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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Vistelsetiden på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad har studerats och en 

skillnad identifierades där män i större utsträckning än kvinnor hade en vistelsetid kortare än 

fyra timmar. Ingen direkt orsak till skillnaden i vistelsetid kunde urskiljas. Det identifierade 

fenomenet valdes att bearbetas med genus som begrepp.  

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka orsaken till varför det är en skillnad i vistelsetid mellan 

män och kvinnor på akutmottagningen.  

Metod 

Metod för datainsamling var kvalitativ intervju. Informanter valdes strategiskt utifrån kriteriet 

att de arbetade på en akutmottagning, och bestod av olika yrkesprofessioner, kön samt 

yrkeserfarenhet. Två olika sjukhus i södra Sverige deltog i studien. Totalt inkluderas nio 

informanter. Semistrukturerade enskilda intervjuer med öppna frågor genomfördes och 

insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 

Resultat 

Skillnaden i vistelsetid på akutmottagningen upplevdes bero på att kvinnor söker med 

ospecifika och diffusa symtom/orsaker eller oro, sökorsaker som upplevdes mer tidskrävande. 

I motsatts upplevdes män söka med konkreta/specifika symtom eller allvarlig sjukdom/skada, 

sökorsaker som upplevdes mindre tidskrävande. Skillnaden upplevdes även bero på när i 

sjukdomsförloppet patienten söker, sociokulturella faktorer, biologiska könsskillnader samt 

olika kommunikationsmönster.  

Slutsatser 

Skillnaden i män respektive kvinnors vistelsetid på akutmottagningen upplevdes inte bero på 

vårdpersonalens medvetna handlingar, utan på patientens sökorsak, vald tidpunkt för besök, 

biologiska faktorer, sociokulturella faktorer samt kommunikativa faktorer.  

 

Nyckelord Akutmottagning, Genus, Vistelsetid 
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Abstract 
 

Background 

The length of stay in the emergency department at Central Hospital in Kristianstad has been 

studied and a difference was identified where men more often than women had a length of 

stay less than four hours. No direct reason for the difference in length of stay could be 

discerned. This identified phenomenon has been selected to be analyzed with gender as a 

cause of inequality. 

 

Aim 

The aim of this study was to investigate the reason why there is a difference in length of stay 

between men and women in the Emergency Department. 

 

Methods 

Method of data collection was qualitative interviews. Informants were chosen strategically 

based on the criterion that they work in an Emergency Department, consist of various 

professions, sex and work experience. Two different hospitals in southern Sweden 

participated in the study. It included in total nine informants. Semi-structured individual 

interviews with open-ended questions were conducted, and the collected data were analyzed 

through qualitative content analysis by Graneheim and Lundman. 

 

Results 

The difference in length of stay in the emergency department was experienced due to women 

seeking with non-specific and diffuses symptoms/cause or concerns, reason to seek 

experienced more time consuming. Contrarily experienced men seek with concrete/specific 

symptoms or serious illness/injury, reason to seek experienced less time consuming. The 

difference was experienced also depend on when in the course of the disease the patient is 

seeking, socio-cultural factors, biological gender differences, and different communication 

patterns. 

 

Conclusions 

The difference in men and women's length of stay in the Emergency Department is 

experienced not to depend on nursing staff aware actions, but on the patient´s reason to seek, 

the selected time for visit, biological factors, socio-cultural factors, as well as communicative 

elements. 

 

Keywords  

Emergency Department, Gender, Length of stay 
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INLEDNING 

Genus är ett ämne som idag tar stor plats i samhället, och så även inom vården. Diskussioner 

om genus har skapat ett intresse och lett till tankar om kön och genus påverkar bedömningar 

inom akutsjukvården.  En akutmottagning är till för människor med en akut sjukdom eller 

skada. I arbetet som sjuksköterska på en akutmottagning ingår att träffa patienter i ett högt 

tempo och all bedömning ska ske utifrån patientens symtom och sökorsak.  

BAKGRUND 

Genus och kön 
Genus som begrepp används för att förstå och urskilja beteenden, idéer och handlingar som 

tillsammans formar människans sociala kön (Hidman & Manns, u.å.).  Genus kan ses som en 

individuell företeelse, där ett biologiskt kön tilldelas individen vid födseln. Individen formar 

sedan sin egen genusidentitet, vilken kan vara oberoende av det biologiska könet. Individer 

tilldelas även sociala förväntade genusidentiteter utifrån det erkända biologiska könet, 

beteende, fysik, språk och känslor (Fausto-Sterling, 2012). Begreppet genus introducerades på 

1970-talet och skapades för att belysa de begränsningar i skillnader mellan män och kvinnor 

som det biologiska könet inte framhäver (Fausto-Sterling, 2012; Hammarström, 2005). 

Vad som är manligt och kvinnligt har uppstått utifrån en social process som människan har 

skapat i samhället. Män och kvinnor skiljer sig biologiskt åt genom kön, vilket bestäms 

utifrån vilka könsceller individen har. Genus är ett begrepp som formar människans sociala 

kön, till exempel maskulint och feminint (Hidman & Manns, u.å.). Enligt Hammarström 

(2005) handlar genus om vad det innebär att vara kvinna och man i olika sammanhang. Inom 

vårdvetenskap bör både det biologiska könet och genus beaktas (Hammarström, 2005).  

Genusbias innebär ett systematiskt fel som uppstår genom att hänsyn inte tas till kön 

(Smirthwaite, 2007). Bias förklaras allmänt som felaktigheter i vetenskapliga resultat som 

uppstår tillföljd av systematiska fel under forskningsprocessen (Bias, u.å). Genusbias beskrivs 

som fördomar kopplat till kön som påverkar den kliniska bedömningen och behandlingen av 

en patient (Hamberg, Risberg & Johansson, 2004).  Genusbias kan uppstå utifrån två synsätt, 

antingen att det förväntas jämställdhet mellan könen där det finns faktiska skillnader, eller att 

det antas skillnader mellan könen där det inte föreligger några skillnader (Ruiz & Verbrugge, 

1997). 

 

Attityder hos vårdpersonal 
Vårdpersonalens syn på kön och genus kan påverka bedömningar i vården menar Andersson 

(2012) som i sin avhandling beskriver att läkare tycks vara benägna att tolka symtom olika 

beroende på patientens kön. Mäns symtom tolkas oftare som somatiska och kvinnor bedöms 

oftare ha psykosociala symtom. Foss och Sundby (2003) visar i sin studie att både 

sjuksköterskor och läkare har en klar uppfattning om skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

patienter, där skillnaden missgynnar kvinnor. Vårdpersonalens attityd ses inte som stereotyper 

av patienter, utan som fördomar (Foss & Sundby, 2003). Andersson (2012) kan inte finna 

någon exakt förklaring till att handläggningen av patienter skiljer sig åt mellan kön. I 

avhandlingen diskuteras det kring att olika faktorer tros ligga bakom i kombination med 

genusbias (Andersson, 2012). Ridgeway och Corell (2004) styrker denna reflektion då de i sin 

studie påpekar att fördomar om kön och genus kan riskera att vårdpersonalen missar det som 

inte förväntas ses. Fördomar kan även visa skillnader mellan könen som egentligen inte finns 

(Ridgeway & Corell, 2004). Foss och Sundby (2003) och Ridgeway och Corell (2004) 
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påpekar att deras resultat kan indikera att det finns ett behov hos personalen att vara mer 

medvetna om och reflektera över sina attityder till kön och genus.  

Hall och Roter (2002) visar att vårdarens kön har betydelse för patientens beteendemönster 

inom vården. Kvinnliga läkare i jämförelse med manliga läkare fick mer uttömmande svar av 

sina patienter. Patienter, manliga och kvinnliga, visade en tendens att oftare avbryta kvinnliga 

läkare i deras konversation samt att patienter var mer påstridiga i sina diskussioner med 

kvinnliga läkare (Hall & Roter, 2002).  

Vistelsetid på akutmottagning i ett könsperspektiv  
Utifrån biologiskt kön har inte någon direkt orsak kunnat ses som skulle kunna påverka 

vistelsetiden på akutmottagningen. Hammarström (2005) menar att kvinnor och män i vården 

inte kan särskiljas som två biologiska grupper utan hänsyn måste även tas till genus. Kvinnor 

och män är olika på grund av social, kulturell och etnisk bakgrund, landstillhörighet, religion, 

sexuell läggning och ålder (Hammarström, 2005). Courtenay (2000) visar i sin studie att 

sociokulturella faktorer, föreställningar och attityder om kön och genus påverkar patientens 

beteende i kontakter med vården. Studien visar på att män ofta känner ett behov att 

upprätthålla sin maskulinitet och därav anammar ett större riskbeteende och använder ett 

mindre engagerat sökbeteende mot vården, vilket skiljer sig från kvinnors sökbeteende 

(Courtenay, 2000). Den sociokulturella bakgrunden påverkar genus och bör tas hänsyn till för 

att undvika generalisering utifrån det biologiska könet (Hammarström, 2005).  

Orsaken till varför det finns en skillnad i vistelsetid för män och kvinnor på de flesta kliniker 

på Centralsjukhuset i Kristianstads [CSK] akutmottagning har aldrig undersökts.  

Vistelsetiden på akutmottagningen är den tid som mäts upp från det att patienten tar en kölapp 

till triagebedömning eller kommer med ambulans, till och med utskrivning till avdelning, 

hemmet eller annan vårdinrättning. Tiden som registreras är från det klockslag som står på 

patientens kölapp alternativt det klockslag som registreras på ambulansens journalhandling 

när patienten anländer till akutmottagningen, fram tills det klockslag då patienten skrivs ut 

från patientliggaren. Patientliggaren är det datasystem som används för att registrera och följa 

de patienter som befinner sig på akutmottagningen.  Den totala tid patienten befinner sig på 

akutmottagningen är den tid som benämns vistelsetid. Denna tid innefattar patientens väntan 

fram till första bedömning och triage, tiden för provtagning och undersökningar och väntan på 

dessa svar samt att patienten får träffa läkare och sist eventuell väntetid på hemskrivning eller 

på att få komma till vårdavdelning. Vistelsetiden varierar på grund av flera variabler, 

exempelvis antalet patienter som söker akutmottagningen, triageprioritering samt väntetid på 

undersökningar och dess svar. Ingen av dessa variabler som påverkar vistelsetiden kan dock 

kopplas till kön eller genus.  

Statistik gällande vistelsetid från patientliggaren på akutmottagningen på CSK från år 2012, 

har inhämtats via verksamhetschefen på CSK:s akutmottagning. Statistiken visar antalet 

patienter i procent som har haft vistelsetid mindre än fyra timmar på akutmottagningen, 

oberoende på vilket sätt de tagit sig till akutmottagningen. Mätningarna är genomförda på alla 

patienter som vårdats på respektive medicin-, kirurg-, ortoped-, öron-näsa-hals-, infektion- 

och barnakut. Statistiken visar att män till större andel har kortare vistelsetid än fyra timmar 

jämfört med kvinnor på akutmottagningens alla enheter, förutom öron-näsa-hals där ingen 

skillnad har kunnat ses. Störst skillnad har kirurgakuten där det skiljer 5,9 procentenheter 

mellan män och kvinnors vistelsetid (Bilaga 1). Fördelningen mellan antalet män och kvinnor 

som söker akutmottagningen kan variera men dessa siffror förklarar inte orsaken till män och 

kvinnors skillnader i vistelsetid. Statistiken visar även att antalet män och kvinnor som söker 

akutmottagningen varierar mellan enheterna (Bilaga 2).  
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Problemformulering 
På akutmottagningen på CSK har det identifierats en skillnad i vistelsetid mellan män och 

kvinnor (Bilaga 1), men det finns ingen tydlig förklaring till dessa siffror. I enlighet med 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] samt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

är målet i arbetet inom akutsjukvården att alla får lika snabb och effektiv vård, oavsett kön 

(SFS, 1982:763; Sverige Socialstyrelsen, 2005). Studiens mål är att få insikt i vad som är 

orsaken till skillnaden i vistelsetid mellan kvinnor och män på akutmottagningen.  

 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka orsaken till varför det är en skillnad i vistelsetid mellan 

män och kvinnor på akutmottagningen.  

Frågeställningar  
Vad anser informanterna är anledningen till att män respektive kvinnor söker 

akutmottagningen? 

 

Vad anser informanterna är orsaken till att vistelsetiden skiljer sig mellan manliga och 

kvinnliga patienter? 

 

METOD  

Förförståelse för det aktuella fenomenet hade före studiens start diskuterats. Det ville säga de 

föreställningar och erfarenheter som redan fanns inom det valda området (Olsson & Sörensen, 

2011). Innan statistik gällande vistelsetid på akutmottagningen hade granskats, var inte någon 

av författarna medvetna om att det förelåg en skillnad i vistelsetid, men författarna hade 

därefter haft funderingar om orsaken till skillnaden. Funderingarna medvetandegjordes för att 

inte påverka objektiviteten i det fortsatta arbetet mot ett resultat. 

  

Studiens design 
Kvalitativ intervju valdes som datainsamlingsmetod och insamlad data analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Urval 
Utifrån syftet och frågeställningarna valdes informanter i ett första steg utifrån ett strategiskt 

urval med den gemensamma nämnaren att de arbetade på en akutmottagning (Danielson, 

2012a). Informanterna valdes sedan ut efter en strategi med mål att få största möjliga 

variation mellan yrkesprofessioner, informantens kön samt antal år som yrkesverksam 

(Henricson & Billhult, 2012). Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare var de 

yrkeskategorier som tillfrågades om deltagande i en intervju. Författarna till studien arbetade 

på skilda orter i södra Sverige, därav delades informanterna mellan två olika sjukhus.  

Elva informanter tillfrågades att medverka i en personlig intervju. Två av elva utvalda tackade 

nej till att medverka i studien, vilket respekterades. Informanterna tillfrågades personligen 

eller via mejl och erhöll ett informationsbrev med information om studien samt en bilaga med 

fördjupad information (Bilaga 3 & 4). Tid och plats för intervju bokades utifrån informantens 

önskemål. 
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Datainsamling 
Personliga kvalitativa intervjuer tillämpades för att försöka fånga informantens upplevelse 

och erfarenhet som besvarade studiens syfte. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide för 

att få en struktur som hjälpte till att hålla intervjun till det väsentliga i ämnet (Bilaga 5). 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer innebar att 

frågorna i intervjuguiden inte behövde följas strikt utan informanten kunde prata mer fritt och 

intervjuaren kunde vara flexibel i när frågorna ställdes utefter den information som framkom. 

Öppna frågor gav informanten möjlighet att med egna ord besvara frågorna och beskriva sin 

upplevelse kring fenomenet som intervjufrågan byggde på (Danielson, 2012a; Polit & Beck, 

2008). Intervjuguiden (Bilaga 5) innehöll sex öppna frågor och tre slutna frågor som 

strukturerades i logisk följd utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

innehöll även stödfrågor och stödord som kunde hjälpa intervjuaren att fråga vidare och få ett 

djup i det informanten sa (Polit & Beck, 2008). 

Innan intervjuerna genomfördes lästes frågorna i intervjuguiden igenom upprepade gånger 

och memorerades för att undvika att intervjuaren skulle behöva läsa innantill på 

intervjuguiden och på så vis störa intervjuns flöde. Pilotintervjuer genomfördes på vänner till 

författarna, där relevansen i de semistrukturerade frågorna utvärderades vilket medförde att 

intervjuguiden förtydligades. Dessutom hade en pilotintervju även som syfte att få 

intervjuaren att bli bekväm i rollen samtidigt som den tekniska inspelningsutrustningen kunde 

provas (Danielson, 2012a).  

Intervjuerna hade en avsatt tid på 30-60 minuter. I genomsnitt tog intervjuerna 30 minuter att 

genomföra. Informanterna tillfrågades om tillstånd att spela in intervjun, vilket samtycktes till 

i sju av de nio intervjuerna och vid en av intervjuerna slutade den tekniska 

inspelningsutrustningen att fungera. Därför fördes det anteckningar vid tre intervjuer. De sex 

inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet inför analys (Danielson, 2012a; Polit & 

Beck, 2008). Intervjuerna avkodades sedan för att hålla informanterna anonyma och 

numrerades i ordningsföljd (Danielson, 2012b).  

  

Databearbetning och analys 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod där analysen bygger på att identifiera framträdande 

teman och mönster i data.  I analysen bryts texten ner i mindre enheter, kodas och namnges 

efter vad de representerar. Det kodade materialet grupperas sedan utefter likheter och utifrån 

gemensamma begrepp (Polit & Beck, 2008).  

 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) tillämpades. 

Analysenheten bestod av de transkriberade intervjuerna i sin helhet och analyserades med 

fokus på det manifesta innehållet. Transkriberingarna lästes upprepade gånger för att förstås i 

sin helhet innan de sedan lästes med fokus på att besvara syftet (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2008).  

 

Intervjutexterna delades in i meningsenheter vilka bestod av ord, meningar eller mindre 

stycken ur intervjutexterna som innehöll aspekter som besvarade frågeställningarna och 

syftet. Meningsenheterna kondenserades sedan, de kortades ned genom att det väsentliga ur 

meningarna eller styckena plockades ut.  Därefter abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna genom att först märkas med en kod och sedan delas in i kategorier. En kod 

kan beskrivas som en etikett till den kondenserade meningsenheten och de hjälper till att 

förstå meningsenheter i relation till intervjutextens sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2004). Koderna bestod av ett eller ett fåtal ord som var nära den kondenserade textens 
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innehåll (Danielson, 2012b). Koderna jämfördes sedan utifrån skillnader och likheter och de 

koder som hade liknande innehåll samlades under samma kategorier. Kategorier var 

uteslutande mot varandra och en kod förekom därav endast i en kategori (Graneheim & 

Lundman, 2004). Processen att abstrahera de kondenserade meningarna i koder och kategorier 

innebar mycket diskussioner kring de kondenserade meningarna med återkoppling till 

föregående steg i analysprocessen, och ibland ända tillbaka till transkriberingarna. 

  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Jag upplever att 

det är fler 

kvinnor än män 

som söker med 

mer ospecifika 

symtom och då 

tar det mycket 

längre tid att reda 

ut än om det är 

ett solklart 

inläggningsfall.” 

Kvinnor söker 

oftare för mer 

ospecifika 

symtom än 

män – tar 

längre tid att 

handlägga. 

Ospecifika 

symtom 

Kvinnor upplevs söka 

med ospecifika och 

diffusa symtom/orsaker 

som är mer tidskrävande 

Kvinnors 

sökbeteende 

”Sjukast går ju 

först, om män 

uttrycker sig 

tydligare kan de 

kanske verka 

sjukare.” 

Mäns 

kommunikativa 

sätt får dem att 

verka sjukare. 

Tydligare 

uttryck 

Olika 

kommunikationsmönster 

Kulturella, 

biologiska, 

sociokulturella 

och 

kommunikativa 

faktorer 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Muntlig och skriftlig information om syftet med studien samt studiens tillvägagångssätt vid 

intervjuerna lämnades till verksamhetscheferna (Bilaga 6) för de berörda akutmottagningarna 

samt till informanterna (Bilaga 3). Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga berörda. 

Deltagandet var frivilligt och de tillfrågade informanterna som tackade nej till att delta 

krävdes ej på någon förklaring. Informanterna var anonyma vilket framgick i det 

informationsbrev verksamhetscheferna samt informanterna erhöll (Bilaga 3, 4 & 6). 

Anonymitet bevarades genom hela studien genom att transkriberingarna avkodades innan 

analysprocessen påbörjades. I informationsbrevet som delades ut inför intervjuerna fanns 

även kontaktuppgifter till studiens författare och handledare. 

 

Utifrån ovanstående kunde det inte identifieras att det förelåg någon risk för informanterna i 

studien att drabbas av fysisk eller psykisk skada, smärta, obehag eller integritetsintrång. Det 

förelåg heller ingen risk för konflikt med grundläggande etiska forskningsprinciper utifrån 

regeringens proposition 2002/03:50. 
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Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

RESULTAT 

Tabell 2. De nio informanterna som inkluderades i studien 

Nummer Kön Profession Yrkeserfarenhet 

antal år 

Sjukhus 

1 Man Sjuksköterska 8 B 

2 Kvinna Sjuksköterska 22 A 

3 Man Läkare 1,5 B 

4 Man Undersköterska 20 A 

5 Kvinna Läkare 3 A 

6 Kvinna Läkare 8 A 

7 Kvinna Sjuksköterska 8 B 

8 Kvinna Undersköterska 9 B 

9 Man Läkare 1,5 A 

 

 

Kategorier Mäns sökbeteende Kvinnors 

sökbeteende 

Kulturella, biologiska, 

sociokulturella och 

kommunikativa faktorer 

Subkategorier Män upplevdes söka 

för konkreta/specifika 

orsaker som var 

mindre tidskrävande 

 

Män upplevdes söka 

när de var 

allvarligt/akut sjuka 

eller skadade 

 

Kvinnor upplevdes 

söka med ospecifika 

och diffusa 

symtom/orsaker som 

var tidskrävande 

 

Oro som sökorsak 

 

Tidpunkten för besök på 

akutmottagningen i 

förhållande till 

sjukdomsförloppet 

 

Sociokulturella faktorer 

 

Biologiska könsskillnader 

 

Olika 

kommunikationsmönster 
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Mäns sökbeteende 

Män upplevdes söka för konkreta/specifika orsaker som var mindre 

tidskrävande 
Flera informanter upplevde att män i jämförelse med kvinnor söker akutmottagningen med 

mer konkreta, specifika, ordentliga eller exakta orsaker och symtom, vilket upplevdes vara 

enklare och gå snabbare att handlägga. 

 

”Män upplevs ha en ordentlig orsak när de söker, de söker oftast inte i onödan.”  

(Informant nr 6) 

 

En informant uppfattade exempelvis att förmaksflimmer drabbar män oftare än kvinnor. 

Diagnosen upplevdes vara lätt att identifiera och patienten kan då snabbare skrivas ut från 

akutmottagningen, vilket ger en kortare vistelsetid. 

 

”Generellt sätt skiljer sig diagnossättningen åt mellan män och kvinnor, män har 

oftare diagnoser som går snabbt att sätta än vad kvinnor har, och därför kan männen 

åka ifrån akutmottagningen snabbare.” (Informant nr 5) 

 

En informant uppfattade att skillnaden i vistelsetiden kunde bero på att män bortförklarar sina 

symtom vilket gör att sökorsaken går snabbare att handlägga. 

 

”Män försöker bortförklara sina symtom mer under anamnestagningen, och det man 

inte får fram kan man inte heller hjälpa och därför tror jag att det går snabbare att ta 

ett beslut om till exempel hemskrivning.” (Informant nr 5) 

 

Män upplevdes söka när de var allvarligt/akut sjuka eller skadade 
Många informanter upplevde att män söker akutmottagningen först när de är riktigt eller 

allvarligt sjuka eller skadade, vilket föranleder att när de söker är det mer akut och 

vistelsetiden blir kortare.  

 

”… När män är sjuka då är de riktigt sjuka, alltså då söker de hit när de är det.”  

(Informant nr 2) 

 

Flera av informanterna tog upp att män oftare är utsatta för olyckor i jämförelse med motsatta 

könet, vilket gör att det strukturerade omhändertagandet vid trauma ger en kortare vistelsetid.  

 

”… Män oftare är utsatta för olyckor… och då har vi ju ett snabbare handläggande, 

då har man ju en konkret sak att ge sig på.” (Informant nr 3) 

 

En av informanterna upplevde att även pojkar mellan 10-18 årsåldern är mer benägna att 

skada sig jämfört med flickor i samma ålder. 
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Flera av informanterna uppfattade att män ofta söker akutmottagningen på andras initiativ. Att 

män gärna väntar in i det längsta och att det är någon närstående som sen övertalar dem att 

söka när de är riktigt sjuka skulle kunna förkorta handläggningstiden på akutmottagningen. 

 

”Män väntar längre in i det sista och så är det någon som tillslut puttar in dem.”  

(Informant nr 6) 

 

”… Ofta erkänner inte männen hemma om de är riktigt sjuka, många gånger kanske 

de är det och så blir de nästan hittvingade…” (Informant nr 2)  

 

Kvinnors sökbeteende 

Kvinnor upplevdes söka med ospecifika och diffusa symtom/orsaker som var 

tidskrävande 
Majoriteten av informanterna upplevde att en av anledningarna till att vistelsetiden skiljer sig 

åt mellan män och kvinnor som söker akutmottagningen var att kvinnor som söker upplevdes 

ha mer diffusa, kluriga och ospecifika symtom.  

 

”Kvinnor söker oftare för diffusa symtom än män, vilket gör att det blir svårare att 

bestämma sig för om patienten ska skickas hem eller läggas in, än som männen som är 

mer rakt på sak i sin anamnes, antingen så är det något eller så är det inte det. 

Kvinnorna kan då behöva genomgå fler undersökningar än männen.” (Informant nr 6) 

 

”… Men kvinnor kanske har lite oftare, ja, men mer yrsel och illamående eller något 

sådant där som är svårare att sätta fingret på vad det egentligen kommer ifrån.” 

(Informant nr 3) 
 

”Kvinnor är inte lika tydliga i sin symtombild, de ställer till det då man måste vara 

mer noggrann.” (Informant nr 1) 

 

I intervjuerna framkom även att kvinnor uppfattades ha ett mer ospecifikt sökmönster i 

kombination med att de upplevdes vara mer multisjuka jämfört med män. Kvinnors 

multisjuklighet upplevdes leda till att de söker akutmottagningen oftare. Men en informant 

beskrev också att kvinnors ospecifika sökmönster bygger på att de till exempel söker 

akutmottagningen för att de ej fått någon tid på sin vårdcentral.  

 

”Det är många människor som är multisjuka idag, och det finns ”stammisar” som 

söker vård på akutmottagning ofta via ambulans, som är på akuten flera dagar i 

veckan, de flesta av dessa är kvinnor.” (Informant nr 4) 

 

Diffusa/ospecifika symtom uppfattades av informanterna ta längre tid att handlägga, då det 

kan vara svårare att identifiera bakomliggande orsaker. Detta föranleder fler undersökningar 

som i sin tur ger en förlängd vistelsetid. En informant upplevde också att de kvinnor som 

söker akutmottagningen med diffusa symtom upplevdes vara svårare att diagnostisera vilket 

leder till fler undersökningar. I likhet upplevde en annan informant att det kunde finnas en 
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rädsla i handläggningen av diffusa symtom som gjorde att vårdpersonalen inte vågade utesluta 

något utan fler undersökningar. 

 

”Där upplever jag att det är kvinnor som kanske är mer benägna att ha just yrsel, 

eller i alla fall att söka för det… Det är ju en sådan där typisk ”långkörare” eller kan 

bli i alla fall.” (Informant nr 3) 

 

Oro som sökorsak 
Flera informanter upplevde att kvinnor oftare söker för oro och männen oftare för somatisk 

sjukdom, och att detta påverkar vistelsetiden. 

 

”Kvinnor söker oftare och många gånger för mer oro och män är oftare mer somatiskt 

sjuka när de kommer hit, därför får de vård fortare, i många fall…” (Informant nr 2) 

 

Oron uppfattades grunda sig på att kvinnor är mer lyhörda för sina symtom och oroar sig mer 

för sin hälsa och ohälsa än vad män gör.  

 

 

Kulturella, biologiska, sociokulturella och kommunikativa 

faktorer 

Tidpunkten för besök på akutmottagningen i förhållande till 

sjukdomsförloppet 
Flera av informanterna uppfattade att män söker akutmottagningen sent i sjukdomsförloppet, 

vilket gör att de är sjukare med tydliga symtom. Detta leder då till att män får en högre 

prioritet, handläggs snabbare vilket genererar en kortare vistelsetid. 

 

”Männen väntar längre och kommer då med mer exakta symtom som leder till mer 

direkta beslut.”(Informant nr 8) 

  

Kvinnor upplevdes vara mer uppmärksamma på symtom, vilket uppfattades grunda sig på att 

de känner efter mer jämfört med män. Kvinnor upplevdes även söka för något de tror är akut 

och söker därmed med mindre och lättare symtom tidigare i sjukdomsförloppet vilket gör att 

sjukdomsbilden inte är lika tydlig.  

 

”Kvinnor söker oftare hit för kanske grejer som dem tror är något akut, men som 

kanske bottnar i något annat, man söker oftare för mindre grejer.” (Informant nr 2) 

 

Detta leder till att kvinnor får en lägre prioritet och mer utredning behövs, vilket gör att 

vistelsetiden blir längre. 

 

”Vistelsetiden är oftast kortare om en patient ska läggas in än om man måste invänta 

alla provsvar och röntgenundersökningar innan man kan besluta sig för om patienten 

ska läggas in eller skickas hem. Och söker då kvinnorna tidigare i sjukdomsförloppet 

än männen så kanske man kan se att männen behöver läggas in redan innan alla 

undersökningar är gjorda, och då kan till exempel en röntgenundersökning göras från 
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avdelningen istället vilket gör att patienten åker från akuten snabbare.” (Informant nr 

6) 

 

Sociokulturella faktorer 
En informant upplevde att patientens förväntning på resultatet av besöket på 

akutmottagningen påverkar vistelsetiden. Ett exempel som informanten gav var att män oftare 

upplevs vara ute efter snabba lösningar i motsats till kvinnor som vill ha mer förklaringar, 

vilket tar längre tid. 

 

”Eftersom kvinnorna oftast inte är ute efter en ”quickfix” kräver de längre 

förklaringar än männen, vilket såklart tar längre tid.” (Informant nr 9) 

 

En annan informant tog upp att patientens krav kan förlänga vistelsetiden på 

akutmottagningen. Som exempel framkommer de patienter som har önskemål om vårdare av 

samma kön, vilket kan ta tid att tillgodose. Informanten upplevde att det oftare är kvinnor som 

har dessa önskemål och därmed skulle kunna vara en förklaring till att kvinnor har längre 

vistelsetid. En informant reflekterade över att män oftare söker akutmottagningen nattetid till 

följd av att de ej har tid att söka vård på dagen. Nattetid är det oftare mindre belastning på 

akutmottagningen och informanten upplevde då att vistelsetiden blir kortare. 

  

”… Sen kanske män kommer lite mer på obekväma tider, man har inte tid att söka 

vård så man får komma på kvällar och nätter… De får kanske träffa en doktor lite 

snabbare i regel om man tittar på tiden på dygnet, kommer man hit mellan klockan 

11-21 på kvällen så är här betydligt mer patienter än om man tittar över lag mellan 

klockan 23-07 på morgonen, vilket också gör att vistelsetiden minskar ju.”(Informant 

nr 2) 

 

Biologiska könsskillnader 
Flera informanter tog upp att det förekommer biologiska skillnader mellan könen som kan 

påverka vistelsetiden. En av de uppfattade skillnaderna var att kvinnor lever längre och därav 

är mer multisjuka, vilket förlänger handläggningen på akutmottagningen och då även 

vistelsetiden. En annan informant upplevde att det är fler kvinnor som är dementa, och att 

detta försvårar anamnesupptagningen och på så vis ger en längre vistelsetid på 

akutmottagningen.  

 

”Ibland kan det ju ta längre tid med dementa och vad jag har sett så är det fler 

dementa kvinnor än män, vilket gör att anamnesen är mer svårfångad hos dementa än 

hos de som inte är det. Detta kan ju göra att det tar längre tid med kvinnor på akuten 

än män.”  

(Informant nr 9) 

 

En informant upplevde att biologiska skillnader kan vara till nackdel för kvinnor genom att 

det genererar en längre vistelsetid. Som exempel framkom att vissa prover som främst tas på 

kvinnor tar längre tid att analysera. Samma informant upplevde även att det finns fler 

diagnoser att utesluta på kvinnor. En annan uppfattning var att en del besvär män söker för 

snabbt är avklarade och inte kräver någon omedelbar utredning. Därav blir vistelsetiden kort.  
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”Urinstoppen som främst drabbar män går snabbt att åtgärda genom att sätta en 

kateter och sen går patienten hem…” (Informant nr 4) 

 

Olika kommunikationsmönster 
En informant uppfattade att kvinnor pratar mer än män under anamnesupptagningen och att 

kvinnor beskriver sina symtom mer målande än vad män gör vilket generellt tar mer tid och 

förlänger vistelsetiden. Uppfattningen var också att då kvinnor pratar mer är det svårt för 

vårdaren att följa den röda tråden vilket kan föranleda fler undersökningar. 

 

”Eftersom kvinnor ofta pratar mer runtomkring sina symtom kan det vara svårt att 

följa den röda tråden vilket gör att man kanske beställer mer prover eller 

undersökningar än om en man som är rakt på sak där man snabbt får en bild av vad 

de söker, då tar det såklart lite mer tid.” (Informant nr 6) 

 

En uppfattning som framkom var att mäns kommunikationsmönster, att de uttrycker sig 

tydligare, kan få dem att verka sjukare och att detta skulle kunna påverka vistelsetiden. En 

informant upplevde att män ställer högre krav och är vana att säga ifrån och gör det med mer 

pondus än kvinnor, vilket skulle kunna påverka personalen som då påskyndar handläggningen 

för att undvika missnöje.  

 

”… Jag tror att män som säger ifrån och höjer rösten upplevs som att dom har pondus 

och att kvinnor som höjer rösten kanske upplevs som mer jobbiga…” (Informant nr 7) 

  

Män i jämförelse med kvinnor uppfattades överdriva sina symtom och ha en egen teori om 

diagnos. Detta upplevdes påverka personalens prioritering så att dessa män får träffa en läkare 

snabbare, vilket kan förkorta deras vistelsetid.  

 

”Sjukast går ju först, om män uttrycker sig tydligare kan de kanske verka sjukare.” 

(Informant nr 1) 

 

En informant tog även upp att tålamod påverkar vistelsetiden. Kvinnor är tåligare med att 

vänta, i motsats till män som uppfattas vara mer påstridiga och på så vis förkortar sin 

vistelsetid. Samma informant upplevde även att anhöriga kan påverka vistelsetiden på 

akutmottagningen. Manliga patienter har oftare sin fru med sig och informanten uppfattar då 

att kvinnliga anhöriga är mer påstridig än vad kvinnliga patienter är, vilket då förkortar mäns 

vistelsetid. 

 

”Däremot har till exempel äldre män ofta sina fruar med sig och de är mycket mer 

påstridiga än vad äldre kvinnliga patienter är som ligger själva utan till exempel 

make, det tror jag ger en längre vistelsetid.” (Informant nr 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Studiens design 
Kvalitativ design med semistrukturerade personliga intervjuer tillämpades då det var den 

metod som författarna upplevde lämpligast då syftet var att få en uppfattning av orsaken till 

det identifierade fenomenet. 

 

Urval 
Inklusionskriterierna var att informanterna skulle arbeta på en akutmottagning inom 

yrkesprofessionerna sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Fördelen var att informanterna 

var, om än omedvetet, insatta i ämnet eftersom de arbetar i den miljö där fenomenet 

identifierats. Författarnas strävan var att få en spridning bland informanterna och därför 

inkluderades tre olika yrkesprofessioner med varierande yrkeserfarenhet. Av samma 

anledning eftersträvades en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga informanter 

(Henricson & Billhult, 2012). Tanken med urvalet av informanter var att få ett djup i 

uppfattningen av orsaken till skillnaden i vistelsetid mellan män och kvinnor på 

akutmottagning. Innan informanter tillfrågades beslutades att 8-10 informanter var en lagom 

mängd i förhållande till förfogad tid samt vald analysmetod. Författarnas resonemang var att 

fler än tio informanter skulle riskera att ge ett övermäktigt material och därmed öka risken för 

en ytlig analys samtidigt som ett färre antal informanter ej skulle givit ett representativt 

resultat (Danielson, 2012a).  

 

Informanterna tillfrågades utifrån ett strategiskt urval då författarna till studien arbetar på två 

olika akutmottagningar i södra Sverige (Danielson, 2012a). Nackdelen med detta är att 

resultatet kan ha påverkats av att författarna och informanterna har en kollegial relation. 

Samtidigt har en medvetenhet funnits hos författarna till studien, där valet att undvika att 

diskutera ämnet till studien på arbetsplatsen gjorts för att inte påverka eller synliggöra egna 

tankar i ämnet för de som sedan tillfrågades att medverka. En annan nackdel skulle kunna 

vara att informanterna inte vågade uttrycka sina åsikter eller erfarenheter i ämnet med rädsla 

för påverkan på fortsatt arbetsrelation. Relation mellan författare och informant skulle också 

kunna vara en fördel, genom att informanterna kände sig trygga i författarnas närvaro och då 

vågade prata mer öppet.  

 

Bortfallet bland tillfrågade informanter var förvånansvärt litet, vilket författarna tror kan bero 

på att informanterna även var kollegor och därför gärna ville ställa upp. Det går även att 

vända på detta resonemang, att informanterna inte skulle våga säga nej till följd av den 

kollegiala relationen. Författarna tror dock att relationen hade främst positiv inverkan då 

informanterna gärna ställde upp och svarade på tillfrågan utan betänketid. 

 

Datainsamling 
Fördelen med personliga semistrukturerade intervjuer som metod var att det gav ett resultat 

där informanterna berättade med egna ord om sina erfarenheter relaterade till ämnet (Polit & 

Beck, 2008). Nackdelar med intervjuer var att de var tidskrävande, både för författarna och till 

viss del även för informanterna (Danielson, 2012a). En annan fördel med att genomföra 

personliga intervjuer med öppna frågor var att intervjuaren gavs utrymme att ställa följdfrågor 

för att få ett djup i svaren samt att eventuella missförstånd kunde redas ut omedelbart (Polit & 

Beck, 2008). Författarna kunde se i transkriberingen av materialet att fler följdfrågor kunde ha 
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ställts för att skapa ytterligare djup i resultatet. En nackdel med öppna frågor i en intervju var 

att informanten ibland svävade ut i sina svar och det var svårt för intervjuaren att veta när det 

passade att avbryta och styra tillbaka till ämnet.  

 

För att hålla en struktur under intervjuerna skapades en intervjuguide. Fördelen med 

intervjuguiden var att samma grundfrågor ställdes till alla informanter (Danielson, 2012a; 

Polit & Beck, 2008).  

 

Författarna var flexibla och intervjuerna genomfördes på en tidpunkt som informanterna valt 

och därav genomfördes alla intervjuer utanför arbetstid (Henricson & Billhult, 2012). Detta 

kan ses som en fördel då det kan vara svårt att gå ifrån utan att bli störd av arbetsuppgifter. 

Informanterna fick också välja plats för var intervjuerna skulle genomföras, vilket 

förhoppningsvis gav informanterna en känsla av trygghet och kontroll. 

 

Sex av nio intervjuer spelades in. En nackdel med ljudinspelningen som funderades på var om 

informanterna upplevde intervjun som ett förhör, men då författarna upplevde att 

informanterna inom några minuter kopplade bort detta så finns det ringa misstanke om att det 

skulle ha påverkat resultatet. De största fördelarna med ljudinspelning var att författarna under 

intervjun kunde lyssna aktivt samt att inspelningen kunde lyssnas igenom flera gånger efteråt 

(Danielson, 2012a). De inspelade intervjuerna transkriberades inom ett par dagar efter att de 

hade genomförts. Vid tre av de nio intervjuerna fördes anteckningar istället för ljudinspelning. 

En nackdel med detta kan ha varit att det inte innan intervjuerna diskuterats på vilket sätt 

anteckningar skulle föras, vilket föranledde att anteckningarna inte blev helt optimala. 

Anteckningarna som fördes blev endast stödord då författarna inte hann med att skriva ned 

ordagrant och inte heller ville avbryta informanten under intervjun. Anteckningarna skrevs 

rent direkt efter intervjun för att ha intervjun i så färskt minne som möjligt. Vid bearbetningen 

av dessa anteckningar sågs dock en risk för missförstånd i den berättelse som framkommit då 

det var omöjligt att gå tillbaka ordagrant.  

 

Databearbetning och analys 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) tillämpades vid bearbetning 

av intervjutexterna. Författarna blev vid planeringen av studien varse att det fanns många 

olika typer av kvalitativa innehållsanalyser. Genom att välja en modell av innehållsanalys 

gjordes analysen utifrån en och samma tolkning, vilket stärker analysens trovärdighet. En 

fördel med Graneheim och Lundmans (2004) tillämpning av innehållsanalys var att den var 

beskriven som en ”kokbok” och därav var lätt att följa. 

 

Innehållsanalysen riktade in sig på det manifesta innehållet vilket författarna såg som en 

fördel då informanternas uppfattning kring orsaken till skillnaden i vistelsetid bibehölls. 

Analysprocessen byggdes på återkommande diskussioner författarna emellan. Samtidigt 

fördes diskussioner med återkoppling till föregående steg i analysprocessen för att försäkra 

sig om att analysen hela tiden svarade till syftet. Analysprocessen noterades i en matris. 

Fördelen med matris var att det hela tiden var lätt att gå tillbaka i analysprocessen (Graneheim 

& Lundman, 2004; Wallengren & Henricson, 2012). Diskussioner med handledare har förts 

kontinuerligt genom hela analysen.  

 

Pålitlighet och trovärdighet 
Författarnas förförståelse för valt ämne medvetandegjordes för att sträva efter objektivitet 

genom hela studien, vilket ökar pålitligheten (Olsson & Sörensen, 2011; Wallengren & 

Henricson, 2012; Polit & Beck, 2008). Pålitligheten ökar också då det var endast författarna 
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som intervjuade och sedan transkriberade det inspelade materialet (Wallengren & Henricson, 

2012). En styrka med studien är att hela analysprocessen finns att tillgå i en illustrerad matris, 

vilket ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004; Wallengren & Henricson, 2012). 

 

För att minimera risken att relevant data av misstag skulle uteslutas och att irrelevant data 

skulle tas med i studien, samt för att styrka trovärdigheten, lästes transkriberingarna igenom 

av författarna var för sig. Därefter markerades de identifierade meningsbärande enheterna för 

att sedan jämföras och diskuteras innan beslut togs om vilka meningsbärande enheter som 

skulle ingå i analysen. För att ytterligare försöka uppnå trovärdighet förstärktes resultatet med 

representativa citat från informanterna för att visa att resultatet är baserat på informanternas 

uttalanden och inte forskarnas eventuella teorier eller fördomar. Även författarnas handledare 

har jämfört de avkodade transkriberingarna med resultatet för att försöka säkerställa att 

analysprocessen är grundad i all framkommen data, vilket syftar till att stärka trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008; Wallengren & Henricson, 2012).  

 

Trovärdigheten i en studie ökar genom triangulering. Författarna har eftersträvat detta genom 

att inkludera informanter med olika yrkesprofessioner, yrkeserfarenheter och kön. På så vis 

gavs större möjligheter att se fenomenet ur olika synvinklar (Wallengren & Henricson, 2012). 

Negativt för studiens trovärdighet är att ingen member checking genomfördes, alltså att 

informanterna inte gavs möjlighet att läsa igenom transkriptionen och bekräfta att den 

överensstämde med det de sagt under intervjun (Polit & Beck, 2008; Wallengren & 

Henricson, 2012).  

 

Överförbarhet 
Resultatet av denna studie kan anses överförbart då det har betydelse för alla som arbetar på 

en akutmottagning. Överförbarheten styrks ytterligare av att intervjuerna är genomförda på 

informanter från två olika akutmottagningar i södra Sverige samt att informanterna består av 

flera olika yrkeskategorier, kön samt har varierande yrkeserfarenhet. Informanterna 

representerar målgruppen som arbetar i miljön där skillnaden i vistelsetid mellan män och 

kvinnor har identifierats, men antalet kanske är för få för att generaliseras. Överförbarheten 

skulle kunna ha styrkts ytterligare om statistik gällande män och kvinnors vistelsetid hade 

inhämtats och jämförts från flera olika akutmottagningar i Sverige. 

 

Resultatdiskussion 
 

Den första frågan som ställdes under intervjuerna var om informanterna upplevde någon 

skillnad i vistelsetid för män respektive kvinnor på akutmottagningen. Informanterna gjordes 

medvetna om skillnaden då de erhöll informationsbrev inför intervjuerna, men intresse fanns 

för om informanterna hade upplevt någon skillnad. Resultatet visade att majoriteten inte hade 

upplevt någon skillnad i vistelsetid mellan män och kvinnor, men att informanterna samtidigt 

inte hade reflekterat över detta tidigare. Reaktionerna var olika hos varje informant. Några 

reagerade på att det förelåg skillnad i vistelsetid idag då de hade trott att samhället hade 

kommit längre med jämställdhet. Eftersom det på senare år har pågått en debatt om genus och 

jämställdhet generellt i samhället, fanns en beredskap på att mötas av reaktioner och till och 

med skepsis över om det verkligen fanns en skillnad i vistelsetid. Men informanterna 

reagerade inte med skepsis, utan började istället direkt att fundera över varför det finns en 

skillnad i vistelsetid.  

 

Intresse fanns tidigt för om det fanns skillnader i hur vårdpersonal bemöter patienter av olika 

kön, och om detta kunde vara en av anledningarna till att det finns en skillnad mellan män och 
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kvinnors vistelsetid på akutmottagningen. Andersson (2012) tog i sin avhandling upp att 

vårdpersonalens syn på genus kan påverka bedömningar i vården och att det fanns benägenhet 

hos läkare att tolka symtom olika beroende på patientens kön. Foss & Sundby (2003) 

diskuterade i sin studie kring samma ämne; att vårdpersonalen har fördomar som gör en 

skillnad på manliga och kvinnliga patienter, med nackdel för kvinnor. En av frågorna i 

intervjuguiden var om informanten upplevde att patientens kön spelade någon roll i deras 

bedömning. Majoriteten av informanterna svarade nej på frågan, men samtidigt påpekade 

flera av informanterna att det var ett svar utifrån vad de medvetet gör, att de inte vågade svara 

på ifall de kanske undermedvetet gör olika bedömningar av manliga och kvinnliga patienter. 

När författarna har funderat på om patientens kön spelar någon roll vid bedömning har tankar 

uppstått kring att det finns tillfällen då det görs en medveten skillnad på män och kvinnor 

beroende på vilket symtom personen söker för. I enlighet med Ruiz och Verbrugge (1997) 

visar studien; att genusbias i bedömningen uppstår om vårdpersonalen förväntar sig 

jämställdhet där det finns faktiska biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Till exempel 

är det kvinnor som drabbas av gynekologiska besvär, det skulle då vara fel att ignorera detta 

vid bedömning av en kvinna med buksmärta, samtidigt som det skulle bli fel att involvera 

denna tanke vid bedömning av en man med buksmärta. En av informanterna tog upp samma 

tanke; att det medvetet görs en skillnad på de båda könen utifrån ett differentialdiagnostiskt 

tänk, men förvånande nog var det inte fler av informanterna som diskuterade detta.  

 

Reflektioner om patientens kön vid bedömning kan kopplas till det som Andersson (2012) 

och Foss och Sundby (2003) beskrev; att vårdpersonalens fördomar och förväntningar gör att 

patienter vårdas olika. Ruiz & Verbrugge (1997) beskrev att det kan förekomma genusbias 

inom vården utifrån vad vårdpersonal förväntar sig. Om det antas finnas skillnader mellan 

män och kvinnor där det inte föreligger några faktiska skillnader kan det leda till 

felbedömningar. Likaväl, som tidigare nämnt, kan det bli felbedömningar om det förväntas 

jämställdhet där det finns faktiska skillnader (Ruiz & Verbrugge, 1997). Sju av nio 

informanter upplevde sig inte göra någon medveten skillnad i sina bedömningar utifrån kön. 

Kanske det ändå föreligger en skillnad i bedömningar omedvetet och att detta påverkar 

vistelsetiden.  

 

Två tydliga subkategorier som framkom i resultatet är skillnaden i hur män respektive 

kvinnors symtom uppfattades av informanterna. Kvinnor upplevdes söka med diffusa och 

ospecifika symtom medan män uppgavs söka med konkreta och specifika symtom. Detta har 

flera gånger diskuterats att det är en upplevelse från vårdpersonalen då patienten inte söker för 

diffusa eller konkreta symtom, deras symtom upplevs däremot vara diffusa eller konkreta. 

Detta är en opåverkbar faktor som trots allt upplevdes vara en av de stora orsakerna till varför 

vistelsetiden skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  

 

Det uppfattades finnas en tidsvinst för de med konkreta symtom då de upplevdes vara lätta att 

handlägga. Att vistelsetiden blir längre för patienter med diffusa symtom uppfattades bero på 

att de kräver mer undersökningar och prover vilket främst skapar en längre väntetid. Ett 

konkret symtom kan föranleda direktinläggning på avdelning och detta skulle kunna påverka 

vistelsetiden då patienten skrivs ut från akutmottagningens patientliggare när den flyttas till 

avdelning och därför hamnar väntetiden på till exempel röntgenundersökning utanför den 

registrerade vistelsetiden. Då informanterna oftast uppfattade att det var män som hade 

konkreta symtom, skulle detta kunna vara en av förklaringarna till att män har kortare 

vistelsetid.  
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I mars 2014 kom en reviderad upplaga av ”(O)jämställdhet i hälsa och vård ”, en 

genusmedicinsk kunskapsöversikt utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting [SKL]. Likt 

det informanterna upplevde i att kvinnor har diffusa symtom tar kunskapsöversikten upp att 

kvinnors diffusa symtom skapar en skillnad i vårdkvalitet. Genusmedicinsk forskning vill nu 

att begreppet ”diffusa symtom” ska ändra benämning till ”hittills oförklarade” symtom. Detta 

för att visa patienter att vården inte tror att symtomen är psykiska utan att vetenskapen saknar 

kunskap om det som de idag benämns ”diffusa symtom”. Författarna tänkte att utifrån det 

informanterna upplevde, i samförstånd med det kunskapsöversikten visar, så är det viktigt att 

lyfta fram uppfattningen om kvinnors diffusa symtom och hur det påverkar vårdkvaliteten 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2014).  

 

Som tidigare nämnt visade Courtenay (2000) i sin studie att flera faktorer påverkar patientens 

beteende vid kontakt med vården. En av faktorerna som Courtenay (2000) diskuterade var att 

män känner ett större behov att upprätthålla sin maskulinitet och har därför ett större 

riskbeteende. I analysen av intervjumaterialet identifierades en subkategori där informanterna 

upplevde att män söker akutmottagningen först när de är allvarligt sjuka eller skadade, vilket 

kan tolkas som ett riskbeteende. Mäns riskbeteende kan vara en av orsakerna till att män och 

kvinnor har skilda vistelsetider på akutmottagningen. Vistelsetiden påverkas då genom att 

allvarligt sjuka får en högre prioritet och en högre prioritet genererar oftast en kortare 

vistelsetid. Troligtvis söker inte alla män vård först när det är allvarligt, men om vårdpersonal 

har denna uppfattning om män respektive kvinnors sökbeteende generellt så skulle det 

undermedvetet kunna göra att vårdpersonal prioriterar utifrån det. Vilket är i enlighet med det 

Andersson (2012) skrev; att den omedvetna prioriteringen av patienter sannolikt påverkas av 

uppfattningarna om män respektive kvinnors sökbeteende.  
 

Courtenay (2000) tog även upp att män använder ett mindre engagerat sökbeteende, till 

skillnad från kvinnor. Liknande tendenser kan ses i analysen där det framträder säger att 

kvinnor är mer lyhörda för ohälsa och därav söker tidigare i sjukdomsförloppet. Detta kan 

tolkas som att kvinnor söker med större engagemang, i likhet med det Courtenay (2000) 

visade i sin studie. Informanterna ser detta engagerade sökbeteende som en orsak till att det 

skiljer sig i vistelsetid mellan män och kvinnor. En annan uppfattning som tros påverka 

vistelsetiden var att män oftare än kvinnor söker på andras initiativ. Kanske har män symtom 

som är tydliga att uppfatta för omgivningen och då även när de kommer under vård, vilket 

skulle kunna leda till ett konkret och snabbt handläggande och då även en kortare vistelsetid.  

  

Hammarström (2005) beskrev att män och kvinnor inte kan skiljas åt utifrån biologiska 

faktorer, utan vården behöver även ta hänsyn till genus. En informant tog upp en faktor inom 

sociokulturell aspekt som skulle kunna vara en orsak i skillnad i vistelsetid; önskan om att få 

en vårdare av det egna könet. Kanske denna önskan kan bero på två faktorer; kultur och 

religion, vilka båda kan kopplas till Hammarströms (2005) genusperspektiv. Önskan kan även 

bero på integritet utifrån vilken undersökning som ska utföras. Patientens önskan går inte att 

förutse, och den kan inte heller alltid tillgodoses. Informanten upplevde att det oftare är 

kvinnor än män som kommer med denna önskan och att det skulle kunna vara en del i 

förklaringen till varför vistelsetiden skiljer sig åt. Författarna kan förstå att det skulle kunna 

ge en skillnad i vistelsetid eftersom väntan på vårdpersonal av önskat kön kan ta tid.  

 

I resultatet framkom att män och kvinnors skilda förväntningar på resultatet av besöket på 

akutmottagningen påverkar vistelsetiden. Skulle detta kunna beror på att män och kvinnor 

faktiskt skiljer sig åt, att de generellt inte är helt lika i sina förväntningar?  Informanten som 

tog upp att patientens förväntningar av besöket på akutmottagningen påverkar vistelsetiden 
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upplevde att det var främst kvinnor som ville ha förklaringar medan män var ute efter snabba 

lösningar.  Kanske är det så att patienterna i detta fall påverkar sin egen vistelsetid; det tar lite 

längre tid för de som till exempel förväntar sig förklaringar.  

 

I resultatet framkom även att vistelsetiden påverkas av när på dygnet patienten söker 

akutmottagningen. Hammarström (2005) tog upp att sociala faktorer är en del i det som 

skapar genus och gör skillnad mellan män och kvinnor. Kanske är det så att män i större 

utsträckning arbetar i betydelsefulla positioner och därav inte kan lämna sitt arbete och söka 

vård på dagtid, vilket då resulterar i att de söker sena kvällar och nätter. Belastningen på 

akutmottagningen är ofta mindre på sena kvällar och nätter och detta tillsammans med 

upplevelsen att män oftare än kvinnor söker under denna tidpunkt kan vara en del i 

förklaringen till varför män har kortare vistelsetid.  

 

Kvinnor lever längre än män vilket kan kopplas till det som framkom som orsak till 

skillnaden i män och kvinnors vistelsetid på akutmottagningen (SKL, 2014). Informanterna 

upplevde att då kvinnor lever längre drabbas de i större utsträckning av multisjuklighet och 

demens. Det komplexa handläggandet upplevs då förlänga vistelsetiden. Av erfarenhet känns 

detta resonemang igen; multisjuka patienter upplevs ta längre tid att handlägga då det ofta är 

svårt att reda ut vad som orsakar patientens illabefinnande. Det ter sig som att biologiska 

könsskillnader påverkar vistelsetiden.  

 

Flera av informanterna upplevde att kommunikation mellan vårdpersonal och 

patienter/anhöriga påverkar vistelsetiden på akutmottagningen. Vistelsetiden upplevdes bli 

längre för kvinnor då de pratar mer omkring sin sökorsak. Hall & Roter (2002) har också 

identifierat kommunikation som en av de saker som skiljer sig mellan män och kvinnor i 

möten inom vården. De har främst sett att det är vårdarens kön som har påverkan; kvinnliga 

läkare fick mer uttömmande svar av sina patienter i jämförelse med manliga läkare (Hall & 

Roter, 2002). Skulle det möjligtvis kunna vara så att kvinnliga patienter ger mer uttömmande 

beskrivningar i jämförelse med att kvinnliga läkare även får fram mer uttömmande svar? Ett 

uttömmande svar ger kanske en längre vistelsetid, men samtidigt kan det finnas en vinst med 

att få ett uttömmande svar då det oftast ger vårdpersonalen alla möjligheter att lösa patientens 

problem.  

 

Kopplat till kommunikation upplevdes handläggningen kunna påskyndas genom att patienter 

är frågvisa och påstridiga. En informant upplevde att det oftare var män som var frågvisa om 

vad som hände i handläggningen och att det skulle kunna vara en del av förklaringen till att 

män har kortare vistelsetid. Frågvishet och påstridighet är troligtvis kopplat till bristande 

tålamod och stress; patienterna anser sig inte ha tid att vänta. Kopplat till vistelsetid har 

Parker och Marco (2014) undersökt hur patienter uppskattar den egna vistelsetiden på 

akutmottagningen. Studien jämför patienters uppskattade vistelsetid med den faktiska 

vistelsetiden. Patienterna kunde inte uppskatta sin vistelsetid korrekt, de uppskattade den som 

längre än vad den faktiskt var. Det är självklart tillåtet för patienter att fråga och själv påverka 

vistelsetiden, men samtidigt är det viktigt att vårdpersonalen kontrollerar så att inte den tysta 

patienten får vänta längre än den påstridiga. Parker och Marco (2014) beskrev även en 

skillnad i tillfredställelse hos patienten; desto kortare vistelsetid desto nöjdare patient.  

 

En informant tog upp att manliga patienter oftare höjer rösten mot vårdpersonalen, och att de 

säger ifrån med en högre pondus i jämförelse med kvinnliga patienter. Detta tros främst bero 

på den kultur som idag byggs upp inom vården. En kultur där rädsla för att bli anmäld växer 

och att detta skulle kunna påskynda handläggandet av missnöjda patienter för att undvika 



 

23 

repressalier. Då informanten upplevde att det främst är män som uppvisar detta beteende så 

kan det vara en del i förklaringen till att män har kortare vistelsetid. 

 

 

KLINISK NYTTA 

Alla har lika rätt till lika vård oavsett kön eller genus. Genom att i denna studie belysa en 

identifierad skillnad mellan män och kvinnor hoppas det ge en objektivitet i vården av 

patienter på akutmottagningen. Genom att belysa problemet med skilda vistelsetider för män 

och kvinnor på akutmottagningen ur ett genusperspektiv, vill författarna medvetandegöra 

attityder och fördomar och lyfta fram vikten av att reflektera kring dessa och hur de påverkar 

det vardagliga arbetet inom akutsjukvården. Medvetenhet finns om att denna studie inte säger 

någon exakt sanning då den baseras på upplevelser och därav är framtida studier av intresse. 

 

Framtida studier skulle kunna bestå av att samla in statistik från fler akutmottagningar i 

Sverige, gällande vistelsetid på akutmottagningen ur ett genusperspektiv, samt att intervjua ett 

större antal personer. Författarna tror att vinsten med framtida studier är att kunna visa på om 

detta är ett lokalt fenomen för akutmottagningen på CSK eller om det är ett nationellt eller 

kanske till och med internationellt fenomen.    

 

SLUTSATS 

Det finns inget självklart svar på vad som orsakar en skillnad i vistelsetid mellan män och 

kvinnor på akutmottagningen. Men det finns många uppfattningar som tillsammans kan 

utgöra en förklaring. Informanterna verkade inte tro att de själva skapade någon skillnad i 

vistelsetid mellan kvinnliga och manliga patienter. Men troligtvis gör de ändå det, om än 

omedvetet, då alla informanter hade tydliga föreställningar om hur en kvinnlig respektive 

manlig patient uttrycker sig, vad de söker för och när i sjukdomsförloppet de söker. En av de 

stora orsakerna till skillnad i vistelsetid upplevdes vara sökorsaken och hur denna uppfattades 

av vårdpersonalen. Kvinnor upplevdes söka med diffusa och tidskrävande symtom i motsats 

till män som upplevdes söka med konkreta symtom som går snabbt att handlägga. Biologiska 

könsskillnader samt när i sjukdomsförloppet patienten väljer att söka påverkar vistelsetiden. 

Skillnaden i vistelsetid på akutmottagningen går även att koppla till genus genom 

sociokulturella faktorer och olika kommunikationsmönster.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Vårdtid < 4 timmar på CSK:s akutmottagning
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Diagram 1. % av besök med vistelsetid < 4 timmar, totalt för varje klinik samt könsindelat för varje klinik. Uppgifterna hämtade från 
patientliggaren på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad [CSK]. 

Vårdtid < 4 timmar på CSK:s akutmottagning 

Totalt

Kvinnor

Män
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Bilaga 2. Antalet sökande på akutmottagningen år 2012 
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Diagram 2. Antalet sökande på akutmottagningen, totalt och indelat efter kön. Uppgifterna hämtade från patientliggaren på 
akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad [CSK]. 
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Bilaga 3. Informationsbrev till informanter   

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Akutsjukvårdsprogrammet vid Örebro universitet och som nu 

skriver vår magisteruppsats. Då vi båda arbetar inom akutsjukvården har vi valt att inrikta oss 

på ett område som finns i vår arbetsvardag, men som vi inte kan finna någon förklaring till.  

Utifrån statistik från patientliggaren som används på Centralsjukhuset i Kristianstads 

akutmottagning har det identifierats en skillnad i vistelsetiden mellan män och kvinnor. 

Vistelsetid innebär den tid från det att en patient tar nummerlapp till triagen eller anländer i 

ambulans, tills de lämnar akutmottagningen genom inskrivning på avdelning eller utskrivning 

till hemmet eller annan vårdinrättning. Männen har generellt kortare vistelsetid på 

akutmottagningen oavsett klinik.  

Syftet med vår studie är att undersöka personalens upplevelse av orsaker till skillnaden i 

vistelsetid mellan män och kvinnor på akutmottagning.  

Ni tillfrågas nu om att medverka i en intervju. Intervjun tar 30-60 minuter och du är själv med 

och bestämmer en tid då det passar dig. Intervjun kommer att analyseras och resultatet 

presensteras utan att ditt namn görs synligt, alltså anonymt.  

Vid frågor vänligen kontakta: 

Linda Brorsson   Erika Liljegren 

0708-xx xx xx                  0737-xx xx xx                                                  

linbrh122@studentmail.oru.se  erilih122@studentmail.oru.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, Erika & Linda.  

 

Örebro universitet vårterminen 2014.  

Hanledare till uppsatsen:  

XX XX    XX XX 

XX.XX@oru.se   XX.XX@oru.se 

Tele: 019-xx xx xx   Tele: 019-xx xx xx 

 

 

Datum och signatur ____________________________________________________ 
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Bilaga 4. Bilaga till informationsbrev till informanter samt verksamhetschef.  

 

1. Bakgrund och syfte Vid granskning av siffror från patientliggaren på 

Centralsjukhuset i Kristianstads [CSK] 

akutmottagning år 2012 har det identifierats en 

skillnad i vistelsetid mellan män och kvinnor. 

Männen har kortare vistelsetid generellt över de flesta 

kliniker. Ingen orsak kan direkt fastställas.  

Syftet är att undersöka personalens upplevelse av 

orsaker till skillnaden i vistelsetid mellan män och 

kvinnor på akutmottagning. 

 

  

2. Förfrågan om deltagande Personal; undersköterskor, sjuksköterskor och läkare 

som arbetar på akutmottagningen på CSK samt 

akutmottagningen på Visby lasarett tillfrågas om 

deltagande i studien. Ni är utvalda som deltagare 

utifrån ett bekvämlighetsurval då ni arbetar på den 

enhet som studenterna till uppsatsen arbetar. 

Informanter kommer väljas utifrån yrkesprofession 

samt om möjligheten finns att delta i en intervju.  

 

  

3. Hur går studien till? En intervjustudie är utformad för att kunna besvara 

syftet. Intervjuerna innehåller öppna frågor för att ge 

informanten möjlighet att beskriva sin upplevelse av 

män och kvinnors respektive vistelsetid, och 

skillnaden i denna utifrån yrkeserfarenhet samt 

erfarenhet av arbete på akutmottagning. Intervjuerna 

kommer att bokas i förväg utifrån tid som passar 

informanten. Om möjlighet ges kommer intervjuerna 

genomföras på arbetstid, annars på fritiden.  

 

  

7. Hantering av data och sekretess Intervjuerna kommer att hanteras utan att 

informantens namn görs synligt. En innehållsanalys 

på intervjumaterialet kommer göras vilket sedan 

presenteras i studien. Studien kommer att redovisas 

på Örebro universitet.  

 

  

8. Hur får jag information om 

 studiens resultat? 

Vid intresse kan studien fås i sin helhet efter 

examinering.  
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9. Frivillighet 

 

Ni tillfrågas nu om att medverka i en intervju. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Om Ni ej vill 

deltaga i studien kräver det ingen förklaring. 

Information och då även möjlighet att ställa frågor 

ges då tid bokas för intervju, samt att det finns 

ytterligare möjlighet till frågor i samband med 

intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in, men 

informanten har möjlighet att avstå inspelning och 

anteckningar kommer då att föras istället.  

 

  

10. Ansvariga Student, Erika Liljegren 

Tele: 0737-xx xx xx 

Mail: erilih122@studentmail.oru.se 

 

Student, Linda Brorsson 

Tele: 0708-xx xx xx 

Mail: linbrh122@studentmail.oru.se 

 

Handledare, XX XX 

Tele: 019-xx xx xx 

Mail: XX.XX @oru.se 

 

Handledare, XX XX 

Tele: 019-xx xx xx 

Mail: XX.XX@oru.se 
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Bilaga 5. Intervjuguide. 

 

Kön   Yrkesprofession 

Man   Undersköterska  

Kvinna   Sjuksköterska  

   Läkare  

 

Antal år som yrkesverksam ______ 

 

 Statistik visar på att det finns en skillnad i vistelsetid mellan män och kvinnor som 

söker vård på akutmottagningen CSK.  

Upplever du att vistelsetiden på akutmottagningen skiljer sig mellan män och kvinnor?   

 

 Varför söker män akutmottagning? 

 

 Varför söker kvinnor akutmottagning? 

 

 Ger samma sökorsak olika uttryck beroende på en man eller kvinna söker? Ex. fraktur 

i handen.  

Inte symptom, utan uttrycket när de förklarar sin sökorsak.  

 

 Spelar patientens kön någon roll i din bedömning av en patient?   

 

 Ge förslag på vad du tror kan vara orsaken till att män och kvinnor har skilda 

vistelsetider. 

 

Utvecklingsfrågor/meningar 

Hur menar du nu? 

Kan du utveckla den tanken? 

På vilket sätt tycker du det ger sig uttryck? 
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Bilaga 6. Informationsbrev till enhetschef.  

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Akutsjukvårdsprogrammet vid Örebro universitet och som nu 

skriver vår magisteruppsats. Då vi båda arbetar inom akutsjukvården har vi valt att inrikta oss 

på ett område som finns i vår arbetsvardag, men som vi inte kan finna någon förklaring till.  

Utifrån statistik från patientliggaren som används på Centralsjukhuset i Kristianstads 

akutmottagning har det identifierats en skillnad i vistelsetiden mellan män och kvinnor. 

Vistelsetid innebär den tid från det att en patient tar nummerlapp till triagen eller anländer i 

ambulans, tills de lämnar akutmottagningen genom inskrivning på avdelning eller utskrivning 

till hemmet eller annan vårdinrättning. Männen har generellt kortare vistelsetid på 

akutmottagningen oavsett klinik.  

Syftet med vår studie är att undersöka personalens upplevelse av orsaker till skillnaden i 

vistelsetid mellan män och kvinnor på akutmottagning.  

Ni tillfrågas nu om medgivanden till att anställda i Er verksamhet medverkar i en intervju. 

Intervjun tar 30-60 minuter och informanten är själv med och bestämmer en tid då det passar. 

Intervjun kommer att analyseras och resultatet presensteras utan att namn görs synligt, alltså 

anonymt.  

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Linda Brorsson   Erika Liljegren 

0708-xx xx xx                   0737-xx xx xx                                                 

linbrh122@studentmail.oru.se  erilih122@studentmail.oru.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, Erika & Linda.  

 

Örebro universitet vårterminen 2014.  

Hanledare till uppsatsen:  

XX XX    XX XX 

XX.XX@oru.se   XX.XX@oru.se 

Tele: 019-xx xx xx   Tele: 019-xx xx xx 

 

Datum och signatur______________________________________________________ 


