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Sammanfattning  
Bakgrund: Bemötande är viktigt för patienters upplevelse av vården. Inom vården handlar 
bemötande framförallt om hur sjuksköterskan på ett respektfullt sätt kommunicerar och 
bemöter patienter och närstående. Vården skall bedrivas med respekt och utgå från att alla 
människor har lika värde oavsett kön, ålder och etnicitet.  
Syfte: Att beskriva kvinnliga och manliga patienters uppfattningar av bemötande inom hälso- 
och sjukvården.  
Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning med en deskriptiv design. Databaserna som 
användes var Cinhal, Medline och PsycINFO. Studien bygger på nio artiklar som valdes ut 
systematiskt.  
Resultat: Kvinnliga patienter tenderade att ha lägre grad av tillfredställelse kopplat till 
bemötande inom vården. Det kvinnor främst klagade över var att de inte blev sedda eller 
hörda och att de möttes med bristande respekt. Det visade sig även att manliga och kvinnliga 
patienter fokuserar på olika aspekter av vården där kvinnliga patienter ansåg att bemötandet 
var viktigare än manliga patienter.   
Slutsats: Utifrån resultatet framkommer att manliga och kvinnliga patienters uppfattningar av 
bemötande skiljer sig från varandra. Det visar även att kvinnor och män värderar bemötande 
på olika sätt.  
Nyckelord: Bemötande, Kvinnligt, Manligt, Patientperspektiv, Uppfattningar. 
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1 INLEDNING 
Inom vården sker tusentals möten varje dag. Alla möten är unika och förutsättningarna för de 
möten som sker varierar. Hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att vara flexibla och 
anpassa sig till varje unikt möte är avgörande för hur mötet uppfattas (Andersson, 2007). 
Socialstyrelsen (2005) skriver i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att sjuksköterskan 
ska ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra. Det ska ske 
lyhört, med empati och på ett respektfullt sätt. Så förväntas sjuksköterskan bemöta patienter. 
Schenck-Gustafsson (2011) menar att det inte uppmärksammats tillräckligt mycket hur 
kvinnor respektive män bemöts inom vården. Skillnader finns som att kvinnor oftast klagar på 
bemötande medan män mer klagar på långa väntetider och diagnostik. De attityder och åsikter 
om kön som finns i samhället förs in till sjukvården och påverkar den vård som ges. 

1.1 BEMÖTANDE 
Att definiera bemötande är inte enkelt då det finns många synonymer och begreppet rymmer 
flera dimensioner. Inom vården handlar bemötande framförallt om hur sjuksköterskan på ett 
respektfullt sätt kommunicerar och bemöter patienter och närstående (Andersson, 2007). 
Avgörande för ett gott bemötande är också sjuksköterskans människosyn och inställning till 
personen de möter, även uppfattningen om sig själv avgör hur relationen till patienten blir 
(Andersson, 2007). Hur bemötandet sker kan påverka hur vårdkvaliteten i omhändertagandet 
upplevs. Hur olika individer förhåller sig till ett respektfullt bemötande har sin grund i 
personers enskilda värderingar och förväntningar (Fossum, 2007). Att låta kroppsspråket vara 
avslappnat, respektfullt och inge intresse hos patienten underlättar att samtala och känna sig 
bekväm i situationen (Andersson, 2007). 

1.2 MÄNNISKOSYN 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade Sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska 
det etiska förhållningssättet som tillämpas i professionen vila på den humanistiska 
människosynen. Thorsén (2008) skriver att den humanistiska människosynen innebär att 
människor inte ska kategoriseras efter ras, kön, ålder, religion eller samhällsklasser. Att den 
humanistiska människosynen är att föredra beror på att den motsvarar det lagen säger om hur 
vården ska bedrivas. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2§, står uttryckligen 
skrivet att vården ska bedrivas med respekt för alla människors lika värde och med åtanke om 
den enskilda människans värdighet. Varje individ har åsikter om hur de vill bli respekterade 
och bemötta vilket kan skilja sig från andra individers uppfattningar. Den humanistiska 
människosynen omfattar en människovärdeprincip som innebär att alla människor har ett 
medfött egenvärde, att det därför är orätt att rangordna individer efter egenskaper de själva 
inte kan välja (Thorsén, 2008) 

1.3 JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2§, tar upp att vården skall bedrivas jämlikt. 
Inom vården innebär jämlikhet att den ska utövas på lika villkor, möjligheter och rättigheter 
oberoende av etnicitet, social klass, kön eller sexuell läggning. Det är ett centralt begrepp i 
vården då jämställdhet används för att benämna villkor, skyldigheter, möjligheter och 
rättigheter mellan män och kvinnor. Määttä och Öresland (2009) skriver att utöva en jämlik 
vård inte innebär att behandla alla människor “lika”. Om vården skall bedrivas “lika” innebär 
det att jämställd fördelning i samhället existerar och att både kvinnor och män får samma vård 
och behandlas på samma sätt. Att ge kvinnor och män samma vård och behandling, är att 
bortse från skillnaderna som faktiskt finns. Att ta hänsyn till att alla människor är lika mycket 
värda, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sina liv men också till kvinnor 
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och mäns olika villkor är ett moraliskt krav förenligt med en humanistisk människosyn. Att 
utgå från det kravet innebär att män och kvinnor bör behandlas “livärdigt och inte “lika 
(Määttä & Öresland 2009). Socialstyrelsen (2004) har beskrivit vad jämställd vård innebär 
och vilka delar av vården som bör utvecklas för att jämställd vård ska kunna uppnås. 
 

 “Jämställd vård innebär att män och kvinnor får den vård de behöver. Detta innebär 
bland annat att den medicinska forskningen i större utsträckning behöver studera 
köns- och genusrelaterade skillnader, och att resultaten måste redovisas uppdelade 
på män och kvinnor. Det innebär också att hälso- och sjukvården behöver arbeta 
medvetet med ett genus- (eller köns-) perspektiv, vilket bör leda till att personalen 
får bättre kunskap om köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnors 
och mäns hälsa, sjuklighet, bemötande, omhändertagande och behandlingsresultat.” 
(Socialstyrelsen, 2004, s.21.). 

  

1.4 KÖN OCH GENUS 
Hammarström, Härenstam och Östlin (1996) skriver att begreppet kön är något som får de 
flesta att tänka på världens befolkning som två kategorier, män och kvinnor. Det kan också få 
oss att tänka på den biologiska definitionen av kön som kan vara kromosomskillnader, inre 
och yttre könsorgan och hormontillstånd. Den biologiska definitionen av könsskillnader att 
män och kvinnor är olika är naturlig och självklar. Det som inte kan bindas som biologiska 
skillnader mellan könen är vad som uppfattas som kvinnligt och manligt. Kvinnligt och 
manligt är något som har sin utgångspunkt i sociala, psykologiska och kulturella aspekter och 
baseras på personers egna livsvillkor, självbild, beteende samt hur individen betraktas av 
samhället. Robertson (2007) beskriver föreställningar om kvinnligt och manligt. Där det 
kvinnliga har förknippas med att vara passiv, mjuk och svag. Män har förknippats med att 
vara starka, aktiva med kreativa och utåtriktade egenskaper. Alla tolkningar av vad som är 
kvinnligt och manligt är skapat av förväntningar från samhället och traditioner som är bundna 
till det sociala och kulturella sammanhanget.  
         
Historiskt sett har begreppet genus inte existerat och före 1960-talet handlade nästintill all 
historia enbart om män. Ur ett historiskt perspektiv var det mäns handlingar, tankar och 
organisationer som fångade historikers interesse och kvinnor var i det stora hela frånvarande. 
I början på 1960-talet ändrades det då kvinnohistoria blev ett begrepp och det 
uppmärksammades för dåtidens historieforskare att även kvinnor var en stor del av historien. 
Det visade sig snart att enbart lägga till kvinnor i historieperspektivet inte var tillräckligt, då 
det inte gav en sanningsenlig bild av historien. För att få ett vidare perspektiv utvecklades 
därför genusbegreppet (Rydström & Tjeder, 2009). Det biologiska och engelska begreppet 
”sex” och ”gender” det sociala könet, skiljdes åt under 1970-talet då kvinnoforskningen växte 
och ett begrepp som förklarade sociala och kulturella skillnader hos könet behövdes 
(Hammarström m.fl., 1996). Kvinnoforskningen växte fram under 1970-talet i Sverige i 
samband med den internationella forskningen av kvinnor. Forskningen visade sig inte räcka 
till för att ge en rättvisande bild av samhället då traditionella teorier, metodval, 
forskningsämnesbearbetning och tolkning används. Därav har nya frågeställningar, metoder 
och teorier utvecklats för att kunna påvisa rättvisa resultat. Okända samband har tydliggjorts 
genom att använda sig av kvinnors kunskaper och erfarenheter, som har skilt sig från 
männens (Hammarström m.fl., 1996). 
  
Ett sätt att beskriva sociala och kulturella synsätt och föreställningar som finns om könen 
kallas genusordningen. Genusordning innebär att kvinnor och män ofta framställs som 
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motsatspar och vissa ord förknippas som kvinnligt och manligt. Några ord som 
sammankopplas med det kvinnliga är natur, emotionell, passiv och beroende medan manliga 
ord associeras med kultur, nationell, aktiv och oberoende. Detta förklaras genom att kvinnor 
är bundna till naturen då de föder barn och står för de reproduktiva funktionerna och män 
kulturbärare som skapar kultur. Män har genom historien framstått som rationella och det 
talas ofta om det manliga förnuftet, kvinnor däremot har framställts som känslostyrda vilket 
inneburit att kvinnor ansetts som omyndiga och icke-förutsägbara. Vilket har resulterat i att 
kvinnor inte haft samma samhälleliga och juridiska status. En annan föreställning om dessa 
uppfattningar är att kvinnor ska vårda barn och gamla, medan männen är beskyddare och 
familjeförsörjare vilket skapar en hierarkisk position. Uppfattningen om manliga och 
kvinnliga egenskaper har varit en grund till vad som formar den arbetsfördelning som finns i 
samhällen. Arbetsdelning som påverkats av kön är särskilt tydlig inom vård och omsorg 
(Määttä & Öresland, 2009). 

1.5 PROBLEMFORMULERING 
De attityder och föreställningar som finns i samhället om kvinnor och män finns även inom 
sjukvården och påverkar den vård som ges. Vården ska enligt lag bedrivas jämlikt med lika 
villkor och rättigheter för alla patienter oavsett kön. Att se jämställd vård ur ett 
genusperspektiv är att behandla kvinnor och män likvärdigt. Sjuksköterskan ska se till den 
enskilda individen och inte till en grupp människor då alla vill bemötas olika. Att se till den 
enskilda individen är att inte endast se till det biologiska könet utan även till det sociala könet. 
Ett gott bemötande handlar om att på ett respektfullt sätt kommunicera med patienter oavsett 
patientens egenskaper. Därför är det angeläget att studera hur kvinnor och män bemöts i 
kontakt med vården. 

2 SYFTE 
Att beskriva kvinnliga och manliga patienters uppfattningar av bemötande inom hälso- och 
sjukvården. 

3 METOD 

3.1 DESIGN 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning och med en deskriptiv 
design (Forsberg & Wengström, 2003). 

3.2 SÖKSTRATEGI 
Databaser som användes i litteraturstudien var Cinahl, Medline och PsycINFO. Med 
utgångspunkt från syftet identifierades de meningsbärande orden, som var män, kvinnor, 
bemötande, uppfattningar och hälso- och sjukvård. I Cinahl Headings översattes syftets 
meningsbärande ord till Patient satisfaction, Care i fritext och Sex factors lades till för att 
kunna undersöka kvinnor och män var för sig. För sökningen i Medline översattes 
ämnesorden i MeSH till Nursing och Patient Satisfaction. De ämnesord som användes i 
PsycINFO var Client satisfaction och Nursing som kombinerades med AND. Alla sökord 
kombinerades med AND som en Boolesk sökoperatör, för att med säkerhet få med alla sökord 
i vardera sökning (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). För att finna relevant ny forskning 
beslutades att begränsa åren i sökningarna till 2002-2012 i respektive databas. Därefter 
gjordes en begränsning till att endast visa vetenskapligt granskade artiklar (peer review). På 
grund av språkbegränsningar från författarnas sida valdes endast artiklar skrivna på engelska. 
Då sökningen innebar ett fåtal relevanta artiklar granskades artiklarnas nyckelord för att få 
inspiration till nya sökord och ytterligare en sökning genomfördes. Sökordet Inpatient 
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användes i Cinahl och Medline. I PsychINFO användes Human sex differences (Bilaga 1).  
 

3.3 URVAL 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna kvinnors och mäns uppfattningar 
av bemötande utifrån ett patientperspektiv. Exklusionskriterier var barn, studenter och artiklar 
där bemötande var skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv. I det första urvalet lästes alla titlar 
och de som verkade relevanta utifrån syftet valdes ut till ett andra urvalet. Här lästes abstract i 
tidigare utvalda artiklar. I ett tredje urval lästes artiklarna i sin helhet och 11 artiklar valdes ut 
till vidare granskning (bilaga 1).  

3.4 DATAANALYS 
En granskning utfördes på samtliga artiklar med inspiration av Fribergs (2006) mall för 
kvantitativa artiklar. Värderingsmallen utgick från granskning av problemformulering, 
teoretiska utgångspunkter, vårdvetenskaplig teoribildning, syftet, metodbeskrivning, 
urvalsförfarande, dataanalys, sammanhang mellan metod och teoretiska utgångspunkter, 
resultatet och metoddiskussion. Två artiklar föll bort efter granskning då de inte uppnådde 
granskningsmallens kriterier. Därefter gjordes en artikelmatris till respektive artikel (bilaga 
2).  
 
Bearbetning av resultatet gjordes med inspiration från Friberg (2006). Bearbetningen utfördes 
med syfte att hitta skillnader och likheter, samt skapa kategorier inom uppfattningarna av 
bemötande hos manliga och kvinnliga patienter. Först översattes resultatet till svenska för att 
få en överblick och möjlighet att kunna öka förståelsen. Därefter lästes allt material ett antal 
gånger. Slutligen valdes det som svarade till syftet ut för vidare bearbetning och kategorier 
skapades. Resultatet blev fyra kategorier.   

3.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska etiska överväganden vid systematiska 
litteraturstudier göras utifrån urval och presentation av resultat. Viktigt är att de studier som 
valts ut har fått tillstånd från en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har 
gjorts. Etiskt korrekt är även att presentera alla resultat, även de som inte stödjer forskarens 
hypotes. Det är de etiska kommittéernas ansvar att se till att studier uppfyller de 
grundläggande etiska forskningsprinciperna exempelvis att kunskapskravet och skyddskravet 
är uppfyllt för studien. Till studien har de artiklar som valts ut granskats med åtanke på etiska 
överväganden. Där det inte har framgått tydligt om etiska överväganden har utförts har 
respektive tidskrifts etiska ståndpunkter granskats. Författarna till studien har presenterat allt 
material och varit objektiva i sammanställningen av resultatet.  

4 RESULTAT 
Resultatet presenteras i fyra kategorier som visar kvinnliga och manliga patienters 
uppfattningar av bemötande inom hälso- och sjukvården. Kategorierna är uppdelade i 
kommunikationsförmåga, engagemang, attityder och förtroende. I Tabell 1 ges en översikt av 
de mätinstrument som användes i de nio inkluderade artiklarna.  
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Tabell 1. Översikt av mätinstrument använda i artiklarna. 
Artikel Mätinstrument /Skala 
Ahmad, M. & Alasad, J. (2004). NSNS - Newcastle Satisfaction with Nursing Scale 
Elliott m.fl. (2012). HCAHPS-Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. 

Undersökning som innehåller frågor om kommunikation, personalens 
lyhördhet och information. 

Findik, U., Unsar, S. & Sut, N. 
(2010). 
  

ENCS - Experience of nursing care scale. Innehåller frågor om 
sjuksköterskans bemötande och kunskap om vad patienten behöver 
SNCS - Satisfaction with nursing care scale. Innehåller frågor om 
sjuksköterskans hjälpsamhet och kunskap om patientens behov 

Foss, C. (2002). 
  

PS-RESKVA- patient satisfaction survey questionnaire.  

Foss, C., & Hofoss, D. (2004). PS-RESKVA -patient satisfaction survey questionnaire. Med 
möjlighet till fri-textkommentarer. 

Kuosmanen m.fl. (2006). SPRI- self-rating patient satisfaction questionnaire. Självskattning av 
patienttillfredställelse. 

Oflaz, F. F. & Vural, H. H. 
(2010). 
  

Frågeformulär utformat utifrån sjuksköterskornas beskrivning av 
arbetsuppgifter i Turkiet. 

Thi m.fl. (2002). PJHQ- patient judgements of hospitals quality questionnaire 
Woods, S. & Heidari, Z. (2003). Patient satisfaction questionnaire 

 

4.1 KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA 
Tre av studierna mätte män och kvinnliga patienters tillfredsställelse inom området samtal. 
Studierna av Elliott m.fl. (2012) samt Woods och Heidari (2003) visade att män överlag var 
mer nöjda med kommunikationen. I Elliots m.fl. (2012) studie ingick frågor om samtal med 
sjuksköterskor och läkare. Det rapporterades att 89.0% (n= 823714) av männen och 88.3% 
(n=1 147 918) av kvinnorna var nöjda med samtalen med sjuksköterskorna. Vid samtal med 
läkare var kvinnor något mer nöjda än männen, 91.1% (n=1 147 918) respektive 90.5% (n= 
823714). I Findik, Unsar, och Sut (2010) framkom att manliga patienter som vårdats på 
kirurg- och medicinavdelningar var mer nöjda med bemötandet än kvinnliga patienter  
 
Oflaz och Vural (2010) ställde frågan “är du nöjd med sjuksköterskornas 
kommunikationsförmåga”, där svarade 83.9% (n=330) av männen att de var nöjda och 91.1% 
(n=124) av kvinnorna. Elliot m.fl. (2012) skriver att resultatet som påträffades i 
undersökningen mellan manliga och kvinnliga patienter var mindre fördelaktig för äldre 
kvinnor. Det gällde för fem av åtta rapporterade mått där bland annat kommunikation med 
sjuksköterskor och kommunikation med läkare påtalades. Måtten påvisade att kvinnors 
övergripande erfarenheter var starkare associerat till kommunikationen med sjuksköterskorna 
och personalens lyhördhet än vad männens erfarenheter var. Det framkom även från de 
kvinnliga kommentarerna i studien av Foss och Hofoss (2004) att de var nära relaterade till 
känslan av att inte bli tagen på allvar och att inte bli lyssnad på.  

4.1.1 Information 
Då patienttillfredsställelsen mättes ingick frågor om information i ett flertal studier. Det 
handlade bland annat om utskrivningsinformation och om informationen var tillräcklig. Foss 
och Hofoss (2004) redovisade en gemensam fritextkommentar där både män och kvinnor 
påtalade bristen av information och brister på uppföljningar vid medicinsk behandling. Enligt 
Foss och Hofoss (2004) klagade äldre patienter som varit inneliggande på medicin och 
kirurgavdelningar på att de inte fått tillräckligt med information till skillnad från de yngre 
patienterna som klagade på att de var tvungna att fråga efter informationen för att få den. Det 
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framkom även att när patienterna som komplement till de fasta svarsalternativen i enkäten gav 
kommentarer med egna ord, skrev både män och kvinnor över 35 år fler negativa 
kommentarer. Det var en kontrast från resultatet av de fasta svarsalternativen i enkäten där 
könsskillnader hittades bland de yngsta patienterna som markerade flest negativa svar.  
 
I Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katajisto och Välimäki (2006) studie fick patienterna som 
varit inlagda på psykiatrisk avdelning själva betygsätta graden av tillfredsställelse när det 
gällde information. En fråga handlade om ifall patienterna hade fått information om deras 
rättigheter att överklaga behandlingen om de var missnöjda med den, det visade sig att mindre 
än hälften av alla patienter fått tillräckligt med information. Ingen skillnad framkom avseende 
kvinnor och män.  
 
I Thi, Briancon, Empereur och Guillemin (2002) studie deltog patienter från medicin- och 
kirurgiavdelningar. De fick i slutet av enkäten en möjlighet att själva ge en kommentar, nästan 
alla kommentarerna handlade om kommunikation och information i olika former. Det 
framkom att patienterna som låg på enkelsal visade sig ge en högre grad av tillfredsställelse 
med informationen till skillnad från patienter som låg på flersal. Det påvisades ingen skillnad 
mellan manliga och kvinnliga patienter.   
  
Informationen vid utskrivningen var ett område i studien av Elliot m.fl. (2012). Mellan män 
och kvinnor fanns en skillnad där 81.1% (n=823714) av männen och 78.1% (n=1 147 918) av 
kvinnorna svarade att de var nöjda med den information de fick vid utskrivningen. I resultat 
av Woods och Heidaris (2003) studie handlade en av frågorna var om patienten var nöjd med 
utskrivningsinformationen. Det visade sig att 86% (n=2431) av männen och 85% (n=3426) av 
kvinnorna var nöjda. Båda studierna visar på att kvinnor och män var i stort sett lika nöjda, 
men att kvinnorna tenderade att vara något mindre nöjda. 

4.2 ENGAGEMANG 
I några av studierna ställdes frågor angående engagemang och intresse från 
sjukvårdspersonalen. I undersökningen av Foss (2002) handlade fem frågor om vården som 
gavs av sjukvårdspersonal. Personalens engagemang och vårdbeteende var de två frågor som 
visade på störst grad av skillnad där männen var mer nöjda än kvinnorna. Woods och Heidari 
(2003) ställde även frågor kring personlig vård, tre av frågorna handlade om engagemang och 
visade på skillnader mellan män och kvinnor. Första frågan handlade om hur personalen 
uppmärksammade patientens välbefinnande. Här svarade 90% (n=2431) av männen att de 
blev uppmärksammade i hur de mådde jämfört med 85% (n=3426) av kvinnorna. Den andra 
frågan gällde intresse för patienten och patientens tillstånd och det visade sig att kvinnorna 
var i mindre grad nöjda med personalens intresse för dem än männen. Den tredje frågan 
handlade om personalen uppmuntrade patienten till att prata om sina rädslor och känslor. Här 
svarade 75% (n=3426) av kvinnorna att de kunde tala om känslor och 82%  (n=2431) av 
männen.  
 
I undersökningen av Foss (2002) efterfrågades förutom patienternas erfarenheter av 
vårdpersonalens engagemang även intresse för dem som människor och inte bara deras 
diagnoser. Alla svar från patienterna på frågan avslöjade den största signifikanta skillnaden 
mellan män och kvinnor där män upplevde en högre grad av tillfredsställelse. Kuosmanen 
m.fl. (2006) fick i enkätundersökningen fram att patienttillfredsställelsen var högst i området 
som gällde patienternas relationer till personalen. Mer än hälften av patienterna oavsett kön 
som deltog uppfattade att personalen brydde sig och visade sympati “ofta” eller “alltid”. Elliot 
m.fl. (2012) frågade efter tillfredsställelse med personalens lyhördhet. Det framkom att 82.8% 
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(n=823714) av männen och 81.4% (n=1 147 918) av kvinnorna svarade att de var 
tillfredsställda med personalens lyhördhet. 

4.2.1 Tid 
Tid till samtal och tid till att hjälpa visade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, där 
kvinnor var mindre nöjda (Foss, 2002). Tid var även relaterat till att patienter på kirurg- och 
medicinavdelningar hade en positiv uppfattning vilket framkommer i Ahmad & Alasads 
(2004) studie där två variabler var kopplade till tid och påvisade skillnader. Patienterna hade 
en positiv uppfattning då sjuksköterskan snabbt svarade när patienten ringde och när de 
upplevde att den tid sjuksköterskan spenderade med patienten var adekvat. I studien 
framkommer inga skillnader mellan män och kvinnor.  
  
Varaktigheten av symptom hos inneliggande patienter visade på en statistisk signifikant 
skillnad i relation till kön. Manliga patienter, med tillfälliga symptom eller symptom som 
varade mindre än en månad, var mer nöjda med personalen än kvinnliga patienter. När 
symptomen varade en månad upp till ett år och mer, var kvinnor mer nöjda med personalen än 
män (Kuosmanen m.fl., 2006). Woods och Heidari (2003) tog upp frågan hur patienten skulle 
betygsätta punktligheten med hjälp. Där fanns en signifikant skillnad som visade på att 
kvinnorna var mindre nöjda än männen, 76% (n=3426) respektive 82% (n=2431). 

4.3 ATTITYDER 
Attityder visade sig var en del av bemötandet som påverkade patienternas uppfattningar. 
När möjligheten att skriva fria kommentarer gavs, uttryckte många deltagare klagomål (Foss 
& Hofoss, 2004). För kvinnorna handlade klagomålen främst om personalens attityder. Det 
kvinnor främst klagade över var att de inte blev sedda eller hörda och att de möttes med 
bristande respekt. De uppfattade även långa väntetider till att de inte ansågs viktiga eller att de 
inte blev tagna på allvar. Relativt många kvinnliga patienter kommenterade att 
sjuksköterskorna blev nedlåtande om de inte fick som de ville då patienten hade en egen åsikt. 
De upplevde även att de inte blev bemötta som en hel person och att sjukdomen inte sågs som 
en del av deras livssituation. Männen däremot uttryckte inte att de ansåg personalens attityder 
som problemet i klagomålen. De hänvisade snarare till dålig behandling, misstag i diagnos 
eller brister i organisationen (Foss & Hofoss, 2004). 

4.4 FÖRTROENDE 
Skillnader mellan könen var även kopplade till frågan i vilken grad patienter ansågs sig kunna 
avslöja problem för personalen som de tyckte var viktiga för deras sjukdomstillstånd. I 
studien av Foss (2002) framkom att 24 % (n=1469) av männen svarade att de kunde avslöja 
problem till personalen “i liten grad” eller “inte alls” jämfört med 38.5% (n=1226) för samma 
svarsalternativ hos de kvinnliga patienterna. De kvinnliga patienternas svar avslöjade att de 
berättade om frågor om deras tillstånd mindre frekvent jämfört med manliga patienter. Att 
kunna berätta för personalen vad patienterna personligen ansåg väsentligt att prata om 
uppfattades som viktigt oavsett kön (Foss, 2002). Det visade sig i studien av Findik, Unsar, 
och Sut (2010) att manliga patienter som vårdats på kirurg- och medicinavdelningar var mer 
nöjda med omvårdnaden än kvinnliga patienter.  

4.5 RESULTATSAMMANFATTNING 
Alla artiklar som ingick i studien har undersökt olika aspekter av bemötande kopplat till 
tillfredställelse. Ett antal artiklar visade att kvinnor uppfattade sig ha lägre grad av 
tillfredställelse dock fanns en artikel Oflaz och Vural (2010) som visade att kvinnorna var mer 
nöjda än männen. De skillnader som påvisats i resultatet är inte alltid signifikanta, däremot 
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förekommer skillnader i de flesta områden som mätts. Det framkom även att kvinnliga och 
manliga patienter hade olika åsikter om vad som var väsentligt för bemötandet inom vården. 
Olikheterna framkom främst då möjligheten att skriva egna kommentarer gavs. 

5 DISKUSSION 
 

5.1 METODDISKUSSION 
Studien är en litteraturstudie med en systematisk litteratursökning. Databaserna som valdes 
var Cinahl, Medline och psycINFO. Databaserna valdes utifrån att de innehåller forskning 
som berör omvårdnad. Medline och Cinahl täcker området omvårdnad och används ofta inom 
omvårdnadsforskning medan PsycINFO har ett brett innehåll som täcker psykologisk 
forskning inom medicin och omvårdnad och andra närliggande områden (Forsberg & 
Wengström, 2003). Att använda dessa databaser innebär att det forskningsområde som 
efterfrågas omfattas. 
 
Då sökorden valdes identifierades syftets meningsbärande ord till män, kvinnor, bemötande, 
uppfattningar och Hälso- och sjukvård. I varje databas översattes de meningsbärande orden i 
Mesh-temer, Cinahl Headings och Tesaurus för att motsvara databasernas ämnesord. 
Eftersom de meningsbärande orden uppfattningar och bemötande inte fanns som sökord i 
någon av databaserna ändrades sökorden i Cinahl till ”Patient Satisfaction” och ”Sex Factors” 
på grund av att syftet utgår från manliga och kvinnliga patienternas uppfattningar. I sökningen 
i Cinahl användes ordet ”Care” i fritext för att få tillräckligt många artiklar och för att täcka 
det område författarna var intresserade av. Det gjordes eftersom det var svårt att finna sökord 
som representerade de meningsbärande orden i syftet. Ytterligare en sökning genomfördes i 
varje databas efter att ha granskat relevanta artiklars nyckelord. Författarna gjorde detta för att 
få inspiration till nya sökord och att hitta fler artiklar för att få en tillfredsställande kvantitet 
till resultatet. Sökorden som valdes var Inpatient, Patient Satisfaction och Sex factor som 
användes i Cinahl och Medline. I PsykINFO översattes orden i tesaurus till Client satisfaction 
och Human sex differences. Nyckelorden översattes så att de skulle motsvara varandra i varje 
databas, då det inte fanns några synonymer valdes andra ord som motsvarande varandra och 
som skulle svara på syftet.  
 
Sökningarna som genomfördes begränsades genom att artiklarna skulle vara publicerade åren 
2002-2012 för att få ett tioårsintervall. Tidsintervallet valdes då författarna prövats sig fram 
och fått för litet sökresultat vid ett mindre intervall. Vilket kanske förklaras med att 
forskningen inom valt område till stor del inte är så utforskat och ett stort tidsintervall därför 
krävs för att få fram tillräckligt med resultat. Ytterligare begränsningar som utfördes var att 
artiklarna skulle vara ”peer reviewed”. Det innebär att artiklarna är kollegialt granskade av 
experter och ökar därför den vetenskapliga kvalitén (Willman m.fl., 2011). Artiklarna skulle 
även vara skrivna på engelska vilket beror på språkbegränsningar hos författarna. 
Feltolkningar kan förekomma då engelska inte är författarnas modersmål vilket kan ha 
påverkat resultatet. Författarna gjorde ett medvetet val att inte exkludera Medline i Cinahl 
sökningen då flera artiklar föll bort i Medline. Ytterligare begränsningar som genomfördes 
var att deltagarna skulle vara över 18 år för att utesluta studier som var utförda på barn då det 
inte var syftet med studien. Författarna ansåg att det är möjligt att barn bemöts på ett sätt som 
inte går att jämföra med vuxna.  
 
Sammanlagt valdes elva artiklar till studien vilka granskades med en granskningsmall från 
Friberg (2006) för att värdera studiernas kvalité. Två av de valda artiklarna exkluderades då 
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de inte uppnådde granskningsmallens kriterier. En av de valda artiklarna saknade etisk 
granskning (Elliot m.fl., 2012) författarna sökte även på tidskriftens hemsida men kunde inte 
hitta några etiska resonemang. Författarna valde att inkludera artikeln trots detta på grund av 
studiens omfattande resultat och dess tydligt beskrivna metod. Studien hade även godkända 
urvalsmetoder och var kollegialt granskad. Eftersom författarna gjort ett medvetet val att 
inkludera artikeln som saknar etisk granskning är författarna medvetna om att studien kan 
ifrågasättas etiskt och moraliskt. Författarna granskade materialet objektivt för att inte lägga 
in egna värderingar i resultatet. Huvudsakligen var alla artiklar kvantitativa förutom en (Foss 
& Hofoss, 2004) som var både kvantitativ och kvalitativ. Artikeln var mycket innehållsrik och 
svarade tydligt på studiens syfte och valdes därför.  

5.2 RESULTATDISKUSSION 
Studiens avsikt var att beskriva kvinnliga och manliga patienters uppfattningar av bemötande 
inom hälso- och sjukvård. Resultatet visade att kvinnor i ett flertal studier hade en lägre grad 
av tillfredsställelse inom de flesta områden som berörde bemötande. Skillnader som framkom 
i resultatet var oftast inte signifikanta. Det framkom att kvinnliga och manliga patienter 
uppfattade och fokuserade på olika delar inom vården, där kvinnor uppfattade bemötandet 
som viktigare.  
  
Jämlikhet 
Skillnader i uppfattningar av kommunikationsförmåga framkom, där manliga patienter var 
mer tillfredställda än kvinnliga patienter. Skillnader fanns men de var inte signifikanta (Elliott 
m.fl., 2012; Foss & Hofoss, 2004; Oflaz & Vural, 2010; Woods & Heidari, 2003). Liknande 
resultat visade sig i området engagemang där det framkom skillnader i uppfattningar av 
engagemang (Elliot m.fl., 2012; Foss, 2002; Woods & Heidari, 2003). Skillnaderna var inte 
heller här signifikanta men visade att män var något mer tillfredsställa med vårdpersonalens 
engagemang. Varför skillnader uppkommer men att de flesta inte är signifikanta är något 
författarna ställer sig frågande till. Kvinnliga patienter har i majoriteten av samtliga artiklar en 
lägre grad av tillfredsställe som inte går att påvisa då skillnaderna inte är signifikanta. Innebär 
det att vården bedrivs könsneutralt och att hänsyn inte tas till de manliga och kvinnliga 
patienters olikheter som faktiskt finns. Kan det även vara så att artiklarnas resultat är baserat 
på könsneutrala mätinstrument som inte påvisar egentliga olikheter i uppfattningar mellan 
könen. Författarna tror att det könsneutrala perspektivet innebär att kvinnor och män bemöts 
lika inom hälso- och sjukvården. Det kan också vara en orsak till att kvinnor enligt resultatet 
hade en sämre uppfattning kring bemötandet inom vården än männen Författarna tror att om 
kvinnor och män bemöts lika utifrån en manlig norm är det kanske självklart att kvinnor har 
en lägre grad av tillfredsställelse. Bemöts kvinnor och män lika, uppmärksammas inte de 
skillnader som finns både biologisk och socialt. Vården ska som tidigare nämnt inte bedrivas 
lika utan jämlikt (Määttä & Öresland, 2009). Bedrivs vården jämlikt tas hänsyn till de 
olikheter som finns mellan könen och individer. 
 
En annan möjlig förklaring till skillnaderna i tillfredställelsen kan vara att kvinnliga patienter 
har högre krav på bemötandet inom hälso- och sjukvården. Om kvinnorna har högre krav 
behöver det inte betyda att männen upplever vården bättre utan att det är kvinnorna som anser 
att vården kan förbättras, och därför har en lägre grad av tillfredställelse. Däremot utesluter 
inte kvinnornas eventuella högre krav att de kanske bemöts sämre än männen. 
  
Attityder 
Foss och Hofoss (2004) redovisar att kvinnliga och manliga patienter klagade på olika saker. 
Kvinnornas klagomål handlade ofta om sjukvårdspersonalens attityder. Då de inte ansåg sig 
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bli bemötta som en hel person och med bristande respekt. Manliga patienter klagade däremot 
på brister i organisationen och möjliga diagnostiska misstag. Det bekräftas även av Elliot m.fl. 
(2012) som visade att kvinnors övergripande erfarenheter i högre grad var associerat till 
kommunikationen med sjuksköterskorna och personalens lyhördhet än vad männens 
erfarenheter var. Määttä och Öresland (2009) och Robertson, (2007) skriver att manliga och 
kvinnliga egenskaper traditionellt har beskrivits som att kvinnor var emotionellt styrda, 
passiva och beroende. Män har istället framstått som rationella, beslutsfattande och starka 
individer. Författarna anser att dessa tidigare beskrivningar av kvinnligt och manligt 
fortfarande omedvetet existerar i dagens samhälle och följer med in i sjukvården. Vilket 
skulle kunna förklaras genom det traditionella kvinnliga och manliga egenskaperna som leder 
till att olika saker upplevs väsentliga mellan könen. Författarna tror att olikheterna i vad som 
anses vara väsentligt mellan manliga och kvinnliga patienter också påverkar vad klagomålen 
handlar om. Det kan även påverkas av vad sjukvården i sig anser vara viktigt. Kanske anses 
det omedvetet att den kvinnliga uppfattningen om vad som är väsentligt inte är lika viktigt 
som den manliga åsikten. Stämmer det kan det ha påverkat att kvinnor kände att de inte blev 
tagna på lika stort allvar. Om sjukvårdspersonal omedvetet tycker att manliga patienters 
åsikter är mer viktiga indikerar det på att den människosynen som ska tillämpas i vården inte 
efterföljs. Då den människosyn som ska råda inte handlar om att kategorisera egenskaper hos 
människor, så som kön (Thorsén, 2008).   
  
Kulturella aspekter 
Hur bemötande uppfattas kan även variera beroende på olika kulturer. Vad som är intressant 
är att de flesta artiklar som valdes till studien har deltagare med varierande härkomst. Det 
framkommer att samtliga artiklar har likartade resultat där kvinnliga patienters uppfattningar 
av bemötande tyder på en lägre grad av tillfredsställelse. En artikel som skiljer sig är Oflaz 
och Vural (2010) där det visade sig att kvinnliga patienters uppfattningar överlag var mer 
positiva jämfört med de manliga patienterna, dock inte med några signifikanta skillnader. 
Oflaz och Vural (2010) poängterar att sjuksköterskeyrket i Turkiet är kvinnodominerat vilket 
författarna tror kan ha påverkat resultatet i artikeln. Författarna tror att det kan ha inverkat i 
att interaktionen mellan sjuksköterska och patient var till den kvinnliga patientens fördel i en 
annars mansdominerad kultur.  
 
Slutligen anser författarna att det är intressant att resultatet visar skillnader mellan könen men 
att de inte är signifikanta. Kan skillnaderna vara orsakade av slumpen och är det så att 
skillnaderna inte existerar. Då nästintill alla artiklar påvisade skillnader anser författarna att 
det är underligt att inte fler skillnader och olikheter framkommer då forskning oftast utgått 
från en manlig norm (Smirthwaite, 2007). Kan det vara så att forskningen enbart studerar män 
och kvinnor som könsneutrala och därav framkommer ett resultat som inte påvisar några 
tydliga skillnader och olikheter. 
 
5.3 SLUTSATS  
Resultatet indikerar på att vårdpersonal tenderar att kategorisera enskilda individer omedvetet 
eller medvetet efter kön. Utifrån resultatet framkommer att manliga och kvinnliga patienters 
uppfattningar av bemötande skiljer sig från varandra. Det visar även att kvinnor och män 
värderar bemötande på olika sätt. 

5.4 KLINISKA IMPLIKATIONER 
Att uppmärksamma området genus och skillnader i uppfattningar av bemötandet hos manliga 
och kvinnliga patienter är ytterst viktigt för att öka medvetenheten kring problematiken. Det 
är inte förens hälso- och sjukvården blir medvetna om att genusskillnader förekommer som 
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förändring kan ske. För att förändring ska vara möjligt krävs medvetenhet och reflektion kring 
problematiken. Därför är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal får kunskap 
om genusskillnader. Vilket är en uppgift som bland annat ligger på sjuksköterskors ansvar då 
ny forskning ska kunna tillämpas och appliceras inom arbetet. 

5.5 VIDARE FORSKNING  
Genusinriktad forskning inom hälso- och sjukvården är idag otillräcklig. I stor omfattning 
saknas forskning som har utgångspunkt i genus. I nuläget utgår forskningen från att undersöka 
kvinnor och män var för sig och sedan jämföra. Det indikerar på att det krävs nya mätmetoder 
och instrument som är anpassade för genusforskning. Kvalitativ forskning kan vara ett 
alternativ för att utveckla nya mätinstrument, då olika nyanser av upplevelser och 
uppfattningar påvisas tydligare. Författarna anser även att vidare forskning bör sträva efter att 
få fram generaliserbart material då större och mer omfattande studier krävs.   
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patienters 
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kirurgisk avdelning. 
Inklusion:  
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Goldstein, E., 
Hambarsoomian, K. & 
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Gender differences in 
patients' perceptions of 
inpatient care. 
  
Health Services 
Research 
 
USA 

Att undersöka 
könsskillnader 
hos inneliggande 
patienter och hur 
erfarenheter 
varierar beroende 
på olika typer av 
vård samt 
patienters 
egenskaper. 

Design: 
Deskriptiv  
Tvärsnittsundersökning 
Metod: 
Kvantitativ 
Population: 
Inklusion: Minst 18 år vid inskrivning, 
varit inlagd minst 1 natt på sjukhuset 
och levande vid utskrivningen. 
Exklusion: patienter som hade 
psykiatriska diagnoser. De patienter som 
svarade och som det inte gick att få fram 
information om könstillhörighet.  
Urval: 
Konsekutivt urval 
Slutgiltig studiegrupp: 
1,971,632  
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. HCAHPS-
Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems 
Analysmetod:  
Statistisk analys  
 
 
 

Styrkor: 
Tydligt syfte, 
Tydlig 
metodbeskrivning, 
Tydligt 
urvalsförfarande, 
Tydlig dataanalys, 
Tydligt resultat, 
 
 
Svagheter: 
Otydlig 
problemformulering 
Otydliga teoretiska 
utgångspunkter 
Otydlig 
metoddiskussion 
Bortfall redovisas ej 

Överlag rapporterade kvinnor 
mindre positiva erfarenheter av 
vården än vad män gjorde. Speciellt 
i området kommunikation. 
   Kvinnor erfarenheter överlag var 
mer associerade med 
kommunikation till sjuksköterskor 
och personalens lyhördhet.  
   Det enda kvinnor rapporterade 
mer positivt om var erfarenhet om 
kommunikation med läkaren. 
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Findik, U., Unsar, 
S., & Sut, N. 
(2010). 
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with nursing care 
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characteristics. 
  
Nursing & Health 
Sciences 
 
Turkiet 

Att bedöma  
patienters 
tillfredställelse 
med 
sjuksköterskors 
omvårdnad och 
förhållandet 
mellan 
tillfredställelse
n och 
patientens 
egenskaper. 

Design:  
Tvärsnitt 
Metod:  
Kvantitativ 
Population:  
Inklusionskriterier: 
Alla patienter som var utskrivningsklara från 7 
medicinavdelningar och 5 kirurgavdelningar. Var 
minst 18 års ålder, minst två dagars 
sjukhusvistelse, kunna skriva och läsa turkiska. 
Tillräckligt friska för att delta och för att 
godkänna deltagande. 
Urval:  
Konsekutivt urval 
Slutgiltig studiegrupp: 
229 patienter 
144 manliga patienter 
85 kvinnliga patienter 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. ENCS - Experience of 
nursing care scale.  
SNCS - Satisfaction with nursing care scale 
Analysmetod:  
Statistiska analys 

Styrkor: 
Tydlig 
problemformulering, 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter,  
Tydligt syfte,  
Tydlig 
metodbeskrivning, 
Tydligt 
urvalsförfarande, inga 
bortfall  
Dataanlys beskriven, 
mätinstrumentens 
reabilitet och validitet 
redovisas, 
Tydligt resultat, 
Metoddiskussion finns 
 
Svagheter:  
Utifrån 
bedömningsmall 
framkom inte några 
svagheter 
 
 

Patienterna var överlag mer nöjda 
då vårdtiden var längre. 
   Kvinnor som vårdats på en 
medicinsk vårdavdelning var mer 
nöjda än patienter som hade andra 
egenskaper.  
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Foss, C. (2002). 
  
Gender bias in 
nursing care? 
Gender-related 
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patient 
satisfaction with 
the quality of 
nursing care. 
 
Scandinavian 
journal of caring 
sciences 
 
Norge 
  

Syftet var att 
undersöka 
relationen mellan 
patientens kön 
och kvalitén i 
omvårdnaden. 

Design: 
Tvärsnitt  
Metod: 
Kvantitativ  
Population: 
Inklusionskriterier: 
Alla som hade blivit utskrivna från kirurg och 
medicin avdelningar under en 6 månaders period 
från två olika sjukhus i Norge.  
Exklusionskriterier:  
Patienter utskrivna från gynekologi och 
förlossnings avdelningar exkluderades 
Antal deltagare: 
2695 patienter 
Urval: 
Bekvämlighetsurval  
Slutliga studiegrupper: 
2695 Patienter  
Manliga 1469 
kvinnliga 1226 
Datainsamling:  
Enkätundersökning. PS-RESKVA- patient 
satisfaction survey questionnaire. 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
Tydlig 
problemformulering, 
Teoretiska utgångspunkter 
redovisas,  
Tydligt syfte,  
Tydlig Metodbeskrivning,  
Tydligt redovisat resultat 
 
Svagheter: 
Otydligt urvalsförfarande, 
Inga tydliga bortfall 
redovisas. 
Otydlig dataanalys,  
Saknar metoddiskussion, 
 
   

Personalens engagemang och vårdbeteende 
var de två frågor som visade på störst grad 
av skillnad där männen var mer nöjda än 
kvinnorna. 
I studien efterfrågades patienternas 
erfarenheter av vårdpersonalens 
engagemang samt intresse för dem som 
människor och inte bara deras diagnoser. 
Alla svar från patienterna på frågan 
avslöjade den största skillnaden mellan män 
och kvinnor där män upplevde en högre 
grad av tillfredsställelse 
 

 
 
 
 
 



 

 

Författare, 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Foss, C., & Hofoss, 
D. (2004).  
 
Patients' voices on 
satisfaction: 
unheeded women 
and maltreated 
men?.  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Norge 

Att undersöka hur 
kvinnliga och manliga 
patienter skiljer sig åt i 
deras sätt att 
kommentera deras 
sjukhusvistelse. 

Design: 
Deskriptiv 
Metod: 
Kvantitativ och kvalitativ 
Population:  
Inklusion:  
Patienter som varit inneliggande 
på en medicinsk eller kirurgisk 
avdelning på det valda 
sjukhuset, under en 6 månaders 
period.  
Urval: 
Bekvämlighetsurval 
Slutgiltig studiegrupp: 
2695 patienter  
1469 manliga patienter 
1226 kvinnliga patienter 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. PS-
RESKVA- patient satisfaction 
survey questionnaire,  med 
möjlighet att ge firitext-
kommentarer. 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 
 
 

Styrkor: 
Tydlig 
problemformulering, 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter, 
Tydligt syfte, 
Tydlig 
metodbeskrivning, 
Tydligt 
urvalsförfarande, 
Tydlig dataanalys, 
Tydligt resultat, 
Metoddiskussion finns 
 
Svagheter:  
Saknar bortfallsanalys 

I studien framkommer att en gemensam 
fritextkommentar som påtalades bland könen var bristen 
på information och bristen av uppföljningar vid 
medicinsk behandling klagade äldre patienter som varit 
inneliggande på medicin och kirurgavdelningar på att de 
inte fått tillräckligt med information till skillnad från de 
yngre patienterna som klagade på att de var tvungna att 
fråga efter informationen för att få den. Det framkommer 
även att när patienterna kunde som komplement till de 
markerade svarsalternativen ge kommentarer med egna 
ord visades att båda könen över 35 år skrev mer negativa 
kommentarer. Det är en kontrast till de markerade 
alternativen i enkäten där könsskillnader hittades där de 
yngsta patienterna markerade flest negativa svar.  
- När möjligheten att skriva fria kommentarer gavs, 
uttryckte många deltagare klagomål För kvinnorna 
handlade klagomålen främst om personalens attityder. 
Det kvinnor främst klagade över var att de inte blev 
sedda eller hörda och att de möttes med bristande 
respekt. De kopplade även långa väntetider till att de inte 
ansågs viktiga eller att de inte blev tagna på allvar. 
Relativt många kvinnliga patienter kommenterade att 
sjuksköterskorna blev nedlåtande om de inte fick som de 
ville för att patienten hade en egen åsikt. De upplevde 
även att de inte blev bemötta som en hel person och att 
deras sjukdom inte sågs som en del av deras 
livssituation. Männen däremot uttryckte inte att de ansåg 
personalens attityder som problemet i klagomålen. De 
hänvisade snarare till dålig behandling, misstag i 
diagnos eller brister i organisationen 

 



 

 

Författare, Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Kuosmanen, L., 
Hätönen, H., Jyrkinen, 
A., Katajisto, J. & 
Välimäki, M. (2006).  
 
Patient satisfaction with 
psychiatric inpatient 
care.  
 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
Finland 

Att beskriva 
tillfredställelse 
hos patienter 
inlagda på 
psykiatriska 
avdelningar samt 
att utforska 
faktorer 
relaterade till det. 

Design: 
Deskriptiv 
Metod: 
Kvantitativ 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Patienter som skrevs ut från tre 
akut psykiatriska avdelningar 
på ett sjukhus i Finland under 
perioden 2001-2002. 
Exklusionkriterier:  
Patienter som inte kunde 
fullgöra formuläret utan hjälp. 
Patienter som hade varit där för 
kort tid. 
Urval: 
Bekvämlighetsurval 
Slutgiltig studiegrupp: 
313 patienter 
Datainsamlingsmetod: 
Enkät undersökning. SPRI- 
self-rating patient satisfaction 
questionnaire 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys  
 
 

Styrkor: 
Tydlig 
problemformulering, 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter,  
Tydligt formulerat syfte, 
Tydlig 
metodbeskrivning, 
Tydlig dataanalys, 
Tydligt formulerat 
resultat. 
Tydligt redovisat 
bortfall,  
Metoddiskussion finns. 
 
 
Svagheter: 
Otydligt urvals 
förfarande, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I studien fick patienterna som varit inlagda 
på psykiatrisk avdelning själva betygsätta 
graden av tillfredsställelse när det gällde 
information. En fråga handlade om ifall 
patienterna hade fått information om deras 
rättigheter att överklaga behandlingen om de 
var missnöjda med behandlingen, det visade 
sig att mindre än hälften av alla patienter fått 
tillräckligt med information. Inga skillnader 
rapporterades avseende kvinnor och män.  
   Patienterna som hade en sjukhusvistelse 
under två veckor var mer nöjda än patienter 
med en sjukhusvistelse mellan 1-3 månader. 
Dock rapporterades inga skillnader mellan 
könen. 



 

 

 
Författare, Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Oflaz, F. F. & Vural, H. H. 
(2010). 
  
The evaluation of nurses 
and nursing activities 
through the perceptions of 
inpatients. 
  
International Nursing 
Review 
 
Turkiet 

Att undersöka förhållandet 
mellan inneliggande 
patienters uppfattningar 
och tillfredställelse till 
sjuksköterskor och 
omvårdnadsaktiviteter, 
samt att fastställa vilka 
omvårdnadshandlingar 
som genomförts. 

Design: 
Deskriptiv  
Metod: 
Kvantitativ 
Population: 
Inklusionskriterier: 
Patienter som hade varit 
inneliggande i minst tre 
dagar och bedömdes 
kunna svara på frågor. 
Exklusionskriterier: 
Patienter från 
intensivvårds avdelningar, 
psykiatri avdelningar och 
barnvårdsavdelningar. 
Urval: 
Bekvämlighetsurval   
Slutgiltig studiegrupp: 
454 patienter 
330 manliga 
124 kvinnliga 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning 
Analysmetod:  
statistisk 

Styrkor: 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter 
Tydligt syfte 
Tydlig metodbeskrivning, 
Tydligt urvalsförfarande, 
Tydlig dataanalys, 
poweranalys utförd, 
Tydliga redovisade 
resultat 
Tydligt redovisat bortfall 
Metoddiskussion finns 
 
Svagheter: 
Otydlig 
problemformulering, 
  
 
 
 

   Studien visar att det inte fanns 
någon signifikant skillnad mellan 
tillfredsställelse och antal dagar 
spenderade på sjukhus. Att längden 
på patienternas sjukhusvistelse inte 
hade någon betydelse för 
patienternas tillfredsställelse 

   Kvinnliga patienters 
uppfattningar var överlag mer 
positiva jämfört med de manliga 
patienterna 
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Thi, P., Briancon, 
S., Empereur, F., 
& Guillemin, F. 
(2002).  
 
Factors 
determining 
inpatient 
satisfaction with 
care.  
 
Social Science & 
Medicine 
 
Frankrike 

Att identifiera 
faktorer som är 
associerade med 
tillfredsställelse 
bland 
inneliggande 
patienter som får 
medicinsk och 
kirurgisk vård 
för hjärt-, 
andning-, urin- 
och 
rörelseapparats 
sjukdomar.  

Design: 
Icke experimentell design 
Metod: 
Kvantitativ 
Population: 
Inklusionskriterier:  
Patienter som varit intagna minst tre 
dygn, 18-80 år gamla. Som skrevs ut till 
sina hem. 
Exklusionskriterier: 
Patienter utskrivna till andra avdelningar, 
som bedömdes icke kapabla till att svara 
på enkäten pga. allvarlig sjukdom eller 
språkbegränsning. Patienter som tackade 
nej. 
Urval: 
Bekvämlighetsurval  
Slutgiltig studiegrupp: 
533 patienter. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. PJHQ- patient 
judgements of hospitals quality 
questionnaire 
Analysmetod:  
Statistisk analys 
 
 

Styrkor: 
Tydliga 
problemformuleringar, 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter, 
Tydligt syfte, 
Tydlig 
metodbeskrivning, 
Tydligt 
urvalsförfarande, 
bortfalls analys utförd, 
Tydlig dataanalys, 
Tydligt resultat, 
Tydligt bortfall 
redovisat, 
Metoddiskussion 
beskriven 
 
Svagheter:  
Utifrån 
bedömningsmall 
framkom inte några 
svagheter 
 
 
 

Det framkom att patienterna som låg på 
enkelsal visade sig ge en högre grad av 
tillfredsställelse med informationen till 
skillnad från andra patienter dock 
påvisades inga skillnader mellan manliga 
och kvinnliga patienter.   



 

 

Författare, 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Woods, S. & 
Heidari, Z. (2003).  
 
The influence of 
gender on patient 
satisfaction.  
 
Journal of Gender-
specific Medicine 
 
USA 

Att undersöka 
vilken påverkan 
kön har för patient 
tillfredsställelse 
vid sjukhusvård.  

Design: 
Deskriptiv 
Metod: 
kvantitativ 
Population: 
Inklusion:  
Patienter som varit intagen på ett av de 
tre sjukhusen som ingick i studien 
under en 2års period, minst 18 år, ha 
förmåga att prata i telefon. 
Exklusionkriterier: 
Inlagda patienter på/för; förlossnings 
avdelningar, rehabiliterings 
avdelningar, psykiatriska sjukdomar 
och de som inte gick att nå via telefon. 
Urval: 
Under en månads tid blev utskrivna 
patienter randomiserade till intervju.  
Slutgiltig studiegrupp: 
5857 patienter, 2431 män och 3426 
kvinnor. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätundersökning. Patient 
satisfaction questionnaire 
Analysmetod:  
statistik analys 

Styrkor: 
Tydliga teoretiska 
utgångspunkter,  
Tydligt syfte, 
Tydlig metodbeskrivning, 
Tydligt urvalsförfarande, 
Tydlig dataanalys, poweranalys 
utförd, 
Tydligt resultat, 
Tydligt redovisat bortfall 
Metoddiskussion finns 
 
Svagheter: 
Otydlig problemformulering 
Bortfallsanalys saknas 

Män visade sig överlag var mer nöjda med 
samtal. 
   Kvinnorna uttryckte en lägre grad av 
tillfredsställelse jämfört med män vid frågor 
gällande om kommunikation och samtal 
I studien ställdes frågor kring personlig vård, 
tre av frågorna handlade om engagemang och 
visade på signifikanta skillnader mellan män 
och kvinnor. Första frågan handlade om hur 
personalen uppmärksammade patientens 
välmående. Kvinnorna upplevde att 
personalen brydde sig mindre om dem än vad 
männen upplevde. 90% (n=2431) av männen 
var nöjda jämfört med 85% (n=3426) av 
kvinnorna. Den andra frågan gällde intresse 
av patienten och patientens tillstånd, det 
visade sig att kvinnorna var signifikant 
mindre nöjde med personalens intresse för 
dem. Den tredje frågan handlade om ifall 
personalen uppmuntrade patienten till att 
prata om sina rädslor och känslor. 75% 
(n=3426) av kvinnorna uttryckte 
tillfredsställelse i frågan och 82%  (n=2431) 
av männen 

 


