodala 

teamet upplever mötet med kvinnor och män under rehabilitering. Genom de erhållna 

svaren på de två frågeställningarna anses syftet vara besvarat. 

 

Upplever det multimodala teamet att kvinnor och män uttrycker sina problem och 

behov på olika sätt? 

Denna frågeställning anses ha besvarats genom kategorierna ”expressivitet”, 

”egenformulerad orsak”, ”problemgestaltning” samt ”kravprecision”. Respondenterna 

upplevde vissa skillnader men också likheter. Resultatet av studien visade att 

respondenterna upplevde vissa skillnader när det gäller hur män och kvinnor uttrycker 

sina problem även om de underströk att män är olika och kvinnor är olika. Skillnaderna 

som upplevdes handlade om på vilket sätt män och kvinnor berättar om sina problem, 

var de lägger orsaken till sina problem och hur problemen kan ta sig uttryck. 

 

5.1.1 Expressivitet 

När det gäller ”expressivitet” nämndes i resultatet att kvinnor oftare använder fler ord, 

väver in fler komponenter och har närmre till att prata om sina känslor. En respondent 

nämnde att kvinnor tenderar att beskriva problemen med större bredd och tar med 

aspekter som familj och den psykosociala delen av livet, vilket inte män gör i samma 

utsträckning. En annan respondent beskrev att både män och kvinnor pratar men att 

männen behöver längre tid på sig. Stenberg et al. (2012) såg liknande tendenser i sin 

studie att patienter som var män och kvinnor uttryckte sig på olika sätt, där kvinnorna 

beskrev flera perspektiv på känslan runt sitt problem mer än männen. Hur vi uttrycker 

oss menar Stenberg et al. (2012) kan ha att göra med föreställningar vi har om manligt 

och kvinnligt där kvinnor historiskt kopplas samman med känslor och män med förnuft 

(a.a.).  

 

En respondent upplevde att smärtan kan uttryckas lite olika mellan könen, männen 

upplevs uttrycka smärtan mer direkt medan kvinnor uttrycker den mer som diffus, 

vilket också beskrivs i Foss och Sundbys (2003) studie där vårdgivarna upplevde detta. 

Att män och kvinnor skulle vara olika och att kvinnor och män kommunicerar på olika 

sätt har det gjorts många studier kring skriver Hyde (2014) i sin studie, men som menar 

att det istället skulle kunna handla om vilka förväntningar vi har om könen på ett 
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psykologiskt plan. Hur personalen upplever att kvinnor och män uttrycker sig skulle 

alltså kunna handla om vilka förväntningar de har på män och kvinnor på ett 

psykologiskt plan. Det kan också antas att förväntningar samhället har på kvinnor och 

män leder till att patienterna faktiskt uttrycker sig olika. Vad som förväntas av oss är 

något vi också försöker eftersträva. Det faktum att män upplevdes börjar prata mer efter 

att ha fått det utrymmet skulle också kunna förklaras av detta. Om det nu är så att män 

och kvinnor ibland uttrycker sig på olika sätt skulle det även kunna kopplas till 

Connells (2009) teori om hur vi skapar oss själva som maskulina eller feminina. 

Manligt och kvinnligt är, enligt Connell (2009), något vi tillsammans skapar och agerar 

utifrån. Sedan 1800-talet har det i västerländsk kultur funnits idéer om att kvinnor och 

män har olika egenskaper (Connell, 2009). Mannen har till exempel sedan långt tillbaka 

i tiden förknippats med att vara tystlåten medan kvinnan hänförts till egenskapen 

ordrik. Vi växer upp i ett samhälle som innehåller uppdelningar av kvinnliga och 

manliga egenskaper och antingen intar vi den plats vi fått tilldelat eller förhåller oss till 

den på ett eller annat sätt (a.a.). Detta kan vara en förklaring till att män och kvinnor 

kan uttrycka sig olika. 

 

5.1.2 Egenformulerad orsak 

Att män och kvinnor i grunden är lika men att vi tillsammans konstruerar manligt och 

kvinnligt kan också kopplas till kategorin ”egenformulerad orsak” där det beskrivs hur 

de flesta respondenterna upplevde att fler män än kvinnor söker för fysiska problem 

medan kvinnor uttrycker att de har problem med sitt psykiska mående. Här kan det vara 

lämpligt att koppla till Connell (2009) som beskriver att kvinnan sedan 1800-talet har 

tilldelats egenskaper som omhändertagande, känslofull och intuitiv, medan mannens 

fått egenskaper som aggressiv, ihärdig och målinriktad. Argumentet för att kvinnan på 

1800-talet inte skulle få rösta eller utbilda sig var att hon var mindre intellektuell och 

hade sämre omdömesförmåga än mannen. Idag har kvinnan rösträtt och får utbilda sig 

men uppdelningen av manligt och kvinnligt finns fortfarande kvar, ibland till kvinnans 

fördel men oftast till mannens fördel (a.a.). Om det nu är så att kvinnor kopplas 

samman med känslor och männen med intellektet skulle en förklaring till att 

respondenterna upplevde att kvinnor och män formulerar orsaken till sina problem på 

olika sätt kunna vara att kvinnor kanske kan identifiera att de har ”ont” i själen medan 

män inte har lärt sig att kunna identifiera det och därför känner smärtan fysiskt istället. 



	  
	  

33	  
	  

Eller så kan det förstås vara så att det faktiskt är fler kvinnor som lider av psykiska 

problem och män av fysiska. 

 

Att flera respondenter upplevde att män uttrycker att problemen kommer från arbetet 

medan kvinnorna tar upp familjesituationen som orsak till sina problem i större 

utsträckning fann även Stenberg et al. (2012) i sin studie. En koppling som kan göras 

här är att kvinnor kanske i högre utsträckning än män tar mer ansvar för familj och 

hushåll och därför gör den associationen lättare. Det som skulle kunna stödja en sådan 

förklaring är att det, enligt Lundberg, 2005; Lundberg & Frankenhaeuser (1999), har 

visats i studier att kvinnors stressnivå är hög även efter jobbet medan män är mer 

avkopplade i slutet av dagen. Vidare menar Lundberg (2005) att det skulle kunna ha att 

göra med att kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet med hushållsarbete 

och barnomsorg än vad männen gör. Kvinnors stresspåslag i hemmet gör kanske att de 

upplever att familjesituationen är orsaken i större utsträckning än männen. Boye (2008) 

menar också att en bidragande orsak till att kvinnor har ett lägre psykiskt välbefinnande 

än männen är den ojämna fördelningen av hushållsarbete.  

 

En respondent uttryckte det som att kvinnan mer blickar inåt mot sig själv och kan se 

sin egen del av problemet medan mannen projicerar problemet på något eller någon 

annan utanför sig själv. Danielsson och Johansson skriver i Hovelius och Johansson 

(2004) att manlighet är något som är förbundet med ett torftigare uttryckssätt gällande 

känslor. Kanske är det samma här att det faktum att kvinnan lär sig att prata om känslor 

i större utsträckning än mannen gör att kvinnan blickar inåt medan det är lättare för 

mannen att projicera och rikta sin ilska och frustration utåt. Att uttrycka att problemet 

har med våld och hot att göra upplevde respondenterna att både män och kvinnor har 

svårt för, men några respondenter menade att det kan vara något svårare för mannen. 

Stenberg et al. (2012) menar att den stereotypa bilden som finns kring mannen är 

associerat med styrka. Med detta i åtanke kan det antas att det är svårare för mannen att 

leva upp till de förväntningarna och samtidigt berätta om att ha blivit utsatt för hot och 

våld. 

 

5.1.3 Problemgestaltning 

I kategorin ”Problemgestaltning” handlar det om att patienten söker för ett problem 

men det kan i själva verket vara något annat. De flesta respondenter upplevde att 
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kännetecknen för depression kan se olika ut för kvinnor och män. Kvinnor kan ha mer 

klassiska symtom och vara ledsna medan män är mer utåtagerande. Några respondenter 

nämnde att mannen kanske söker för smärtproblematik eller missbruk, men bakom 

detta kan det finnas en depression. Nästan alla respondenter var överens om att män 

ofta är omedvetna om underliggande orsaker till problemen, men menade också att det 

är vanligt att kvinnor lägger problemen på någon fysisk plats. På samma sätt beskriver 

också Blennow i Hovelius och Johansson (2004) att symtombilden för depression 

skiljer sig åt för män och kvinnor. Vidare menar Danielsson och Johansson i Hovelius 

och Johansson (2004) att det därför är vanligt att mäns depressioner inte upptäcks och 

att det för män är vanligt att psykiska problem döljs bakom missbruk, aggressivt 

beteende eller fysiska symtom. En förklaring till detta menar de kan vara att manlighet 

hänförs till ett uttryckssätt som innebär färre känslouttryck. Kvinnan är mer ledsen och 

använder fler ord för att beskriva sina symtom (a.a.). När det gäller aggressivitet 

beskriver Connell (2009) att könsskillnader ofta påvisas i studier men då handlar det 

om fysisk aggressivitet inte verbal samt att sammanhanget påverkar. Det kan här vara 

viktigt att tillägga det Connell (2009) beskriver, nämligen att det är mycket forskning 

som visar att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor, inte när det gäller 

intelligens, kognitiv förmåga och social förmåga. Många vill ändå bevisa motsatsen och 

Connell (2009) menar att detta har att göra med den kulturella historien och att vissa 

ändå hittar skillnader i sina undersökningar. Genom metaanalyser har det ändå kunnat 

klarläggas att en mängd psykologiska mätningar inte har hittat några tydliga 

könsskillnader när det gäller en mängd egenskaper och personlighetsdrag. 

Metaanalyser har bidragit med kunskap om att könsskillnader ofta är 

situationsberoende. Detta märks inte minst på hur resultaten av könsskillnader varierar 

utifrån det sociala sammanhanget, platsen och tidpunkten för studien samt de metoder 

som använts. Psykologiska genusskillnader och likheter är alltså inte konstant utan 

påverkas utav en mångdimensionell social värld som hela tiden förändras (a.a.). 

 

5.1.4 Kravprecision 

Hur patienterna uttryckte sina behov upplevde respondenterna var mer kopplat till 

andra faktorer än kön, även om några kunde se en viss skillnad i hur män och kvinnor 

uttrycker sina krav på vården. I kategorin ”kravprecision” togs personlighet, kunskap, 

drivkraft, typ av sjukdom och strategier upp som påverkbara faktorer. Två respondenter 

upplevde dock att män är bättre på att driva sin rehabilitering eller att göra sin röst 
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hörd. Detta visar också rapporten från Karolinska Institutet, som beskriver att det är 

vanligt att män ofta har en mer krävande attityd medan kvinnor är mer försiktig i 

kontakten med hälso- och sjukvård. (Alexanderson et al., 2011). Ahlgren och 

Hammarström (2000) kunde också se i sin studie att de sjukskrivna männen var mer 

krävande mot läkare, arbetsgivare och Försäkringskassan medan de sjukskrivna 

kvinnorna inte tog för givet att de skulle få hjälp på samma sätt. Upmark et al. (2007) 

såg i sin studie att kvinnorna i större utsträckning än männen hade upplevt negativa 

möten med vårdpersonal och personal inom Försäkringskassan. I studien uttryckte flera 

av kvinnorna att de upplevde att de hade en underordnad position i förhållande till 

vårdpersonalen. Kvinnors underordning i samhället och maktobalansen mellan 

vårdgivare och vårdtagare kan vara förklaringar till detta. Utifrån denna kunskap och 

att kvinnor är sjukskrivna i högra utsträckning än män kan det vara betydelsefullt för 

vårdpersonalen att arbeta med att stärka och stötta kvinnor (a.a.).  

 

En respondent pratade om att det kan skilja sig mellan vilka copingstrategier patienten 

har och vad patienten kräver för vård utifrån det. Malterud et al. (2001) menar att 

stressfaktorer, krav, förväntningar och möjligheter kan se olika ut för kvinnor och män 

samt hur dessa faktorer hanteras och att beskrivningen av copingstrategier därför skulle 

behöva omdefinieras. Därmed inte sagt att det är en fördel att bara titta på olikheter 

mellan män och kvinnor utan också fånga skillnader där det faktiskt finns skillnader 

(a.a.). Att de flesta respondenter inte upplevde några könsskillnader här skulle kunna 

förklaras av det Connell (2009) beskriver att det finns så många andra faktorer som 

spelar in och borde studeras i samband med genus, såsom bland annat ålder, etnicitet, 

klass osv. 

 

Upplever det multimodala teamet att de samtalar kring eller bemöter patienter på 

olika sätt beroende på om det är en kvinna eller man? 

Denna frågeställning bedöms ha besvarats genom kategorierna ”fokus på individen” 

och ”genusmedvetenhet”. Respondenterna upplevde här inga skillnader då det 

vanligaste svaret var att de inte fokuserar på man/kvinna utan utgår ifrån individen och 

bemöter individer olika utifrån situation. Däremot finns en medvetenhet i teamet om att 

det kan finnas olika problematik hos män och kvinnor, vilket teamet tar hänsyn till.   
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5.1.5 Fokus på individen 

Med ”fokus på individen” bemöter personalen individen, ställer samma frågor till både 

kvinnor och män och fokuserar på ärendet. Detta förhållningssätt stöds av Malterud et 

al. (2001) som menar att det behövs en individanpassad vård där de professionella 

lyssnar in patienten, detta för att inte riskera att de bara tittar på olikheter mellan könen 

och samtidigt ser skillnader där det faktiskt finns. I teamen utgås det från patientens 

behov och vad den har sökt för men bemöter inte kvinnor och män varken lika eller 

olika, detta för att kunna ge individen de bäst lämpade åtgärderna. Det kan här vara 

relevant att koppla till några studier som visat skillnader i hur män och kvinnor upplevt 

bemötandet inom vården. Alexanderson et al. (2011) nämner att kvinnor generellt har 

upplevt ett negativt bemötande i vården och att detta sen påverkar deras möjlighet 

negativt att återkomma i arbete. När det däremot handlar om patientens förväntningar 

och hur dessa påverkar hur vården upplevs fann Alexanderson et al. (2011) en annan 

könsskillnad. Det som framkom i deras studie var att kvinnor tenderade att ha lägre 

förväntningar på mötet med sjukvården än vad männen hade. Och att männens höga 

förväntningar på vad mötet kan leda till kan göra att mötet upplevs som mer negativt 

medan kvinnors inte så höga förväntningar kan göra att upplevelsen av mötet blir mer 

positivt (a.a.).  

 

Det är inte alltid som resultaten visar på några större könsskillnader. Till exempel i 

resultatet som Lynöe et al. (2011) presenterar fanns inga signifikanta skillnader mellan 

könen när det gäller upplevelsen av bemötandet inom vården i förhållande till återgång 

till arbete. Däremot fanns en tendens till att ett positivt bemötande påverkar återgången 

i arbete för kvinnor mer än männen. Stenberg et al. (2012) såg i sin studie att få 

bekräftelse var viktigt för patienten och kvinnorna hade svårare att uppleva detta än 

männen. Kvinnorna hade en mer negativ självbild och en ovilja att berätta om sin 

sjukdom då det fanns en rädsla att bli bedömd som kverulant. Detta var i sin tur kopplat 

till att det var svårare att uppleva bekräftelse (a.a.). Utifrån dessa resultat och resultatet 

från denna studie skulle en rimlig slutsats kunna vara att genom att utgå från patientens 

behov, som respondenterna upplever att de gör, är chansen stor att bemötandet upplevs 

som positivt och bekräftande. Detta är naturligtvis viktigt oavsett kön på patienten, men 

resultaten varierar och visar inte alltid på några tydliga könsskillnader. Som tidigare 

sagts kan det antas vara en risk att bara titta på skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

förväntningar, hur gör vi till exempel om det kommer in en patient som är inte går att 
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könskategorisera? En koppling som kan passa här är till Connell (2009) som menar att 

genus handlar om att sätta fokus på relationer snarare än skillnader mellan könen då 

hen menar att genus egentligen enbart handlar om sociala relationer där individer 

handlar. 

 

5.1.6 Genusmedvetenhet 

I ”genusmedvetenhet” prioriterar personalen ibland unga kvinnor med barn och 

utåtagerande, suicidbenägna män, det finns också en medvetenhet om mäns dolda 

depressioner. Det finns en medvetenhet om att män ibland är bättre på att driva sin 

rehabilitering, vilket gör att varken mannen eller kvinnan får förtur till åtgärder, utan 

det är andra faktorer som påverkar besluten. Flera respondenter uttryckte att det är 

viktigt att vara genusmedveten vid diskussionen kring patienten. Detta menar också 

Wessel et al. (2013) som i sin studie beskriver vikten av att det inom vården förs en 

diskussion angående kvinnor och män, bemötande och resultat. Det är dock, såsom 

respondenterna uttrycker det, angeläget att titta på andra faktorer än kön. För att knyta 

an till Connells (2009) teori kring att genusindelningen ofta är tvivelaktig. Det finns 

kvinnor som är maskulina och män som är feminina, kvinnor som attraheras av kvinnor 

och män som attraheras av män (a.a.). Det vore därför rimligt att kvinnor också ibland 

är suicidbenägna och män som är sämre på att driva sin rehabilitering. När det gäller 

könslikheter menar Hyde (2005) att massmedia och allmänheten är mest intresserad av 

att titta på könsskillnader och tar upp exemplet om den populära titeln Män är från 

Mars, kvinnor är från Venus. Där argumenterades det för stora psykologiska skillnader 

mellan kvinnor och män. Hydes (2005) granskning av 46 metaanalyser visar däremot 

på stora likheter. Sjuttioåtta procent av könsskillnaderna som granskades när det gäller 

psykologiska variabler var små. Utifrån detta resultat konstaterade Hyde (2014) i sin 

översyn av metaanalyser på stora teorier som syftar till att förklara könsskillnader, att 

genuslikheterna är större än skillnaderna.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Då studien ville beskriva ur ett genusperspektiv hur det multimodala teamet upplever 

mötet med kvinnor och män under rehabilitering, ansågs initialt att en kvalitativ metod 

passade bäst. Detta är något som vidhålls i efterhand då det var respondenternas egna 

erfarenheter och upplevelser som eftersträvades att belysa. En ostrukturerad 

djupintervjumetod valdes då syftet innefattade att ta del av respondenternas egna 



	  
	  

38	  
	  

tankegångar i ämnet. Det utgicks från tre frågeställningar där respondenternas svar 

ledde fram till enkla följdfrågor, exempelvis: berätta mer, hur menar du då, vad tror du 

det kan bero på osv. En ostrukturerad intervju handlar om att introducera ett ämne och 

sen låta respondenterna utveckla sina egna tankar och använda sina egna ord 

(Denscombe, 2009). Så här i efterhand väcks frågan om detta var det bästa valet, hade 

det varit bättre för resultatet om semistrukturerade intervjuer hade genomförts, vilket 

innebär att intervjuguiden hade innehållit flera frågor istället för bara tre. I och med att 

intervjustilen innebar öppna frågor där respondenten fick prata fritt runt ämnet innehöll 

analysenheten mycket information som inte alla gånger var direkt kopplat till syftet. 

När analysarbetet började framkom det att det fanns en stor varians mellan hur 

respondenterna valde att svara på frågorna samt hur detta förde intervjuerna framåt. Av 

de 381 koder som skapades förkastades 250 då de försvårade analysarbetet och inte 

passade mot syftet. Här går det att ställa sig frågan om det beror på att en ostrukturerad 

intervjumetod användes. Angående arbetet med analysarbetet lyfter Bryman (2011) upp 

som kritik att resultaten i kvalitativ forskning i allt för stor utsträckning bygger på den 

enskilde forskaren, alltså vad vederbörande anser vara viktigt och betydelsefullt. 

Utifrån det som Bryman (2011) nämner kan slutsatsen dras att koderna och 

kategorierna som skapades i föreliggande studie hade kunnat resultera i andra koder 

och kategorier av någon annan. 

 

Då studien utgick från en fallstudiedesign hade det varit möjligt att inhämta 

information via en fokusgrupp istället för intervjuer. Bryman (2011) menar att om 

denna intervjuform används så ligger intresset i att ta reda på hur individer i egenskap 

av gruppmedlemmar diskuterar samt att forskaren på detta sätt vill skapa sig en bild av 

gruppdynamiken. Det kan även handla om att ta del av hur individer reagerar på 

varandras tankar och åsikter, men då intresset i föreliggande studie låg på det 

individuella planet, att få ta del av respondentens egna tankar utan att dessa färgats av 

andras valdes ändå individuella intervjuer.  

 

Respondenternas svar på frågeställning två var att de upplever att de försöker att inte 

göra skillnad och istället utgår från patientens funktion, behov och situation samt att de 

numer är mer genusmedvetna. Detta kan naturligtvis bero på olika saker och det är 

logiskt att respondenterna uttalar sig utifrån sin profession samt att de inte vill ta upp 

hur de andra professionerna uttrycker sig. Denna aspekt fanns med initialt men den 
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diskuterades inte fullt ut innan intervjuerna men den framträdde eftersom att 

analysarbetet fortskred. Det här kan i efterhand ses som en svaghet med denna 

frågeställning, men att resultaten ändå är intressanta i sig. 

 

Det faktum att antalet respondenter var fem skulle kunna påverka resultatet. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne nämner i Ahrne och Svensson (2011) att om man intervjuar sex 

till åtta personer ur en grupp ökar säkerheten för att det man får fram i intervjuerna inte 

påverkats av personliga åsikter kring det undersökta området. Utifrån denna synvinkel 

anses vårt antal respondenter vara i underkant och skulle kunna leda till att resultatet 

inte blev fullständigt. Under den femte intervjun upplevdes det dock som att materialet 

överlag innehöll liknande information. Vid analysarbetet reviderades dock denna 

upplevelse lite då det visade sig att det var fanns en varians mellan intervjuernas 

innehåll.  

 

Informationen som framkom under intervjuerna kan ha påverkats av flera faktorer. Det 

faktum att det fanns en osäkerhet kring att inte ställa ledande frågor gjorde kanske 

också att följdfrågorna begränsades. Detta kan ha påverkat svaren negativt. Större 

kunskap angående intervjusituationer hade med all sannolikhet bidragit med mer 

lätthanterligt material. En fundering som uppkom efter intervjuerna var hur förhållandet 

mellan intervjuare och respondent påverkats av respektive kön. Denscombe (2009) 

beskriver intervjuareffekten och att den kan påverka resultatet. Tidigare undersökningar 

har kunnat påvisa att människor svarar olika beroende hur personen som intervjuar 

uppfattas. Hur mycket som respondenter vill delge samt hur ärliga de är i svaren 

påverkas synnerligen, enligt Denscombe (2009), av intervjuarens kön, ålder och 

etnicitet, men att det inte är själva identiteten i sig som verkar vara det som påverkar 

utan vad forskarens identitet betyder för respondenten. För att motverka detta, precis 

som Denscombe (2009) nämner, intogs en artig och lyhörd attityd där respondenternas 

svar mottogs på ett neutralt sätt utan att för den skull vara avståndstagande. Innan och 

under intervjusituationen fokuserades det på att hitta ett förhållningssätt som skulle 

upplevas som behaglig för respondenten och här kan nämnas positivitet, lugn och en 

glädje att få ta del av respondentens tankar och upplevelser. Att förhålla sig passiv och 

neutral är ett förhållningssätt som gör att forskarens ”jag” göms bakom en fasad av 

hjärtlighet och lyhördhet för respondentens svar. Denscombe (2009) menar att detta 

förhållningssätt är ett klokt val för intervjuer handlar om att få respondenten att öppna 
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sig. Hur respondenterna upplevde detta förhållningssätt är däremot svårare att uttala sig 

om.  

 

5.2.1  Tillförlitlighet 

När det gäller att titta på undersökningens kvalitet används begreppen validitet och 

reliabilitet (Bryman, 2011). Då dessa begrepp passar den kvantitativa forskningen finns 

förslag på motsvarigheter med andra kriterier som passar den kvalitativa forskningen 

bättre. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. 

Detta är svårt vid kvalitativ forskning då fokus är forskarens tolkning. Validitet handlar 

om huruvida undersökningen verkligen har mätt det som ska mätas. Mätningar är dock 

inte vad den kvalitativa forskningen fokuserar på. Istället föreslås därför begreppet 

tillförlitlighet vid kvalitativ forskning som i sin tur består av fyra delar: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet handlar om att säkerställa att undersökningen gjorts enligt de regler som 

finns och att rapporteringen av resultatet sker till de personer som deltagit så att de får 

möjlighet att bekräfta att det som sagts uppfattats på rätt sätt, s.k. respondentvalidering. 

Bryman (2011) nämner att det finns både för – och nackdelar med detta. Fördelarna kan 

handla om att forskaren vill försäkra sig om att det finns en samstämmighet mellan det 

sagda och resultatet. Nackdelarna kan handla om att analysen troligen inte kommer att 

vara meningsfull för respondenterna. I arbetet med föreliggande studie har ingen 

respondentvalidering genomförts då det av tidsbrist inte var möjligt. Detta kan ses som 

en kritik då det kan ha påverkat studiens trovärdighet. När det gäller överförbarhet bör 

studien, enligt Bryman (2011), redogöras så fylligt som möjligt och gå på djupet istället 

för bredden av ett visst fenomen i en viss miljö, detta för att andra ska kunna bedöma 

huruvida resultatet går att överföra till en annan miljö. För att uppnå detta i 

föreliggande studie var förhållningssättet vid intervjutillfällena att hålla sig till syfte för 

att inte djupet i redogörelserna skulle gå förlorad. Bryman (2011)  menar att pålitlighet 

handlar om att noggrant redovisa alla delar i processen för att andra ska kunna bedöma 

hur de teoretiska slutsatserna är befogade. I föreliggande studie ges därför en 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Vid möjlighet att styrka och konfirmera 

handlar det, enligt Bryman (2011), om att det inte går att vara helt objektiv i kvalitativ 

forskning utan säkerställa att allt skett i god tro. Personliga uppfattningar och teoretisk 

inriktning ska inte medvetet kunna påverka utförande och resultat (a.a.). För att undvika 
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detta har ett reflekterande kring förförståelsen och personliga åsikter gjorts 

kontinuerligt.  

 

5.3 Förslag till ytterligare studier 

En rimlig fortsättning på denna studie skulle kunna vara att undersöka hur 

rehabiliteringsaktörer inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upplever mötet 

med kvinnor och män som befinner sig i en rehabiliteringsprocess. Personalen i de 

multimodala teamen har kunskap och erfarenhet om rehabilitering samt om de olika 

faktorerna som påverkar återgången i arbete, däribland bemötandets betydelse. Det 

hade därför också varit intressant att undersöka övrig vårdpersonal med samma 

frågeställningar för att se om bilden förändras. Betydelsen av andra sociala kategorier, 

såsom till exempel etnicitet och ålder skulle också kunna vara intressant att undersöka. 

Detta framkom under intervjuerna men på grund av studiens avgränsningar togs detta 

inte i beaktning.  

 

5.4 Konklusion 

Resultatet från denna studie visade att de multimodala teamen upplever vissa skillnader 

i mötet med kvinnor och män under rehabilitering. Skillnader i hur kvinnor och män 

uttrycker sina problem skulle kunna förklaras av de förväntningar som finns i samhället 

av kvinnligt och manligt samt konstruktionen av detsamma. Det faktum att 

respondenterna upplevde att det var svårare att se könsskillnader när det handlade om 

att uttrycka sina behov kan tolkas som att könslikheter är vanliga. Personalen i teamen 

upplevde inte att de samtalar kring och bemöter män och kvinnor varken lika eller 

olika, utan samtalar kring och bemöter individer olika, samtidigt som det finns en 

medvetenhet om att olika problem kan vara typiskt för de olika könen. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att ett aktivt lyssnande och ett individfokuserat 

bemötande från de professionella kan göra att de undviker att se könsskillnader där de 

inte finns och samtidigt tar hänsyn till olikheter där de faktiskt finns. Detta borde 

rimligtvis leda till en positiv upplevelse av rehabiliteringen för patienten som i sin tur 

underlättar arbetsåtergången. 
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Bilaga 1  

 

 
 

 

Inbjudan att delta i en studie om det multimodala teamets upplevelse av 
bemötande ur ett genusperspektiv 
 
Föreställningar som finns i samhället om hur kvinnor och män bör vara kan påverka 
bemötandet inom sjukvården.  Detta kan leda till att vi ser skillnader där det inte finns 
några, men även att vi missar de skillnader som finns. Det som är spännande med ditt 
arbete är att Du samverkar kring individer med berörda parter som är kopplade till 
rehabiliteringsprocessen. Syftet med denna undersökning är att, ur ett genusperspektiv 
beskriva det multimodala teamets upplevelser av bemötande av kvinnor och män som 
befinner sig i en rehabiliteringsprocess. 
 
Vi vill informera dig om att det är frivilligt att delta i denna intervju och att du kan 
avbryta när du så önskar – utan särskild förklaring. Du har även möjlighet att i 
efterhand ta tillbaka något som delgivits under intervjun. Vi kommer att genomföra 
individuella intervjuer vilka beräknas ta cirka 60 minuter. Intervjuerna kommer att 
bandas för att säkerställa dokumentationen. De uppgifter som samlas in kommer att 
behandlas konfidentiellt. Efter att c-uppsatsen examinerats raderas det inspelade 
materialet. Uppgifter som samlas in under denna intervju kommer endast att användas 
till vår c-uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet som vi läser 
via Mittuniversitetet. Vi som kommer att utföra intervjun heter Sara Jakobsson och 
Camilla Olsson. 
 
Är Du intresserad och har möjlighet att delta är vi tacksamma om du kontaktar någon 
av oss så snart som möjligt, så bokar vi in en tid. Meddela oss även om du inte har 
möjlighet att delta. Har Du frågor eller vill komma i kontakt med oss eller vår 
handledare nås vi på följande: 
 
 
 
 
Sara Jakobsson       Handledare: Emma Hagqvist                                              
Mobil: xxx-xxxxxxx   Tfn: xxx-xxxxx 
Mejl: saja0404@student.miun.se  Mejl: emma.hagqvist@miun.se 
 
Camilla Olsson    
Mobil: xxx-xxxxxxx 
Mejl: caen0300@student.miun.se 
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Bilaga 2 

 

Medgivande till intervju 

 

Det är frivilligt att delta i denna intervju och du kan avbryta när du så önskar – utan 

särskild förklaring. Du har även möjlighet att i efterhand ta tillbaka något som delgivits 

under intervjun. 

 

Intervjun kommer att bandas för att säkerställa dokumentationen. De uppgifter som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Efter att c-uppsatsen examinerats raderas det inspelade materialet. Uppgifter som 

samlas in under denna intervju kommer endast att användas till vår c-uppsats. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att bli intervjuad angående mina upplevelser av 

bemötande ur ett genusperspektiv. Syftet med denna undersökning är att, ur ett 

genusperspektiv beskriva det multimodala teamets upplevelser av bemötande av 

kvinnor och män som befinner sig i en rehabiliteringsprocess. Jag anser mig också 

härmed underrättad om förfarandet av denna information som jag kommer att uppge 

under intervjun och ger mitt tillstånd till att allt som sägs under intervjun får användas i 

uppsatsen enligt ovanstående bestämmelser.  

 

  

 

   

 

_______________________________________  

 

Informantens underskrift  

 

  

Vårterminen 2014  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Hur upplever du att kvinnor och män uttrycker sina problem? 

 

Hur upplever du att kvinnor och män uttrycker sina behov? 

 

Hur upplever du att ni i teamet samtalar kring eller bemöter kvinnor och män? 
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Bilaga 4 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

…många män e kanske 
mer förtegen, då pratar 
man mer idrottsresultat 
å annat som inte är så 
laddat… 

män är kanske 
mer förtegna 

Män förtegna Expressivitet 

…eeh, jaa, jag tycker 
nog att de beskriver…å 
sen så tror ja att de är 
också lite mer 
fokuserad på sitt 
problem å va ska vi 
göra åt… 

män är mer 
fokuserade på 
problemet och 
vad vi ska 
göra åt det 

Män fokus på 
problemlösning 

Expressivitet 

…mens att kvinnor 
väver in mera fler 
komponenter… 

kvinnor väver 
in flera 
komponenter 

Kvinnor uttrycker 
fler komponenter 

Expressivitet 

ja, de vet inte jag om 
jag tycker för de här me 
genus också i all ära 
men en del saker är inte 
bundet till de heller 
tycker ja utan de e till 
personligheten, har du 
en påläst man eller 
kvinna som har tagit 
reda på vad som gäller 
för de här ja söker så 
kan dom va tydlig i va 
dom behöver hjälp me 
väldigt konkret, å sen 
kommer de dom som 
inte har nån ide om ens 
va jag lider utav  å va 
som skulle kunna va 
bra för mig, de e ju så, 
men om de e så 
könsbundet de vet inte 
om ja tycker … 

det beror inte 
på om du är 
man eller 
kvinna utan 
mer 
personlighet 
och hur påläst 
du är, är du 
mer påläst är 
önskemålen 
mera konkreta 
och tydliga 
 

Önskemål 
personlighetsbundet 

Kravprecision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

                                                                                                                                     

	  


