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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatism 

upplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genom 

att undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar och 

upplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kring 

reumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras. 

Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kan 

kopplas till att fler kvinnor än män diagnostiseras. För att finna svar på studiens 

frågeställningar har sex stycken personer med en reumatisk diagnos eller reumatiska 

besvär intervjuats. Studiens resultat visar på att upplevelserna kring reumatism skiljer sig 

mer mellan könen än inom dem. Männen tycks inte identifiera sig som sjuka i samma 

utsträckning som kvinnorna och kvinnorna verkar ha upplevt större motstånd från 

sjukvården. Resultatet visar dessutom att männen har större benägenhet att dölja sin 

diagnos från sin omgivning medan kvinnorna ställer sig mer positiva till att prata om den. 
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Förord 

 

Ett stort tack till våra intervjupersoner som så generöst och modigt delat med sig av 

sina upplevelser kring reumatism. Vi har lärt oss mycket av era berättelser och vi 

hoppas att andra också kan göra det. 
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1. Inledning 
Detta kapitel syftar till att presentera bakgrunden och intresset för denna studie. Vi 

kommer även att kort redogöra för vad reumatism är för något. I kapitlet beskriver vi 

också studiens syfte och frågeställningar samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Enligt ett pressmeddelande från Karolinska Institutet (2008) visar studier utförda av 

forskare på nämnt institution att kvinnor diagnostiseras ungefär tre gånger så ofta som 

män med ledgångsreumatism. 

Ett flertal studier visar även att ledgångsreumatism långsiktigt försämrar livskvaliteten i 

större utsträckning hos kvinnor än hos män. Vad som skulle ligga bakom denna skillnad 

vet inte läkarna då ett flertal studier har visat att läkemedlen som använts rent objektivt 

inte har något bättre effekt på män än på kvinnor. Trots detta så upplevde kvinnorna i 

studien sig som sjukare än vad männen gjorde, även om de hade förbättrats lika mycket i 

lederna (Karolinska Institutet 2008). 

Detta pressmeddelande från Karolinska Institutet (2008) ligger till grund för idén och 

intresset för denna studie. Är det så att kvinnor med reumatism upplever sig som sjukare 

än män, och i så fall vad beror det på? Dessa frågor väckte vårt intresse kring att söka 

finna sociala faktorer som kan tänkas förklara de eventuellt skilda upplevelserna mellan 

män och kvinnor med reumatism. 

1.2 Vad är reumatism? 
Reumatism eller reumatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett 80-tal olika 

diagnoser som inkluderar rörelseorganen. De olika diagnoserna går ofta in i varandra och 

drabbar leder, skelett, muskler, mjukdelar, bindväv och blodkärl och i en del fall också 

kroppens inre organ. De reumatiska diagnoserna delas ofta in i fyra stycken olika 

huvudgrupper som är: inflammatoriska ledsjukdomar, inflammatoriska systemsjukdomar, 

artros och spondylos samt rörelseorganens lokala och generella smärttillstånd. Fler än 

en miljon människor i Sverige har någon reumatisk diagnos eller reumatiska symtom 

fastställd (Reumatikerförbundet, 2007:6) 

Vad är det egentligen som gör att vissa människor drabbas av reumatism och andra inte? 

Reumatologen Bo Ringertz vid Karolinska institutet har listat upp vad forskarna faktiskt 

vet på området. Ärftlighet och anlag är någonting som forskarna tror spelar en relativt 
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stor roll för sjukdomsutvecklingen även om det inte är ensamt avgörande. Ungefär 25 

procent beror på arv medan de resterande 75 procenten sägs bero på omgivningen. Även 

olika infektioner som exempelvis streptokocker, myko-plasma och gonorré kan resultera 

i ledbesvär och beroende på arvsanlag kan dessa besvär bli kroniska. Patienter redogör 

ofta för att deras sjukdom/sjukdomar bröt ut i samband med stress eller depression. 

Kroppssmärta och ledvärk kan uppstå i samband med depression. Om en reumatisk 

sjukdom eller reumatiska besvär börjar samtidigt som en depression uppstår är det inte 

ovanligt att patienter kopplar samman depressionen med reumatismen. För detta säger 

dock Ringertz att det inte finns några vetenskapliga samband (Reumatikerförbundet, 

2013). 

De flesta reumatiska sjukdomar drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Svaret på 

frågan om varför reumatism drabbar fler kvinnor än män är ännu okänt men någonting 

som diskuteras är om hormoner eller fundamentala skillnader i immunsystemet kan ha 

betydelse för att reumatism oftare drabbar kvinnor. Reumatiker har varit en jämförelsevis 

dold patientgrupp och det faktum att reumatism oftast drabbar kvinnor kan vara en 

bidragande faktor till det (Frostegård, 2012:9f). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnor och män upplever sin 

reumatism. Vi finner, med bakgrund av det presenterade pressmeddelandet och baserat på 

studiens syfte, att följande frågeställningar är av relevans för utförandet av denna 

undersökning: 

 Hur upplever kvinnor och män sin reumatism och finns det skillnader och likheter 

i hur män och kvinnor beskriver sina upplevelser? 

 Kan könsspecifika skillnader på upplevelser kring reumatism kopplas till det 

faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras? 

 Kan samhällets bemötande av individer med reumatism kopplas till att fler 

kvinnor än män diagnostiseras? 
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1.4 Disposition 
Vi har i detta kapitel redogjort för bakgrunden till vår undersökning och våra 

frågeställningar. Vidare presenterade vi en kort sammanfattning av vad reumatism faktiskt 

är, där texten visar att kvinnor, precis som det står i pressmeddelandet, diagnostiseras med 

reumatism oftare än vad män gör. I nästkommande kapitel (kapitel 2) diskuterar vi val av 

datainsamlingsmetod, analysmetod, urval, intervjugenomförandet, etiska överväganden 

och hur pass tillförlitlig och validerande denna undersökning kan bedömas vara. I kapitel 

3 redogör vi för tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv vi kommer att använda 

oss av i arbetet med vår analys. I kapitel 4 redogör vi för resultatet av denna studie. I 

kapitel 5 analyserar och tolkar vi det resultat som presenterats. Kapitel 6 står för en 

diskussion kring analysen och ett jämförande av våra resultat och den tidigare forskning 

vi presenterar i kapitlet ”Teori och tidigare forskning”. Utöver det så innehåller kapitel 6 

förslag på vidare forskning. 
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2. Metod och material 
Detta avsnitt avser att beskriva vilka tillvägagångssätt och vilka verktyg vi använt oss 

av i genomförandet av denna studie. Vi redogör här för tre ståndpunkter vi tagit hänsyn 

till i utförandet av denna studie.  Vidare beskriver vi vilken analysmetod vi valt att 

tillämpa på det material vi samlat in med hjälp av intervjuerna, hur vi gått tillväga när vi 

valt intervjupersoner, hur intervjuerna gått till och vilken typ av intervjumetod vi 

använt. Vi motiverar dessutom varför vi valt att utgå från genusteori och stämplingsteori 

i vår analys innan vi till sist beskriver vilka etiska överväganden vi gjort och vilka 

bedömningskriterier vi tagit hänsyn till när vi utformat den här studien. 

2.1 Inledning   
Denna studie är av kvalitativ art. Kvalitativ forskning kan sägas innefatta tre 

ståndpunkter. Bryman (2011) redogör för hur denna typ av forskning uppvisar en induktiv 

ståndpunkt i synen på förhållandet mellan utförande och teori (Bryman, 2011:340), alltså 

att en studies material är utgångspunkten för den teoretiska ansatsen/ansatserna som finns 

i en studie (ibid:347). Det är denna induktiva syn teori och material som vi utgått från i 

utförandet av denna studie. Vi har låtit teori uppstå ur vårt insamlade material, d.v.s. 

resultaten från intervjuerna, för att sedan utveckla och ändra det teoretiska avsnittet 

baserat på det empiriska materialet.  

Vidare hävdar Bryman att kvalitativ forskning erhåller en kunskapsteoretisk ståndpunkt 

som vanligtvis beskrivs som interpretativistisk (tolkningsinriktad). Här läggs vikten vid 

förståelsen kring en social verklighet. Denna förståelse baseras på hur individer i en viss 

kontext tolkar den sociala verkligheten (ibid:341). Denna ståndpunkt blir relevant för vår 

studie i det att den kunskap vi erhåller genom våra utförda intervjuer produceras genom 

att vi försöker förstå våra respondenters tolkning av sin sociala miljö.   

Ytterligare en utgångspunkt inom kvalitativ forskning, som Bryman redogör för, är en 

ontologisk ståndpunkt vilken beskrivs som konstruktionistisk. Detta innebär att sociala 

egenskaper ses som någonting som uppkommer ur samspelet mellan människor (ibid). 

Denna ståndpunkt blir relevant för denna studie då detta möjligtvis kan fungera som en 

förståelse av att respondenternas upplevelser av sin sjukdom eller sina sjukdomsbesvär 

inte uppstått i tomma intet, utan att dessa skapats och skapas genom sociala 

interaktioner.   
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Många kvalitativa undersökningar innehåller en noggrann beskrivning av detaljer som 

fungerar som underlag för en beskrivning av den kontext inom vilken en individ agerar. 

De beskrivna detaljerna hjälper forskaren att få en kontextuell förståelse av ett socialt 

beteende, vilket innebär att beteenden, åsikter etc. måste tolkas i ett sammanhang 

(Bryman, 2011:363f). I denna studie har vi försökt närma oss en kontextuell förståelse 

av våra respondenters upplevelser genom att bl.a. be varje respondent att berätta om deras 

uppväxt, skolgång, vad de har för sysselsättning och vad de har för fritidsintressen. 

Frågor som dessa ställdes just av den anledningen att vi skulle få en uppfattning om vilka 

sociala kontexter respondenterna befunnit och befinner sig i. En förståelse av de olika 

sociala kontexterna kan alltså tänkas vara av relevans då de möjligtvis kan hjälpa oss 

tolka hur respondenterna upplever sin sjukdom/sina sjukdomsbesvär och sin omgivnings 

bemötande. Ett exempel på en social kontext som kan tänkas vara av stor relevans för 

hur våra respondenter beskriver sina upplevelser av sin reumatism/sina reumatiska 

besvär är det faktum att de alla är engagerade i Unga reumatiker. Vi måste alltså, när vi 

tolkar vad respondenterna beskriver, tolka beskrivningarna utifrån de sammanhang som 

de beskrivs inom.   

 

2.2 Narrativ analys   
Vi är intresserade av respondenternas upplevelser. En analytisk ansats som betonar vikten 

av upplevelser är den narrativa analysen. I en narrativ analys tar forskaren hänsyn till att 

människor upplever sina liv i termer av processer och sammanhang. Vidare så kan de 

svar som en individ ger i en kvalitativ intervju ses som berättelser som skulle kunna 

utgöra ett underlag för denna typ av analys (Bryman, 2011:530). Vi har alltså, i vår analys 

av intervjumaterialet, valt att utgå från det narrativa analyssättet då vi vill försöka tolka 

de upplevelser som respondenterna redogjort för under intervjuerna. Dessutom så talar 

de flesta av våra respondenter om sina upplevelser i just förlopp, och hur dessa förlopp 

hänger samman med någonting annat, exempelvis när de talar om hur de upplevde sin 

sjukdom vid diagnostisering och hur de upplever den nu. 

Man skulle kunna säga att denna studie innehåller sjukdomsnarrativer, där människor 

berättar om en kronisk sjukdom och hur denna sjukdomar påverkar deras liv. Kritik har 

dock riktats mot dessa typer av narrativ då narrativa forskare ibland förhållit sig okritiskt 
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till dessa typer av berättande. Det kan vara så att den som berättar om sin sjukdom 

beskriver sin sjukdom (och hur den påverkar hen) på ett vinklat vis för att övertyga 

intervjuaren om att hen är kompetent. (Bryman, 2011:533). Här kommer den tidigare 

beskrivna kunskapsteoretiska ståndpunkten in i bilden. Vi kan varken bevisa eller 

motbevisa en människas upplevelser, förklaringar och tolkningar av sin sociala miljö. Vi 

måste helt enkelt utgå från att det som respondenterna säger är deras tolkade verklighet. 

Med detta sagt måste respondenternas tolkade verklighet, som tidigare beskrivits, förstås 

utifrån en beskriven kontext. 

 

2.3 Motivering av teoretiska val 
I denna studie har den narrativa analysen av materialet skett med utgångspunkt i 

genusteori och till viss del i stämplingsteori.   

Vi motiverar valet av teorier genom att hänvisa till studiens syfte. Om vi ska kunna 

undersöka det som syftet omfattar anser vi det vara nödvändigt att vi förhåller oss till en 

teori som berör begreppet ”kön”, dess innebörd och dess konsekvenser. Dessutom anser 

vi det vara av relevans att även till viss del utgå från stämplingsteori då den, precis som 

genusteori, tycks beröra identitetsskapande. Detta är något vi djupare berör i delen om 

teori och tidigare forskning. Det är möjligt att ”identitet”, precis som kön, påverkar hur 

en individ upplever något och således hur denne återberättar dessa upplevelser. Det är 

alltså med anledning av detta som vi har valt att utgå från nämnda teorier.   

 

2.4 Urval   
När vi sökt efter respondenter har vi utgått från ett målinriktat urval eftersom vi ville 

intervjua människor som är relevanta för våra forskningsfrågor (Bryman, 2011:434). Vid 

ett målinriktat urval väljer man dessutom ut vissa personer för att de är relevanta för en 

förståelse av en social händelse (ibid:392). Denna typ av urval är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet inte genomförts utifrån slumpen. Detta 

innebär att resultatet av denna studie inte kan generaliseras till en population (ibid).  

I denna studie består stickprovet av sex stycken individer med någon eller några typ(er) 

av reumatiska diagnoser eller reumatiska besvär, varav tre respondenter är kvinnor och 

tre respondenter är män. Vi har valt att avgränsa oss till sex stycken respondenter på 

grund av en begränsad tidsram. Vi har sökt efter lika många kvinnliga och manliga 
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respondenter för att försöka ge könen en rättvis representation. Vi har valt att fokusera på 

unga människors upplevelser av reumatism men vi är medvetna om att reumatiska 

sjukdomar förekommer i alla åldrar.   

Det är tänkbart att alla formas av den rådande samhällsordningen och att i denna 

samhällsordning associeras vissa egenskaper med män och vissa med kvinnor. 

Egenskaper och beteenden sorteras i hierarkiska strukturer där något som anses vara   

”manligt” oftast är överordnat något som anses ”kvinnligt” (Edling, 2010:51). Kvinnors 

och mäns könsroller internaliseras (tas in) tidigt i livet och kommer, under livet, till 

uttryck i olika sammanhang (ibid:54). I de flesta kontexter skiljer sig alltså kategorierna 

män och kvinnor åt och kön blir därför teoretiskt relevant (Trost, 2010:138). 

Med detta som bakgrund vill vi understryka att vårt val att inrikta oss på män och kvinnor 

(och därmed framställa kön som någonting binärt) inte representerar ett faktum eller en 

åsikt om att kön endast innefattar män och kvinnor. Vår avsikt har inte varit att exkludera 

någon genom att reducera ”kön” till kvinna och man. Anledningen till att vi valt 

kategorierna ”kvinnor” och ”män” är alltså för att dessa kategorier kan tänkas vara 

teoretiskt relevanta då män och kvinnor, i de flesta sammanhang, uppvisar skillnader och 

en av våra frågeställning syftar på att undersöka just detta.   

Inom kvalitativa studier brukar man prata om att man vill att de individer som väljs ut 

som urvalets stickprov ska generera variation. Denna variation skulle kunna uppnås 

genom att de utvalda individerna skiljer sig åt när det gäller egenskaper och kännetecken 

(Bryman, 2011:392). Våra individer har vissa saker gemensamt, bland annat då de är 

unga, studenter, har reumatiska besvär och är medlemmar i Unga reumatiker, men de har 

varierande intressen, familjekonstellationer och ambitioner. Vi finner således att 

respondenterna skiljer sig tillräckligt från varandra för att de eventuellt ska generera 

variation.   

Unga reumatiker är en politiskt och religiöst obunden, självständig organisation som 

samarbetar med Reumatikerförbundet där målet med verksamheten är att ”Förbättra 

situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos (7-32 år)” 

(Unga reumatiker, 2012). Vi har kommit i kontakt med medlemmar inom Unga 

reumatiker på två olika sätt. En respondent kom vi i kontakt med genom en Facebook-

sida tillhörande Unga reumatiker. Där la vi upp en annonsering som innehöll en kort 
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presentation av oss, syftet med studien, en förfrågan om det fanns några som var 

intresserade av att dela med sig av sina upplevelser kring reumatism samt våra 

kontaktuppgifter. Vi skrev i annonseringen att vi helst såg att eventuellt intresserade 

mejlade oss. Detta för att värna om intresserade individers anonymitet. Från början var 

tanken att vi, för enkelhetens skull, endast skulle intervjua individer bosatta inom 

Dalarna, men detta visade sig vara en omöjlighet och vi valde därför att söka 

respondenter i andra delar av landet. Resterande fem respondenter kom vi i kontakt med 

genom en bekant som är engagerad i Unga reumatiker.   

 

2.5 Semistrukturerad intervju 
Med tanke på studiens syfte har vi valt att genomföra intervjuer med utvalda kvinnor och 

män. Dessa samtal har vi genomfört genom att utgå från riktlinjerna för en 

semistrukturerad intervju.   

I en semistrukturerad intervju försöker forskaren skapa en dialog med respondenten 

genom att utgå från någorlunda specifika teman. Dessa teman blir grunden för en 

intervjuguide (se bilaga 2). I en semistrukturerad intervju har den som intervjuas stor 

frihet att formulera sig på eget bevåg eftersom intervjun inte utgår från specifika frågor. 

I och med denna frihet kan intervjun att vara flexibel. (Bryman, 2011:415). Ett 

grundläggande skäl till att vi valt att genomföra våra intervjuer utifrån en 

semistrukturerad intervjumodell är för att nämnd intervjuform tillåter ett visst mått av 

struktur, vilket krävs för att vi ska kunna jämföra de olika intervjuerna med varandra 

(ibid:416). Att vi kan jämföra intervjuerna är väsentligt om vi ska kunna försöka besvara 

våra frågeställningar i enlighet med studiens syfte.   

I den intervjuguide som har utformats för denna studie återfinns fyra stycken teman, vilka 

är diagnos, miljö, relationer och ambitioner. Anledningen till att vi valt just dessa teman 

är för de möjligtvis kan ge en bild av respondenternas upplevelser i relation till en rad 

olika områden, eller kontexter. I de utförda intervjuerna så ombads våra sex respondenter 

att beskriva sina upplevelser kring respektive tema. Vi ställde sedan öppna frågor som 

relaterade till respektive tema. 

Fyra av sex intervjuer har skett via Skype medan två intervjuer skedde via fysiska träffar, 

där en intervju skedde på en skola och en intervju tog plats hemma hos respondenten. 
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Vår initiala förhoppning var att samtliga intervjuer skulle ske via fysiska träffar, detta för 

att undvika hörsvårigheter och för kunna uppfatta respondenternas kroppsspråk. Detta 

visade sig dock vara svårt att åstadkomma då flera respondenter bor långt bort. I de 

intervjuer som utfördes via Skype var vi och intervjupersonen uppkopplad på varsin dator 

och möttes i ett ”grupprum” på Skype där fler än två personer kan ingå. Vi och varje 

respondent samtalade mellan trettio och sextio minuter. Hur långa eller korta intervjuerna 

blev beror på hur mycket respondenten berättade och hur pass utförliga respondentens 

utsagor var. Vi finner det dock värt att nämna att hela ansvaret för hur lång eller kort en 

intervju blev inte kan sägas ligga på respondenterna. Det är mycket möjligt att vi, som 

intervjuare, inte lyckades fråga tillräckligt relevanta frågor för att respondenten skulle 

känna att det fanns någonting att svara utförligt på.   

Samtliga intervjuer spelades in, antingen på en dator eller på en mobiltelefon. Efter varje 

intervju så transkriberades denna ordagrant för att sedan bearbetas. Valet att transkribera 

intervjuerna bottnar i att man tenderar att, i kvalitativa studier, intressera sig för både vad 

som sägs och hur det sägs. För att kunna få med detta i analysen krävs det att man har en 

komplett redogörelse för vad som sagts i intervjun (Bryman, 2011:428). I en intervju som 

genomfördes via Skype hade vi till en början problem med att höra vissa ord som 

respondenten sa (på grund av tekniken). Detta medförde dock inget bortfall av relevanta 

utsagor. 

I bearbetningsprocessen har vi sökt efter gemensamma utlåtanden, beskrivningar och 

förklaringar mellan och inom könen. Vi har dessutom sökt efter skillnader i utlåtanden, 

beskrivningar och förklaringar mellan och inom de olika könen. Utifrån materialet som 

framkom från denna bearbetning har vi utgått från ett narrativt analyssätt när vi analyserat 

materialet utifrån de teorier vi redogör för i denna studie.   

 

2.6 Etiska överväganden 
När det gäller etiska övervägande har vi i denna studie valt att sträva efter att följa 

Vetenskapsrådets fyra grundläggande principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de berörda om det aktuella syftet med forskningen. Samtyckeskravet går ut på 

att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla personuppgifter 
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med största möjliga konfidentialitet och att ingen obehörig ska kunna ta del av dessa 

uppgifter. Nyttjandekravet innebär att den information som forskaren samlat in inte får 

användas till någonting annat än studiens syfte (Vetenskapsrådet 2011). För att uppnå 

dessa krav har vi utformat ett informationsbrev som vi delat ut till samtliga respondenter 

innan intervjuerna (se Bilaga 1). I arbetet med analysen har vi att tagit bort namn och ort 

och använt oss av fingerade namn för att tillgodose kraven på anonymitet och 

konfidentialitet.   

 

2.7 Bedömningskriterier 
Reliabilitet och validitet är kriterier som en forskare bör vara medveten om när det 

kommer till att avgöra kvaliteten i en undersökning för kvantitativa forskare (Bryman, 

2011:351). Inom kvalitativ forskning brukar man fråga sig om man verkligen kan 

använda sig av reliabilitet och validitet eftersom att man i kvalitativa intervjuer ofta vill 

förstå hur en person tänker, känner eller beter sig (Trost, 2010:132f). Man intresserar sig 

oftast inte av att mäta, vilket man brukar säga är begreppens huvudsakliga uppgift då 

reliabilitet och validitet tenderar att användas som kriterier i kvantitativa studier 

(Bryman, 2011:351). Eftersom vi utför en kvalitativ studie uppstår frågan vilka kriterier 

som blir relevanta för att avgöra kvaliteten för denna undersökning då reliabilitet och 

validitet inte skulle vara ultimata bedömningsgrunder. Det existerar exempel på 

motsvarigheter till dessa kriterier, vilka är tillförlitlighet och äkthet. Kriteriet 

”tillförlitlighet” innehåller i sin tur fyra delkriterier, nämligen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. För att vår 

undersökning ska kunna anses trovärdig krävs det vi avgör hur pass trovärdig en 

beskrivning av en social verklighet är i andras ögon (ibid:354). För att en undersökning 

ska vara överförbar behöver den innehålla noggranna beskrivningar av de detaljer som 

existerar inom en kultur. Dessa detaljer är menade att hjälpa människor att bedöma hur 

pass överförbart studiens resultat är till en annan typ av miljö. En studie kan ses som 

pålitlig om den innehåller en fullständig redogörelse av samtliga faser av 

forskningsprocessen. ”Möjlighet att styrka och konfirmera” innebär att forskare försöker 

visa att de inte medvetet låtit personliga åsikter, värderingar eller teoretiska inriktningar 

påverka studien (ibid:355).    
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Kravet på trovärdighet har vi försökt uppfylla genom att rapportera studiens material till 

våra respondenter. Kravet på överförbarhet har vi försökt uppfylla genom att ta hänsyn 

till den/de kontext(er) inom vilka respondenternas beskrivna upplevelser skett. Kravet 

för pålitlighet har vi försökt infria genom att vi har försökt motivera varje metodologiskt 

val och genom att så detaljerat som möjligt beskriva hur vi gått till väga i utförandet av 

denna studie. Kravet för ”möjligheten att styrka och konfirmera” har vi försökt uppfylla 

genom att aktivt problematisera vår roll som utförare av denna studie. Det är högst 

relevant att vi gör detta bl.a. då vi båda är kvinnor, vilket kan tänkas påverka hur vi tolkar 

hur våra kvinnliga respektive manliga respondenter beskrivit sina upplevelser. Vi 

beskriver i delen ”teori och tidigare forskning” hur ord tillskrivs olika betydelser 

beroende på om orden kommer från en kvinna eller en man och hur ett samtal mellan en 

man och en kvinna innehåller en ojämn maktsymmetri. Vi måste förhålla oss 

problematiskt till den eventuella strukturella makt vi erhåller över våra respondenter eller 

som vissa respondenter, baserat på könstillhörighet, kan tänkas erhålla över oss. Vi är 

helt enkelt medvetna om att varken vi eller våra respondenter är immuna mot den 

eventuellt ojämna maktsymmetri som existerar mellan oss och dem.   

Kriteriet äkthet rör frågor om forskningspolitiska konsekvenser (Bryman, 2011:356). För 

att en studie ska försöka uppnå detta kriterium ska forskaren ställa sig frågor som 

centrerar kring rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. En rättvis bild av studien ges genom att de 

uppfattningar och åsikter som beskrivit i den grupp som studerats redogörs för på ett 

återspeglande sätt. Om en undersökning är ontologisk autentisk så har den hjälpt de som 

medverkat i studien att få en bättre förståelse för sin sociala miljö och situation. Om en 

undersökning är pedagogisk autentisk så har den hjälpt de som medverkat i studien att få 

en bättre bild av hur människor i en samma miljö upplever sin situation. För att uppnå 

delkriteriet för katalytisk autenticitet ska undersökning göra så att de som medverkat 

möjligtvis kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet innebär att de som medverkat i 

studien har, genom sitt deltagande i studien, fått kunskap om eventuella åtgärder för 

förändring sin situation (ibid:357). Vi har försökt uppfylla dessa krav genom att redogöra 

för våra respondenters upplevelser på ett så återberättande och objektivt sätt som möjligt. 

Vi har dessutom skildrat berättelser från ett antal respondenter vilket gett respondenterna 

en möjlighet att ta del av skildringar från andra personer i liknande situationer. 
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Förhoppningsvis kan detta ge varje respondent en chans att reflektera över deras egen 

situation och vad de kan göra för att förbättra eller förändra den. 

 

2.8 Sammanfattning 
Vi har i det här kapitlet gett en steg för steg-förklaring av hur vi gått tillväga när vi 

utformat denna studie. Vi beskrev den kvalitativa forskningens induktiva, 

kunskapsteoretiska och ontologiska ståndpunkter och redogjorde för hur vi tagit hänsyn 

till dessa. Dessutom beskrev vi vad den narrativa analysmetoden innebär samt hur vi har 

använt oss av den när vi analyserat det material vi fått fram från de intervjuer vi 

genomfört. Vidare har framställde vi en redogörelse av vilken typ av intervjumetod vi 

använt oss av när nämnda intervjuer har utförts. En motivering till varför vi har valt att 

utgå från genusteori och stämplingsteori i analysen av studiens resultat redogjorde vi 

dessutom för. Slutligen beskrev vi vilka etiska överväganden vi tagit del av och vilka 

motsvarigheter till kraven för reliabilitet och validitet som vi försökt införliva och 

upprätthålla när vi genomfört vår studie. 
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3. Teori och tidigare forskning 
Följande del av studien är indelad i två rubriker. Den första rubriken erbjuder en 

definition av begreppet genus följt av en redogörelse för den roll kön och 

genusforskning spelar i den medicinska vetenskapen. Här ställer vi med andra ord den 

biologiska förståelsen av sjukdomar mot en genuscentrerad förklaringsmodell. Under 

den andra rubriker beskriver vi hur diagnoser skapas och vad de kan ha för 

konsekvenser för en människa som diagnostiseras, bland annat i det att en diagnos kan 

påverka hur en människa ser på sig själv. Vi redogör även för hur stämplingsteorin 

fungerar som en förklaringsmodell för de faktorer som kan leda in människor i en 

sjukdomsroll. 

3.1 Vilken roll spelar könet? 
Socialantropologen och genusforskaren Britt-Marie Thurén beskriver hur genus handlar, 

enkelt uttryckt, om vad vi ”gör” med det som vanligtvis benämns som ”kön”. Hur vi 

tänker, uppfattar, tolkar, definierar, känner, etc. kan sägas ha med kön att göra. Inom 

genusforskning säger man att ”könet”, det som påverkar det nyss nämnda, är någonting 

konstruerat. En förståelse kring genus är viktigt för att kunna förstå hur samhället 

organiseras och hur människor lever (Thurén, 2002:5). Genusforskning handlar om hur 

människor kategoriseras i två olika kön (kvinna och man) och hur denna uppdelning 

skapar en könsmakt som påverkar vem som gör vad, vem som vill göra vad, vem som 

kan göra vad och vad som uppfattas som ”manligt” och vad som uppfattas som 

”kvinnligt” (ibid:11). 

Patienter har oftast biologiska frågeställningar (frågor om kroppen) när de söker vård och 

biologin bör aldrig åsidosättas i läkararbetet. Samtidigt är förhållandet mellan biologiska 

faktorer och sociala förutsättningar, gener och uppfostran ständigt aktuell. Sociala 

perspektiv har låg status inom det medicinska och denna låga status påverkar 

inställningen till genusperspektiv och genusforskningen inom nämnd fakultet. Att 

kvinnor och män exempelvis får olika symtom vid samma sjukdom förklaras ofta utifrån 

biologiska premisser. Vi lever i ett samhälle med ett medicinskt klimat där biologiska 

förklaringar anses viktigare än sociala förklaringar, ett klimat där kön inte problematiseras 

(Hamberg, 2002:48). Genusforskningen anklagas ibland för att vilja osynliggöra 
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könsskillnader, det är dock en felaktig uppfattning. Genusforskningen vill försöka nå en 

förståelse för och tolka biologiska förhållanden ur ett genusperspektiv (Hamberg, 

2002:50). 

Det kan tänkas vara givande att se biologin som någonting socialt konstruerat. Att se 

biologin som en social konstruktion innebär att biologin bevittnas i en social kontext, som 

obeständig och påverkbar. Det finns förstås en materiell verklighet där det existerar en 

verklig, fysisk kropp som måste förhållas till medicinsk forskning, men med detta sagt 

existerar det även kulturella konstruktioner där vi sätter namn på olika symtom och 

sjukdomar. Ett genusperspektiv inom det medicinska innebär att biologin ses som 

obeständig och beroende av livsvillkor och att olikheter bland kvinnor och män 

uppmärksammas (ibid:58f). 

Inom medicinska sammanhang har mannen länge varit det som betraktats som 

mänsklighetens norm, det som anses vara ”det korrekta”. Utifrån mannen bestäms bland 

annat vad som anses vara normala tillstånd, värden och symtom. Inom den medicinska 

forskningen har kön betraktats endast utifrån biologiska premisser och man har inte tagit 

hänsyn till könet som socialt fenomen. Kön är alltså inte enbart biologiskt, utan det är 

även socialt betingat då människor ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang. Exempel 

på detta är att pojkar och flickor uppmuntras till olika beteenden och till att ha olika syn 

på sig själva och varandra. När en barnmorska uttalar frasen ”det blev en flicka” har hen 

redan där lagt grunden till olika hälsoproblem för flickan eftersom flickan från och med 

då (eftersom hon blivit benämnd som flicka) kommer att behandlas på ett visst sätt enbart 

på grund av sitt kön (Malterud, 2001:9). 

Man brukar inom medicinska sammanhang skilja på sjukdomsdiagnoser och 

symtomdiagnoser. Symtomdiagnoser innebär att läkaren använder sig av rent deskriptiva 

diagnostiska beteckningar som inte direkt säger något om orsaksförhållandena. Läkare 

har inte alltid förutsättningarna att förstå vad en patients besvär beror på eller hur de 

upplevs av patienten, men det är med detta sagt läkaren som sitter på makten att definiera 

vad patientens besvär ska kallas (ibid: 17f). När en läkare använder sjukdomsdiagnoser 

innebär det att en patients symtom kan förklaras utifrån ett vedertaget medicinskt 

förhållande. Män får oftare sjukdomsdiagnoser än kvinnor och kvinnor får oftare 

symtomdiagnoser än män. Bland sjukdomar som ofta förknippas med symtomdiagnoser 
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är kvinnor överrepresenterade bland patienterna. Det finns, med detta som bakgrund, 

anledning till att fråga sig vilken roll kön spelar för sjukdomars orsaksmekanismer och 

symtombilder (Malterud, 2001:20). 

Den språkliga interaktionen är en viktig dimension i förhållandet mellan en läkare och en 

patient. Kön kan ha en stor inverkan i ett samtal och dialogerna på läkarmottagningen är 

inget undantag. Ord tillskrivs ofta olika betydelser beroende på om orden kommer från 

en kvinna eller en man. I ett möte med ojämn maktbalans har den part med mer makt full 

auktoritet att bestämma vad orden ska beteckna och vilka påståenden som är giltiga. När 

en patient möter en läkare innebär läkarens professionsmakt att hen bestämmer vad som 

är relevant. Om en kvinnlig patient möter en manlig läkare kan könsmakten ytterligare 

påverka gångbarheten som tillskrivs hennes ord (ibid:21). Alla diagnoser anses dessutom 

inte ha samma ”status”. Kvinnliga patienter med symtomdiagnoser har låg medicinsk 

status. Sjukdomars ”popularitet” skulle därför kunna sägas vara könsbunden. Vidare äger 

bedömningar kring sjukdomar alltid rum i en kulturell kontext där värderingar och normer 

påverkar ett professionellt omdöme (ibid:23). 

Det har följdriktigt rapporterats från västerländska länder att kvinnor redogör för fler 

symtom, tar ut fler sjukdomsdagar, använder mer medicin och har mer kontakt med den 

medicinska professionen än män. Kvinnor redogör även för sämre uppfattad hälsa än män 

och rapporterar, oavsett ålder, sjukdom i större utsträckning (Bury & Gabe, 2004:161f). I 

en undersökning av hälsosociologerna Sally Macintyre, Kate Hunt och Helen Sweeting 

(1996) påvisas dock inga signifikanta resultat som skulle peka på att kvinnor faktiskt är 

sjukare än män (ibid:165f). De påstår att riktningen och storleken på hälsorelaterade 

könsskillnader varierar beroende på symtom och tillståndet i fråga och beroende på var i 

livet man befinner sig. Forskarna finner det av intresse hur den medicinska sociologin 

och den sociala epidemiologin länge dominerats av den relativt odifferentierade synen på 

könsskillnader, där antagandet att kvinnor är mer villiga att acceptera sjukdomsrollen 

råder och där detta antagande appliceras på de flesta förhållandena. De hävdar att den 

litteratur som tar upp könsskillnader inom hälsa är förenklad och att generaliseringen om 

kvinnor som överrepresenterade blivit den rådande normen. De hävdar att denna norm 

för med sig självmotsägelser (ibid:167) och att komplexa mönster av könsskillnader inom 

hälsa blir, som ett resultat av detta, förbisedda. Forskarna förnekar dock inte att det finns 

betydande bevis för att det faktiskt existerar könsskillnader i en rad hälsorelaterade 
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händelser under det vuxna livet. De ifrågasätter dock det faktum att det rådande 

vetenskapliga paradigmet verkar styra vilken statistik som rapporteras. Med sin egen 

undersökning som utgångspunkt föreslår de att kvinnlig överrepresentation inom ohälsa 

är mer komplex än vad den oftast beskrivs som (Bury & Gabe, 2004:168). 

3.2 Sjukdom som konstruktion och identitet 
Sjukdom är både en händelse i kroppen och en bestämd repertoar av språkliga och 

praktiska konstruktioner som framställs genom diagnoser. En diagnos kan vara en slags 

identitet och en social roll som fungerar som en beståndsdel i en rad relationer. En 

sjukdom kan sägas existera först när människor kommer överens om att den finns.  Detta 

gör vi genom att uppfatta den, bekräfta den och namnge den. Inom den medicinska 

vetenskapen förstås den fysiska kroppen från ett biologiskt perspektiv, men samtidigt 

skapas bilder av vad en sjukdom är i samtal mellan kroppen, samhället och kulturella 

koder (Johannisson, 2006:29). 

För en patient kan en diagnos representera bekräftelse från omvärlden och det egna jaget. 

Den kan funka som en slags tröst för en människa men också bidra till stigmatisering och 

utanförskap. Diagnoser cementerar normer för vad som uppfattas som sjukt och friskt, 

som avvikande och normalt och som ”normala” och förväntade beteenden (ibid:30). 

Diagnoser kan ha olika status beroende på representationen. Kön, och ålder är exempel 

på faktorer som kan påverka den status en diagnos har. Likaså kan föreställningar som 

förknippas med en viss sjukdom påverka statusen hos en diagnos (ibid:31). 

Diagnoser behöver alltså inte ses som strikt biologiska utan kan även beskrivas genom 

sociala och kulturella förklaringsmodeller. Ett antal normer och kulturella koder kring 

vad som anses vara sjukt och friskt bärs upp av såväl läkare som patienter. I en ständig 

förhandling mellan dessa uppkommer och omförhandlas sedan det vi kallar för 

sjukdomar. Att tala om diagnoser som socialt konstruerade kan vara problematiskt då det 

ibland anses späda på idéer om förtryck men oavsett så är det, ur en sociologisk synvinkel, 

viktigt att förstå att en sjukdoms konsekvenser inte enbart är förankrade i biologiska 

faktorer. Såväl överenskommelsen om sjukdomens existens som den roll en patient stiger 

in i då hen blir diagnostiserad påverkas av ett socialt samspel (ibid:37). 

Som vi sett ovan påverkar alltså kultur hur vi beskriver och kategoriserar sjukdomar. 

Beskrivningar och kategoriseringar kan i sin tur påverka hur en sjukdom upplevs. En 
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diagnos kan tala om för en individ hur hen ska uppfatta sig själv och hur samhället ska 

uppfatta individen. Diagnoser kan ses som interaktiva kategorier som påverkar eller 

förändrar hur människor upplever sig själva. Detta kan leda till att människor utvecklar 

beteenden och känslor som till viss del beror på hur de har kategoriserats (Johannisson, 

2006:39). För att beskriva detta förlopp hänvisar man ofta till stämplingsteorin. Denna 

teori hävdar att avvikelser (sådant som inte anses ”normalt”) uppstår i relationer mellan 

de som anses avvika och de som inte anses avvika. Hur andra beter sig beter sig mot oss 

spelar alltså en roll i om vi kommer anses avvika eller inte. Så kallad ”stämpling” innebär 

att en människa kan komma att identifiera sig själv som sjuk när hen blir behandlad som 

sådan (Scheff, 1999:14). Stämpling är således förknippat med avvikelse. 

Stämplingsteorin påstår att det finns två typer av avvikelse, nämligen primär- och 

sekundär avvikelse (ibid:107). Primär avvikelse är övergående (ibid:158) och man skulle 

kunna säga att den uppstår i olika situationer där människor kanske uppfattar någons 

beteende som ”konstigt”. 

Sekundär avvikelse ser däremot annorlunda ut. Denna typ av avvikelse kan återfinnas 

inom ”the sick role”. ”The sick role”, eller ”sjukdomsrollen” innebär att en individ tar på 

sig rollen som sjuk. Att en människa intar en sjukdomsroll kan eventuellt ske genom en 

kombination av en läkares vilja att finna symtom på en sjukdom och en mottaglig individs 

sökande efter symtom. I detta leder läkaren in patienten i en sjukdomsroll. En individ 

behöver nödvändigtvis inte bli diagnostiserad för att inta rollen som sjuk. Sjukdomsrollen 

kan intas hos någon enbart baserat på hur en läkare bemöter en patient i de medicinska 

procedurerna (ibid:108f). Den sekundära avvikelsen blir alltså resultatet av att en individs 

självbild förändras på grund av sjukdomsrollen. 

Den status som läkaryrket erhåller gör det möjligt för läkare att vara med och forma den 

allmänna opinionen kring behovet av deras tjänster. Med full kontroll över de tjänster som 

professionen tillhandahåller är läkarna senare även med och bygger upp de system och 

organisationer inom vilka tjänsterna utförs. I och med denna sociala organisering av 

behandling skapas olika företeelser, varav en är upplevelsen av att vara sjuk. När en 

individ söker hjälp av den medicinska professionen så organiserar denna profession 

individens upplevelser och manifestationer av sjukdom (Bury & Gabe, 2004:177). När 

patienter har liknande symtom eller sjukdomar och kan socialisera med varandra så 

uppstår möjligheten för patienterna att utveckla en förståelse för hur deras sjukdom bör 
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behandlas. Detta kan generera i det inflytande som krävs för att framföra sina åsikter till 

sjukvårdspersonalen. Vissa medicinska institutioner kan dock domineras av en ideologi 

som förespråkar att patienter är delaktiga i sin behandling. För detta krävs interaktion 

mellan läkare och patient. Vid behandling så kontrollerar, som vi redan beskrivit, läkaren 

den större delen av samtalet. I slutet av detta samtal kan patienten känna att hen, till vis 

del, blivit fråntagen sin normala identitet (Bury & Gabe, 2004:179f). 

Sociologen Mildred Blaxter frågar sig varför de som är mest sårbara för omgivningen 

tycks vara de som är mest sannolika att betona skuld för sjukdom och att de har ett eget 

ansvar för sin hälsa. Blaxter diskuterar två tänkbara perspektiv när det kommer till att 

fastställa sjukdom, och speciellt orsaken till den sociala ojämställdheten inom hälsa. Det 

ena perspektivet diskuterar idén om att sjukdom i huvudsak är självförvållat och beror på 

beteenden. Det andra perspektivet diskuterar synen på sjukdom och den sociala 

ojämställdheten inom hälsa som ett resultat av strukturer och att ojämställdheten och 

sjukdomsförklaringar kan återfinnas i omgivningen. Blaxter förklarar hur observationer 

funnit att de flesta människor, oavsett samhällsgrupp, har lärt sig att ta ansvar för sin 

hälsas främjande, men att det är de som är mest utsatta av omgivningen som är minst 

benägna att vara medvetna om strukturella perspektiv (ibid:36). 

Från en undersökning bestående av ett femtiotal kvinnor (ibid:37), diskuterar Blaxter 

synen på sjukdom och eget ansvar. Ett bestående fynd var att sjukdom sågs, av kvinnorna, 

som ett resultat av att de inte tagit hand om sig själva tillräckligt mycket, men att det inte 

heller fanns möjlighet att göra det (ibid:40). Sjukdom, i ett fall reumatism, diskuteras av 

en kvinna som någonting som har med genetik att göra. Blaxter förklarar hur detta 

sökande efter sammanhang var ett försök för respondenterna att finna mening med sina 

liv. Sjukdomsförklaringar utifrån familjeberättelser i kombinationen med kvinnornas 

egna upplevelser kan ses som ett identitetsskapande. I denna identitet ges det plats åt 

sjukdom. Mest framträdande när det kommer till identitetsskapande är kvinnornas 

beskrivningar kring en önskan att upprätthålla en slags moralisk identitet. De flesta av 

kvinnorna i undersökningen beskriver hur det är någonting dåligt när kvinnor klagar över 

sjukdomar och när de ser dem som hinder. Få kvinnor i undersökningen beskriver sig 

själva som sjuka och de betonar vikten av att inte vika sig för sjukdom (ibid:43f). 

Människor skapar förstås inte sin identitet i ett vakuum. Processen sker inom en kulturell 

kontext och genom ständig interaktion med andra. Ett flertal av kvinnorna i studien 
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resonerar kring hur deras attityd till sjukdom är ett direkt resultat av deras roll som kvinna, 

i en kultur där mäns behov anses komma före deras egna. (Bury & Gabe, 2004:45). 

Blaxter sammanfattar sin studie med att beskriva hur sjukdom primärt ses som ens eget 

ansvar och att detta egna ansvar sammankopplas med åsikten att man har ett eget ansvar 

över sin identitet (ibid:46). 

3.3 Sammanfattning 
I ovanstående kapitel beskrev vi en kort sammanfattning av genusforskningens bidrag till 

det biologiska tolkningsföreträdet inom medicinsk vetenskap. Vi presenterade dessutom 

en kort sammanfattning av vad genus innebär samt hur en förståelse för genus är 

essentiellt för att kunna förstå hur samhället ser ut. Vi redogjorde för den ojämställdhet 

som råder mellan män och kvinnor inom de medicinska områdena och vi beskrev hur 

diagnoser kan ses som en social konstruktion och hur denna syn på diagnoser fungerar 

som en motpol mot den rådande biologiska förklaringsnormen. Vidare beskrev vi hur 

diagnosen som konstruktion sammanträder med stämplingsteorin, där en människa bland 

annat kan se sig själv som sjuk om hen blir behandlad som sådan. Vi redogjorde även för 

tidigare forskning där bland annat hälsorelaterade skillnader presenterades. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi det empiriska materialet vi samlat in från våra intervjuer, 

utifrån de fyra teman (diagnos, miljö, relationer och ambitioner) vi valt att beröra under 

intervjuerna. I det empiriska materialet återfinns redogörelser för vissa upplevelser hos 

samtliga respondenter medan det i fråga om andra råder mer delade meningar. Denna 

resultatpresentation kommer att fokusera på likheter och skillnader både inom de olika 

könen och grupperna emellan. Såväl upplevelser som har beskrivits på liknande vis som 

sådana som har skilt sig åt kommer att lyftas fram för att tydliggöra skillnader och 

likheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av sin reumatiska sjukdom. Det är de 

utsagor som vi tolkat som mest framstående och återkommande som ligger till grund för 

denna resultatpresentation. Observera att namnen på våra respondenter har ändrats för 

att värna om konfidentialiteten. I gruppen män ingår Per, Stefan och Markus. I gruppen 

kvinnor ingår Lisa, Julia och Ida. 

 
4.1 Diagnos 
Alla förutom Per redogör för hur långsam och krånglig de upplevt diagnosprocessen. De 

berättar också om att en korrekt diagnos inte har fastställts från början av denna process. 

För männen återkommer redogörelser för hur de själva och/eller läkare spekulerat i att de 

fysiska besvären berott på ischiasnerven eller diskbråck. 

Hos kvinnorna har framförallt växtvärk varit den, av läkare, inledande förklaringen till de 

fysiska besvären. En av våra kvinnliga respondenter har dessutom inte fått någon 

sjukdomsdiagnos då blodvärdena inte visat på reumatism, men där fysiska besvär gjort 

det. Blodvärdesförklaringen tycks vara den främsta anledningen till att en reumatisk 

diagnos från början inte satts på de respondenter som inte fått en reumatisk diagnos i det 

inledande skeendet av diagnosprocessen. 

Samtliga respondenter redogör för hur problemen först yttrade sig genom smärta och 

begränsad rörlighet. För våra kvinnliga respondenter har problemen yttrat sig tidigare i 

livet än för männen, där endast en av männen är diagnostiserad med barnreumatism. 

Alla respondenter beskriver hur de inte reflekterade över att besvären, i den inledande 

fasen, grundade sig i reumatism. De redogör för att de inte kände till sjukdomen, inte 

visste vad det innebar eller att de var för unga för att förstå. 
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När det kommer till ansvaret i diagnosprocessen förklarar alla respondenter som fått 

besvär redan som barn att ansvaret legat på föräldrarna. De beskriver hur föräldrarna fått 

pusha för att få hjälp. Markus och Per som har diagnostiserats senare i livet beskriver hur 

de själva fått ta ansvar, men Per beskriver att han inte behövt driva på utan att han har fått 

hjälp ändå. 

Ansvaret kring att få information om diagnosen/diagnoserna har legat hos olika 

människor, beroende på vilken respondent man frågar. Kvinnorna berättar alla att de 

upplevt att ansvarat legat på dem själva, men både Lisa och Ida upplever att detta varit i 

kombination med att de fått viss information från sina nuvarande läkare. Hos männen ser 

det lite annorlunda ut, där endast Markus förklarar att han fått ta reda på information kring 

sin sjukdom på egen hand. Inom bägge grupperna nämner respondenter hur de upplevt 

att det är viktigt att stå på sig och ”tjata” i möten med läkare. Lisa och Julia nämner att de 

upplevt detta som jobbigt. 

Stefan och Markus, precis som våra kvinnliga respondenter, fick från början inte rätt 

diagnos, eller en diagnos fastställd över huvud taget. Stefan berättar dock att när han väl 

fick rätt diagnos så upplever han att processen gick snabbt. Per, som inte alls känt sig 

motarbetad av vården, beskriver hur han fick rätt diagnos från början och att processen 

dit gick väldigt snabbt. Våra kvinnliga respondenter berättar att de alla har upplevt att 

sjuksköterskorna varit mer öppna och förstående än vad läkarna har varit. 

Lisa, som studerar till undersköterska förklarar hur hennes vårdlärare är de lärare hon 

upplevt som mest förstående och att hon tror att deras vårdutbildning kan kopplas till det. 

Alla personer vi intervjuat, bortsett från Per, redogör på något sätt för hur upplevelsen av 

bemötandet från vården blivit bättre ju längre de har varit i kontakt med vårdfakulteten.  

Hur pass öppna respondenterna är med sin diagnos och sina besvär skiljer sig mellan 

könen. Ida och Lisa berättar att de tycker att det är viktigt att prata om sin sjukdom för att 

andra ska kunna förstå. Per är den enda mannen som uttrycker sig på ett liknande sätt. 

Julia, som inte har en diagnos upplever att det är väldigt jobbigt att prata om just för att 

hon är odiagnostiserad. Både Markus och Stefan förklarar att de valt att inte berätta om 

respektive diagnoser för speciellt många människor då de inte vill att folk ska se dem som 

sjuka. 
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Stefan, Markus och Per uttrycker antingen att de inte ser sig som sjuka eller att synen på 

sig själv inte förändrats efter att de blivit diagnostiserade. Markus och Stefan berättar 

dock att de skämts över sina diagnoser. Markus berättar att när han fick diagnosen så gick 

han in i en depression. Han säger att han hade svårt att hitta mening med sina studier och 

att detta ledde till en identitetskris. 

Det var lite jobbigt, för i början, när jag fick min diagnos, så började man ifrågasätta. Är 

det nån mening med att plugga? Är det nån mening med att försöka för jag kommer aldrig 

få nåt sånt jobb för folk kommer se mig som sjuk och inte lita på att jag kommer orka med 

det. Det tyckte jag var det jobbigaste för det blev på nåt sätt… alltså, det blev en 

identitetskris. 

– Markus. 

Våra kvinnliga respondenter uttrycker sig något annorlunda kring synen på sig själva. Ida 

berättar att sjukdomen inte är det enda hos henne, att hon har andra dimensioner än att 

”hon är sjuk”. Hon säger att hon accepterar att hon är sjuk och att det är det enda hon 

känner till. Hon beskriver dock att hon upplevt att vissa har en benägenhet att ifrågasätta 

henne om hon identifierar sig ”för mycket” som reumatiker och hon beskriver att hennes 

definiering av henne själv påverkar hur andra definierar henne. 

Det jag har upplevt är att beroende på hur man definierar sig själv så får man olika 

mottaganden […] Jag märker att ju mer jag definierar mig som reumatiker, ju mer har folk 

problem med det, ju mer definierar de mig som sjuk. Samtidigt är det så jävla svårt att 

hantera… eller alltså, att försöka få dem att förstå om man har en dålig period. Då orkar 

man inte hålla upp eller försvara och jag tänker att då är det bättre att jag är jobbig och så 

får de se mig lite som ”reumatikern”. 

– Ida. 

Lisa förklarar att hon tidigare känt skam på grund av sin sjukdom och att hon ibland kan 

uppleva skuld över att hon är sjuk. Hon berättar att hon oroar sig över att hennes mående 

ska påverka hennes lillasysters mående. Hon berättar hur hon ibland försöker låtsas att 

hon mår bättre än vad hon egentligen gör för att hennes syster inte ska bli ledsen och hur 

detta kan vara rätt skönt för henne själv också. Julia redogör för hur hon upplever en 

ambivalens kring synen på sig själv. Hon diskuterar hur hon å ena sidan är medveten om 

sina reumatiska besvär och att de påverkar henne, men att hon har svårt att förhålla sig 

till det i och med att hon inte har en diagnos.  



 

23 
 

Jag har upplevt det väldigt jobbigt i alla fall att inte ha en diagnos klar så. Jag tror att det 

hade varit lättare även om det såklart är jobbigt att få en, bli stämplad med en diagnos som 

man kommer ha kanske resten av livet. Men jag vet ju att jag kommer få dras med det här 

resten av livet i alla fall så då kan man ju lika gärna ha ett namn på det som gör det lite 

enklare att förklara och kanske ha en prognos också… lite så. Även fast det alltid är lite 

individuellt så kanske man även kan veta vad som väntas i framtiden. Litegrann i alla fall.  

– Julia 

4.2 Miljö 
Hur våra respondenter beskriver sig upplevt vårdmiljön skiljer sig inte markant inom 

könen, men skiljer sig något mer mellan könen. Stefan, Markus, Ida, Julia och Lisa 

beskriver att de upplevt någon eller några slags motgångar. Dessa motgångar beskrivs 

mera likt inom könen än mellan dem. Våra kvinnliga respondenter beskriver att de känt 

sig ifrågasatta av läkare. Ida, som fick sin diagnos redan som tvååring berättar att hennes 

mamma inte blev betrodd i möten med vården och att en av de läkare hennes mamma 

hade kontakt med ville lägga in hennes familj på utredning av dåliga rutiner och att hon 

dessutom blev friskförklarad ett tag av en läkare efter att hon väl hade diagnostiserats.  

Det mest utmärkande för våra kvinnliga respondenters upplevelser kring vårdens 

bemötande är upplevelsen av att läkare försökt finna förklaringar som inte haft med 

reumatism att göra för de besvär respondenterna sökt vård för. Markus och Stefan säger 

även de att de uppfattat vissa motstridigheter i möten med vården. Per skiljer sig här från 

resterande respondenter när han beskriver att han inte upplevt några problem med vården. 

Lisa och Ida kvinnorna beskriver hur de upplever att det finns okunskap kring vad 

reumatism är och att människor i deras omgivning inte alltid tycks inse de begränsningar 

som de, i och med sina besvär, har. De berättar att de ofta måste försvara sig och att de 

ibland känner sig misstrodda eller missförstådda. De berättar att även om de flesta lärare 

under skoltiden var förstående så har reumatismen gett indirekta konsekvenser då den 

påverkat den sociala biten i skolan. Julia däremot berättar att hon inte velat prata om sina 

reumatiska besvär under skoltiden och att detta medfört att hennes besvär känts väldigt 

laddade och jobbiga. Vissa liknande upplevelser kring bemötande återfinns hos gruppen 

män. Med undantag av Per har även männen ibland upplevt att omgivningen inte visat 

förståelse. 
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Lisa och Markus har, vid sidan av respektive studier, arbetat inom vården. Upplevelserna 

kring detta skiljer sig mycket åt. Markus, som har arbetat inom hemtjänsten berättar att 

han valt att inte tala om för sina kollegor att han är sjuk. Han säger att hans kollegor 

förväntar sig att han ska göra tunga lyft eftersom att han är stor och stark och att detta är 

jobbigt eftersom han ofta har ont, men att han inte vill berätta det. 

Problemet är när du jobbar i äldrevården så är det kanske 95 % kvinnor och så har jag alltid 

jobbat ensam man och eftersom jag är ung och ganska stark… när det är någon som har 

trillat så är det jag som ska lyfta upp dem. Det kan vara ganska jobbigt om man har lite ont 

och man knappt kan lyfta sig själv så att säga. Samtidigt så… jag har inte klarat av att säga 

att jag haft ont. 

– Markus. 

Lisa däremot, som är den andra respondenten som har arbetat inom vården, har varit 

öppen med sin sjukdom och säger att hon upplevt stor förståelse kring sina begränsningar. 

Om jag har sagt ”jag inte kan ta på stödstrumpor idag, kan du göra det?” [så har kollegorna 

sagt] ”Ja det är självklart!” Så de är väldigt… man får liksom hjälpas åt lite. Det gäller ju 

att jag berättar också så att jag inte håller inne på det. 

– Lisa.  

De kvinnor vi intervjuat redogör för hur de upplever att bemötandet de får från människor 

i sin omgivning i och med att de har reumatism och/eller reumatiska besvär inte alltid har 

varit eller är positivt. Julia, som uppvisar reumatiska symtom, men som inte blivit 

diagnostiserad förklarar hur hon känner att hon inte kan förmedla till människor varför 

hon mår som hon mår eftersom hon själv inte är helt säker på anledningarna till sitt 

mående. Vidare beskriver hon att hon inte vet varför hennes omgivning tycks vara så pass 

oförstående. 

Jag har inte så mycket medhåll från min omgivning när det kommer till just de här 

problemen, och jag vet inte vad det beror på. Att jag inte har någon diagnos än eller vad. 

Om det är deras inställning till saker och ting eller hur det är… om det är hur jag formulerar 

mig när jag säger saker. Jag vet inte. 

– Julia. 
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4.3 Relationer  
Gemensamt för Ida, Lisa, Julia, Per, Markus och Stefan är att de från något eller några 

håll känt sig väldigt stöttade och förstådda. Alla förutom Julia vittnar om förståelse från 

familjen där flest respondenter redogör för att den familjemedlem de känt störst stöd från 

är mamman. 

Alla respondenter, med undantag av Julia, berättar även att deras sjukdom på något sätt 

gjort vissa relationer (antingen i familjen eller bland vännerna) starkare. 

Gemensamt för Julia, Ida och Lisa är upplevelsen av att vissa relationer försvunnit eller 

försämrats i och med sjukdomen. Julia förklarar hur hon inte känner att hennes familj tar 

hennes symtom på allvar och att det ibland känns som att de inte tar hänsyn till hennes 

besvär. Lisa berättar hur vissa vänner tog avstånd från henne i och med att hon blev 

diagnostiserad och Ida förklarar hur ett flertal partner avslutat förhållandet som ett resultat 

av reumatismen. 

Alltså, jag har haft folk som dumpat mig för att jag har sagt att jag har rullstol typ tre gånger 

om året. 

– Ida. 

Hos gruppen män återfinns en likhet i det att Markus berättar att vissa av hans kvinnliga 

vänner tog avstånd från honom när han blev sjuk. Han berättar även att han valde att 

avsluta relationen med sin dåvarande partner i och med att han blev diagnostiserad. 

När jag fick min diagnos så hade jag ett förhållande men jag kände att jag behövde fokusera 

på mig själv… liksom, jag behövde vara lite egoistisk för att det var en sån omställning, så 

jag behövde tänka på mig själv. 

– Markus. 

Gemensamt för alla respondenter är upplevelsen av att de genom reumatismen har träffat 

andra i liknande situation och fått nya vänner, vilket de ser som positivt. Lisa, Ida, Julia, 

Markus, Per och Stefan förklarar alla dessutom att de inte oroar sig för att eventuellt 

framtida intima relationer kommer påverkas av deras sjukdom eller sjukdomsbesvär. Ida, 

Lisa och Julia redogör alla tre för en viss oro kring att i framtiden skaffa barn. Ida berättar 

hur hon upplever att hon kommer bli tvungen att planera mycket kring det medan Lisa 

och Julia redogör för en oro om att inte kunna finnas där tillräckligt mycket för sina barn 
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och att inte kunna leka med dem och hjälpa dem så mycket som de skulle vilja. Markus 

är den enda man som berättar att han funderat kring barn. Han berättar att han inte tror att 

det kommer vara några problem. 

4.4 Ambitioner  
Hur våra respondenter ser på framtida karriärer eller yrken skiljer sig åt mellan gruppen 

kvinnor och gruppen män. Två likheter inom gruppen kvinnor återfinns dock och det är 

att både Lisa och Julia beskriver hur de i framtiden vill arbeta som sjuksköterskor. De 

förklarar hur deras kontakt med vården till viss del präglat denna önskan. 

Jag tror det kan ha mycket med att göra att jag har varit så pass mycket på 

sjukhus och jag har sett så mycket som jag inte tycker om som gör att det 

här vill jag förändra. Jag vill se till att andra får det bättre än vad jag fått. 

Så det är där min energi… det är liksom dit jag vill nå. Ja, men om jag 

hamnar på en mottagning och då ska jag se till att jag verkligen tar hand 

om den personen, det liksom det bästa jag kan. 

– Lisa. 

När respondenterna beskriver vad de upplever är och kommer vara de största hindren de 

tror att de kommer stöta på i och med sin sjukdom så skiljer sig svaren mellan könen, men 

inte lika mycket inom könen. Männen beskriver främst hur smärta och trötthet är de 

största upplevda hindren och hur det är någonting de tänker sig kan komma att bli det 

jobbigaste (med tanke på reumatismen) i framtiden. När våra kvinnliga respondenter 

beskriver vad de tror kommer vara de största hindren de kommer stöta på i och med deras 

sjukdom/besvär handlar det i större utsträckning om framtiden och icke-fysiska faktorer. 

4.5 Sammanfattning 
I ovanstående kapitel redogjorde vi för de teman som utgjort de intervjuer vi genomfört 

med våra respondenter. Dessa teman presenterades som diagnos, miljö, relationer och 

ambitioner. Teman diagnos beskrev de olika upplevelser våra kvinnliga respektive 

manliga respondenter tagit del av när de varit i kontakt med sjukvården. Teman miljö tog 

upp resultat som till största del hade med upplevelser kring omgivningen att göra. Temat 

relationer beskrev hur respondenternas relationer påverkats av respektive respondents 

reumatiska besvär. Det sista temat, ambitioner tog upp framtida karriärsmål och 

framtidsutsikter.  
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5. Analys 
Som ovanstående resultat visar så finns det mer eller mindre uppenbara skillnader och 

likheter gällande upplevelser kring reumatism hos de intervjuade kvinnorna och männen. 

I detta avsnitt kommer vi att analysera dessa skillnader och likheter utifrån de teorier och 

den tidigare forskning som vi tidigare redogjort för. Analysen är uppdelad i två avsnitt där 

varje avsnitt innehåller delar från resultatet som på något sätt korrelerar.  

5.1 Sjukvården vs. patienten 
Den första tydliga skillnaden vi kan se mellan könen är hur läkare, i den inledande fasen 

av diagnosprocessen, spekulerat kring respondenternas symtom. När det gäller männen 

har läkare spekulerat kring problem med ischiasnerven eller diskbråck och hos kvinnorna 

har växtvärk varit den främsta, inledande förklaringen. 

Kvinnorna tycks under diagnosprocessen ha mött läkare som använt sig av 

symtomdiagnoser då de använt sig av en deskriptiv beteckning, nämligen växtvärk 

(Malterud, 2001:17). Vi finner det intressant att männen blivit ”tilldelade” förklaringar 

som diskbråck och problem med ischiasnerven eftersom dessa, är verkliga, fysiska 

problem, medan växtvärk möjligtvis kan ses som någonting vanligare, som många 

upplever under uppväxten. 

Tidigare har vi beskrivit att det ofta är biologiska premisser som står för förklaringar kring 

att män och kvinnor får olika symtom vis samma sjukdom och att det är de biologiska 

förklaringarna som anses viktigast och hur detta leder till att kön, i det medicinska 

klimatet, inte problematiseras (Hamberg, 2002:48). Detta kan tänkas vara en trolig 

förklaring till att läkare inledningsvis har diagnostiserat våra kvinnliga respondenter och 

våra manliga respondenter avsevärt olika. Det är tänkbart att läkare, i enlighet med den 

biologiska förklaringsnorm som råder, har tolkat våra kvinnliga respondenters symtom 

annorlunda från våra manliga respondenters symtom trots att det egentligen inte funnits 

några egentliga symtomskillnader. 

Eftersom män oftare får sjukdomsdiagnoser än kvinnor och kvinnor oftare får 

symtomdiagnoser än män (Malterud, 2001:20) tolkar vi dessutom det skilda bemötande 

som kvinnorna respektive männen upplevt som ett uttryck för att kvinnorna som 

patientgrupp behandlats i enlighet med en rådande medicinskt norm där kvinnorna som 

patientgrupp inte tycks tas på lika stort allvar som männen som patientgrupp. 
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Om vi ser på den teoretiska redogörelsen för hur kvinnor och män är hierarkiskt 

uppdelade i två kategorier och hur denna uppdelning påverkar män och kvinnor olika 

(Thurén, 2002:11) kan det tänkas att det är denna strukturella indelning av män och 

kvinnor som resulterat i att de kvinnliga respondenterna möjligtvis tagits på mindre allvar 

än de manliga, och att inte heller det haft att göra med några egentliga skillnader i de 

uppvisade symtombilderna. Med detta sagt kan det inte sägas vara till männens fördel att 

läkare, till en början, spekulerat kring diagnoser medan kvinnorna blev tilldelade symtom. 

Att mannen står för mänsklighetens norm och att det är utifrån mannen som det bland 

annat bestäms vad som anses vara normala tillstånd och symtom (Malterud, 2001:9) 

påverkar inte bara våra kvinnliga respondenter negativt, utan även våra manliga 

respondenter. Oavsett kön så får normativa antaganden av det slaget negativa 

konsekvenser. Om det som anses vara vedertagna symtom baseras på normativa 

antaganden om mannen så verkar det inte orimligt att feldiagnostisering i likhet med det 

våra manliga respondenter upplevde blir satt i system. Feldiagnostisering av det här slaget 

kan komma att drabba båda könen, även om det startar med männen och således får 

negativa personliga konsekvenser för dem. Skillnaden ligger i att kvinnors symtom, som 

vi tidigare nämnt, ofta utformas mot mäns symtom i medicinska sammanhang. Det finns 

alltså en överhängande risk att männens feldiagnostisering blir att drabba såväl dem själva 

som de kvinnor som mäts mot deras symtom. 

Att de flesta respondenterna beskriver att de upplever att det är viktigt att ”stå på sig” i 

möten med läkare, men att fler kvinnor än män uttrycker att de funnit det jobbigt, anser 

vi vara en intressant skillnad mellan könen.   

Att våra kvinnliga respondenter upplevde att det var jobbigare att stå på sig än vad 

männen gjorde kan möjligtvis ha att göra med att den kontroll en läkare besitter när det 

kommer till den allmänna åsikten kring behovet av deras tjänster (Bury & Gabe, 

2004:177) och dennes tolkningsföreträde kring vad som, när det kommer till sjukdom, 

anses relevant (Maltrerud, 2001:21). Eftersom en patient i relation till en läkare befinner 

sig i ett maktunderläge kan det tänkas att patienten upplever detta som en utsatt position, 

och om det är så att kvinnor som patientgrupp (som vi tidigare diskuterat) redan är mer 

utsatta än män som patientgrupp kan det möjligtvis vara en anledning till att våra 

kvinnliga respondenter uttryckte att de upplevde att det var/är jobbigt att stå på sig i möten 

med läkare. Detta skulle även kunna vara en tänkbar förklaring till varför våra kvinnliga 
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respondenter, i större utsträckning än våra manliga respondenter, beskrev sig uppleva ett 

ifrågasättande från sjukvårdens sida.  

Gemensamt för våra respondenter (med undantag från Per som alltid upplevt ett positivt 

bemötande) var att de upplevde att bemötandet från sjukvården, oavsett hur bemötandet 

varit under diagnosprocessen, förbättrats med tiden. Macintyre, Hunt och Sweeting 

beskriver i sin studie om hälsoskillnader hos kvinnor och män (1996), att storleken på 

hälsorelaterade könsskillnader varierar, bland annat beroende på var i livet man befinner 

sig (Bury & Gabe, 2004:167). Om det är som Macintyre, Hunt och Sweeting påstår så 

kulle detta möjligtvis kunna vara en förklaring till varför både våra kvinnliga och manliga 

respondenter, trots de redan nämnda skillnaderna i upplevelser kring diagnosprocessen 

och sjukvårdsbemötande, samstämmer på denna punkt. Vidare är det, med detta i åtanke, 

kanske möjligt att (eftersom våra respondenters upplevelser kring detta liknar varandra 

oavsett kön) hälsorelaterade könsskillnaderna minskat (och kommer minska) mellan våra 

manliga och kvinnliga respondenter, ju längre de är i kontakt med vården och således ju 

äldre de blir. 

Tidigare tog vi upp att när en patient möter en läkare innebär läkarens professionsmakt 

att hen bestämmer vad som är relevant och att om en kvinnlig patient möter en manlig 

läkare kan könsmakten ytterligare påverka gångbarheten som tillskrivs de ord hon säger 

(Malterud, 2001:21). En likhet mellan samtliga kvinnor vi intervjuade var redogörelsen 

för att de upplevde att sjuksköterskor var mera öppna och förstående än vad läkare tycktes 

vara. Detta var ingenting som våra manliga respondenter tog upp. Det kan vara så att det, 

i mötet med läkare, varit läkarens professionsmakt och således auktoritära ställning 

gentemot våra kvinnliga patienter som påverkat Lisa, Julias och Idas upplevelser att av 

sjuksköterskor varit mer förstående. Vidare kan könsmakten ha påverkat våra kvinnliga 

respondenters upplevelser av att sjuksköterskorna var mer ”öppna” om det är så att 

läkarna som våra kvinnliga respondenter mött är män och att sjuksköterskorna som de 

mött bestått av kvinnor. 

5.2 Är du sjuk eller? 
Hur pass mycket respondenterna tycks identifiera sig som sjuka varierar. Lisa och Ida 

tycks identifiera sig mer som reumatiker än de andra respondenterna bland annat i det att 

de trycker på vikten om att prata om reumatism för att minska på stigmat kring det. 
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Intressant här är bl.a. att det är den kvinna utan diagnos (Julia) som inte utrycker samma 

åsikter kring detta. Julia utgör alltså ett undantag av de kvinnor vi intervjuat.  

Vi har tidigare beskrivit hur diagnosen i sig erhåller en makt och hur en diagnos kan 

representera bekräftelse från omvärlden och det egna jaget, men också bidra till 

stigmatisering, utanförskap och förlust (Johannisson, 2006:30). Det är tänkvärt att det är 

just denna brist på bekräftelse som bidragit till att respondenten utan diagnos inte tycks 

dela de diagnostiserade kvinnornas syn på sjukdomsidentitet.  

Om vi talar om diagnoser i termer av social konstruktion (ibid:37) och där en diagnos 

talar om för en individ hur denne ska uppfatta sig själv (ibid:39) så är det eventuellt så att 

den respondent som inte blivit diagnostiserad varken är friskare eller sjukare än de som 

har diagnostiserats, men att hon, just för att hon inte har en diagnos, upplever sig som 

friskare och därför inte känner samma behov av att identifiera sig med sjukdomen. Det 

kan möjligtvis vara så att även om hon kände något slags behov av att identifiera sig som 

sjuk, så är det inte säkert att hon skulle kunna det då verkar som en viss bekräftelse från 

omvärlden krävs för att hon ska ”tillåtas” att uppleva sig själv som ”lika sjuk” som de 

respondenter som blivit diagnostiserade. Dock så framträder en intressant utsaga av Julia 

som kan kopplas till den makt diagnosen tycks erhålla. Hon redogör för hur hennes möten 

med vården till vis del påverkat hennes vilja att en dag arbeta som sjuksköterska. Trots 

att Julia inte verkar identifiera sig med sina reumatiska besvär på samma sätt som våra 

andra kvinnliga respondenter som har en diagnos så verkar hennes sjukdomsbesvär 

präglat henne i det att hon en dag vill jobba inom vården. Lisa, som har en diagnos 

beskriver även hon hur hennes sjukdom påverkat henne att vilja arbeta som sjuksköterska. 

Här visar sig alltså en likhet mellan två av våra kvinnliga respondenter i hur pass präglade 

de blivit av sina besvär trots att en av dem (Julia) inte identifierar sig med sin sjukdom i 

lika stor grad som den andra (Lisa). 

Det är som sagt bara en kvinna som tycks ta avstånd från en sjukdomsidentitet. Hos 

männen däremot tar uppfattar vi att samtliga tar avstånd från en sjukdomsidentitet då de 

beskriver hur de inte upplever sig som sjuka och/eller att de inte ser annorlunda på sig 

själva efter att de blivit diagnostiserade. 

Vi har tidigare redogjort för stämplingsteorin och vi har beskrivit att när en människa blir 

”stämplad” innebär det att hen kan komma att identifierade sig själv som sjuk när hen blir 
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behandlad som sådan (Scheff, 1999:14). Om ingen av männen tycktes se på sig själva 

som sjuka uppstår frågan om detta kan ha att göra med att de inte blir behandlade som 

sjuka av omgivningen, och om kvinnorna som vi intervjuade, där samtliga de kvinnor 

som fått en diagnos tycktes besitta en slags sjukdomsidentitet, blir behandlade som sjuka 

i större utsträckning. Här uppstår dock en intressant oförenlighet.  

Att Lisa och Ida till större del än Markus, Per och Stefan verkar identifiera sig som 

reumatiker skulle kunna vara ett resultat av den sociala betingelsen av kön. Som vi redan 

beskrivit så är betingelsen av kön någonting som sker när vi tillskriver olika kön olika 

egenskaper, tillexempel när flickor uppmuntras att bete sig på och se på sig själva på ett 

visst sätt och pojkar på ett annat (Malterud, 2001:9). Det är möjligt att det är denna sociala 

aspekt av könet som resulterat i att Lisa och Ida inte tycks ta lika stort avstånd från synen 

på sig själva som reumatiker som Markus, Per och Stefan verkar göra. Vidare kan detta 

möjligtvis vara en förklaring till varför både Ida och Julia beskrivit att de reflekterat över 

hur de pratar om sig själva gällande sina reumatiska besvär medan varken Per, Stefan 

eller Markus beskriver något liknande. Att Ida och Julia upplever en viss vikt av hur de 

pratar kan tänkas vara ett resultat av den sociala betingelsen av kön där kvinnor möjligtvis 

uppmuntras till att förklara saker på ett sätt som anses acceptabelt av omgivningen.  

Vi har beskrivit hur ”sjukdomsrollen” innebär att en individ tar på sig rollen som sjuk och 

att en människa intar en sjukdomsroll eventuellt kan bero på en läkares vilja att finna 

symtom på en sjukdom och genom detta så kan en läkare leda in en patient i en 

sjukdomsroll. Dessutom redogör vi för hur en sjukdomsroll kan leda till sekundära 

avvikelse och att avvikelsen kan få en människas självbild att förändras (ibid:108f). Som 

vi tidigare beskrivit så skilde sig männens upplevelser av diagnosprocessen från 

kvinnornas upplevelser bland annat i det att läkare verkade mer benägna att enbart söka 

efter deskriptiva symtomförklaringar för kvinnornas besvär. Läkarna tycktes alltså vara 

mindre benägna att söka efter symtom på sjukdomar hos kvinnorna än hos männen, trots 

detta så tycks det vara männen som tagit på sig en sjukdomsroll i mindre utsträckning än 

kvinnorna. Motsägelsen här blir att trots att det verkar som läkare varit mer benägna att 

”leda in” männen i sjukdomsroller genom att de till större del tilldelat männen symtom 

kopplade till verkligt fysiska besvär (ischiasnerven, diskbråck) så verkar männen i mindre 

utsträckning faktiskt tagit på sig denna sjukdomsroll.  
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Vi har tidigare beskrivit att kvinnor är överrepresenterade bland patienter som får 

symtomdiagnoser (Malterud, 2001:20) och att samtliga av våra kvinnliga respondenter 

erfarit denna typ av diagnosprocess. Dessutom vittnar det inledande pressmeddelandet 

från Karolinska Institutet (2008) om att fler kvinnor än män blir diagnostiserade med 

reumatism. Diagnoser kan ha olika status beroende på representationen (Johannisson, 

2006:31). Vi tolkar detta som att reumatism, i och med överrepresentationen, har en status 

som påverkas av att den till största del innefattar kvinnor. Det kanske kan vara så att 

männen som redogör för att de inte identifierar sig som sjuka eller att de inte ser 

annorlunda på sig själva efter att de diagnostiserats har påverkats (i sin tendens att inte 

identifiera sig som sjuk) av att den diagnos de fått förknippas med låg status då den är 

överrepresenterad av kvinnor. Vi tolkar att detta även eventuellt skulle kunna vara en 

förklaring till att våra manliga respondenter dolde sin reumatism från sin omgivning, i 

större utsträckning än våra kvinnliga respondenter. Att inga respondenter vittnar om att 

de (när de fysiska besvären först yttrade sig) reflekterade över att besvären kunde bero på 

reumatism då de antingen var omedvetna om sjukdomens existens eller att de inte visste 

vad reumatism innebar även det kan tänkas vara ett bevis för sjukdomens låga status.  

Som vi tidigare berättat så kan en diagnos vara en slags identitet och en social roll som 

finns närvarande i olika relationer. Vi har även beskrivit hur en sjukdom kan sägas existera 

först när människor kommer överens om att den faktiskt finns och vi skapar bilder av vad 

en sjukdom är i samtal mellan kroppen, samhället och kulturella koder (ibid:29). Som vi 

redan nämnt så är alla personer vi intervjuat på något sätt engagerade inom Unga 

reumatiker. I resultatet återfinns en redogörelse för hur alla våra respondenter upplever 

det som någonting positivt till att de, genom sin diagnos eller sina besvär, kommit i 

kontakt med människor med liknande diagnoser. Att Lisa, Julia, Ida, Markus, Per och 

Stefan sökt sig till Unga reumatiker och således kommit i kontakt med människor som de 

kan identifiera sig med är ett resultat av att samhället kommit överens om att reumatism 

är en sjukdom. Det är tänkvärt att våra respondenters reumatiska diagnoser/besvär för 

dem fungerar som en slags social roll och att denna roll kan existera endast för att vi som 

samhälle kommit överens om att det är en roll som går att besitta. Vidare har vi tidigare 

förklarat hur patienter som har liknande symtom eller sjukdomar och får möjligheten att 

umgås med varandra, möts av möjligheten att utveckla en förståelse för hur deras sjukdom 

bör behandlas (Bury & Gabe, 2004:179f). Att våra respondenter sökt sig till Unga 
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reumatiker kan tänkas vara ett medvetet eller omedvetet val att hantera det överlag 

bristfälliga bemötande som de beskrivit sig uppleva. Vi har redogjort för hur Ida, Lisa, 

Julia och till viss del Markus och Stefan upplevde att de och/eller familjemedlemmar fick 

ta mycket eget ansvar både i diagnosprocessen och i framskaffande av information kring 

deras reumatiska diagnoser och besvär. Det är möjligt att Unga reumatiker delvis fungerar 

som ett sammanhang där våra respondenter söker undkomma ett eventuellt 

överväldigande ansvar som reumatismen fört med sig. Om Unga reumatiker företräder en 

kontext där våra respondenter känner sig bekväma med att tala om sin sjukdom uppstår 

frågan om det är kontextbundet huruvida öppna våra respondenter väljer att vara med sina 

besvär. Denna tanke stöds av det faktum att Markus som arbetat inom samma yrke som 

Lisa har valt att förhålla sig tvärtemot vad Lisa gjort, då han inte velat tala om för någon 

på sitt yrke att han har reumatism medan Lisa har varit öppen med det.  

Att alla individer vi intervjuat, med undantag av Per, beskriver att de känt sig misstrodda 

av sin omgivning gällande sina reumatiska besvär skulle kunna kopplas till den 

stigmatisering som den sekundära avvikelsen för med sig. Eftersom avvikelser uppstår i 

relationer mellan de som anses avvika och de som inte anses avvika (Scheff, 1999:14) så 

är det möjligt att även fast männen vi intervjuat inte tycks identifiera sig lika mycket med 

sin reumatism som både Lisa och Ida, så har stigmatiseringen av Markus och Stefan (som 

är de män som redogjort för att de upplevt sig misstrodda) skett oberoende av deras 

självbild. Denna tillsynes stigmatiserade bild som verkar tillskrivits våra respondenter 

skulle även kunna vara en förklaring till varför alla kvinnliga respondenter, men endast 

en man, redogör för att de förlorat vissa relationer på grund av sina reumatiska besvär. 

Det är dessutom möjligt att den skam som Markus och Stefan berättar att de har känt och 

den skuld som Lisa redogör för är ett resultat av stigmatiseringen de utsätts för.  

5.3 Sammanfattning 
Ovanstående kapitel redogjorde för en analys där två stycken avsnitt presenterades. Under 

det inledande avsnittet analyserade vi de skilda diagnosprocesser som förekommit mellan 

våra kvinnliga och manliga respondenter. Vidare redogjorde vi för den tänkbara 

maktobalans som existerar mellan läkare och patient och hur denna maktobalans kan vara 

ännu starkare om patienten är en kvinna. Vidare beskrev vi den manliga normen och 

analyserade sedan kvinnans position i sjukvårdssammanhang med tanke på denna. I det 

andra avsnittet redogjorde vi främst för sjukdomsrollen och sjukdom som identitet. Vi 
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analyserade bland annat det faktum att kvinnor är en överrepresenterad grupp bland 

reumatiker. Vidare analyserade vi faktorer (bland annat medlemskapet i Unga reumatiker) 

som möjligtvis kan ha påverkat det bemötande våra respondenter redogjorde för i 

intervjuerna.  
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6. Diskussion 
Vi kommer i denna del att diskutera vår genomförda analys av det presenterade resultaten 

och vi kommer även att diskutera nämnd analys i relation till den tidigare forskning som 

finns i kapitlet ”Teori och tidigare forskning”. Vidare kommer vi resonera kring huruvida 

vi lyckats besvara studiens frågeställningar och vi kommer dessutom diskutera en viss 

uppfattad problematik. Slutligen kommer vi att presentera förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskbråck eller växtvärk? 
Lisa, Ida och Julia fick i den inledande kontakten med sjukvården förklarat för sig att 

deras fysiska besvär förmodligen berodde på växtvärk medan Markus, Stefan och Per 

någon gång fick höra att deras fysiska besvär förmodligen berodde på Ischiasnerven eller 

diskbråck. Detta kan verka besynnerligt eftersom alla respondenter återger berättelser 

som till stor del liknar varandra i det att de sökt hjälp för att de problemen först yttrade 

sig genom att de hade fysiskt ont. Man kan säga att kvinnorna fick, som vi tidigare 

redogjort för, symtomdiagnoser medan männen fick sjukdomsdiagnoser. Det är möjligt 

att Lisa, Julia och Ida visade upp väldigt liknande symtom och att dessa symtom skilde 

sig avsevärt mycket från de symtom som Markus, Per och Stefan visade upp och att det 

är baserat på detta som respektive läkare gjort sin bedömning, men det är föga troligt. 

Troligare är att de läkare våra respondenter varit i kontakt med enbart utgått från den 

biologiska förklaringsmodell som råder inom den medicinska vetenskapen. Läkarna tycks 

alltså bedömt våra respondenters besvär på enbart på biologiska premisser, på vad som 

anses vedertaget och inte tagit hänsyn till den sociala delen av det som betecknar kön. Vi 

menar alltså att föreställningar om kvinnor som patientgrupp och om män som 

patientgrupp verkar ha påverkat hur läkarna valt att kategorisera de besvär som 

respondenterna i den inledande fasen av diagnosprocessen redogjort för. Detta stöds 

genom det faktum att kvinnorna tillskrevs mindre medicinskt vedertagna symtombilder 

än vad männen gjorde. Tidigare forskning på ämnet återfinns i den tidigare beskrivna 

studien av Macintyr, Hunt och Sweeting (1996). De förklarar som sagt att trots att kvinnor 

i västvärlden rapporterar mer ohälsa än vad män gör så har de inte funnit några 

signifikanta resultat som skulle pekar på att kvinnor faktiskt är sjukare än man. Vår 

redogörelse för hur läkare verkar diagnostisera kvinnor och män olika stödjer nämnda 

forskares påstående. Det kan vara så att läkares benägenhet att diagnostisera kvinnor och 

män olika trots att symtomen är lika, där man inte tar hänsyn till könets sociala aspekt, 
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utan endast baserar sina antaganden på biologiska föreställningar, kan leda till någon slags 

skev representation av kvinnor som patienter. En eventuellt skev representation påverkar 

förstås inte bara kvinnor utan även mannen. Vi har beskrivit hur mannen står för 

mänsklighetens norm och att det är utifrån honom som det bestäms vad som i medicinska 

sammanhang ses som normala tillstånd och symtom. Om mannen står för mänsklighetens 

norm så blir feldiagnostisering hos män rimligtvis svår att lokalisera, detta på grund av 

att en den sannolikt inte kommer upptäckas eftersom det är mannen som står för ”det 

normala”. Det är det möjligt att felaktig sjukdomsrepresentation mellan könen med detta 

som bakgrund, blivit standard och följaktligen inte ses som ett resultat av 

feldiagnostisering. 

Att alla de kvinnor vi intervjuade redogjorde i något större utsträckning än männen för 

att de upplevt motstånd från vårdens sida har vi i analysen kopplat till den ojämna 

maktbalans som existerar mellan läkare och patienter. Kvinnorna berättade dock att de 

upplevt att sjuksköterskorna i större utsträckning bemött dem bättre än vad läkarna 

gjorde. Sjuksköterskor sitter inte på samma auktoritära makt som läkarna och detta skulle 

kunna vara en anledning till att våra kvinnliga respondenter upplevt att sjuksköterskorna 

varit mera öppna och förstående. Det skulle även kunna vara så att Lisa, Ida och Julia 

uppfattade sjuksköterskorna som mer förstående endast för att sjuksköterskornas 

beteende gentemot dem blev mätt mot läkares beteenden. Detta skulle kunna vara ett 

rimligt antagande om vi tror den tidigare redogörelsen av mannen som norm, där normen 

är det vi utgår från och allt utanför normen (bland annat kvinnor) mäts mot denna manliga 

norm.  

6.2 Reumatism som identitet 
Som vi ett flertal gånger nämnt så uppfattade vi att vissa respondenter i högra grad 

identifierade sig med sin sjukdom än andra. När vi säger ”identifierade sig med” menar 

vi inte att reumatismen på något sätt verkade styra deras liv i större utsträckning än hos 

de respondenter som verkade mer motvilliga att se sig själva som sjuka. Vi menar helt 

enkelt att vi uppfattade att både Lisa och Ida såg på sig själva som till viss del sjuka och 

att det fanns en acceptans kring detta. Den kvinna som stod ut gällande detta i gruppen 

kvinnor och som inte tycktes ha en liknande syn på sina reumatiska besvär var intressant 

nog den kvinna som inte tilldelats någon diagnos. Att Julia inte tycktes kunna identifiera 

sig som reumatiker kan bero på ett flertal saker. Det skulle kunna vara så enkelt att det är 
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avsaknaden av en diagnos som gör att hon inte tycktes se på sina sjukdomsbesvär på 

liknande sätt som Lisa och Ida, men det förklarar inte varför männen inte såg sig själva 

som sjuka i lika stor utsträckning som Ida och Lisa, trots att de faktiskt blivit 

diagnostiserade med reumatism. För att redogöra för detta måste vi först diskutera varför 

både Ida och Lisa tycktes identifiera sig mer med sin sjukdom än vad Per, Stefan och 

Markus gjorde. Av värde här är en diskussion kring den sociala aspekten av ”kön”. Då 

kvinnor och män uppmuntras till vara olika skapas olika förväntningar på kvinnor och 

män. Det skulle möjligtvis kunna vara så att Ida och Lisa har ”lärt sig” att se på sig själva 

som sjuka, vilket skulle kunna vara ett resultat av den tidigare redogjorde 

överrepresentationen av kvinnor som sjuka. Det skulle även kunna vara tvärtom, att 

antagandet att kvinnor ”lärt sig” att se på sig själva som sjuka har lett till 

överrepresentationen. Hur som helst, om det är så att kvinnor har lärt sig uppfatta sig 

själva i termer av ohälsa så är det tänkbart att identiteten ”sjuk” är lika med att identiteten 

”kvinna”. Och talar vi vidare om mannen som norm och kvinnan således är motsatsen till 

normen så kan Pers, Markus och Stefans avståndstagande från synen på sig själva som 

sjuka vara ett medvetet eller omedvetet försök att upprätthålla känslan av normalitet och 

en känsla av manlighet. Vi menar här att om kvinnorollen är densamma som 

sjukdomsrollen och det manliga ställs mot det kvinnliga så kan avståndstagandet vara ett 

sätt för männen att inte vara kvinnor, det vill säga, ett sätt för dem att vara män. Att ”vara 

man” blir här alltså att ”inte vara kvinna”. 

Markus, Per och Stefan verkade alltså inte se sig själva som sjuka i lika stor grad som 

varken Ida eller Lisa, trots det så var det ju männen som blev tillskrivna mer vedertagna 

diagnoser i den inledande diagnosprocessen och eftersom en läkare kan leda in en patient 

i en sjukdomsroll bland annat genom att leta efter symtom så kan det verka märkligt att 

ingen av våra manliga respondenter faktiskt verkat tagit på sig en sjukdomsroll. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna hittas i den ojämna maktbalans som existerar mellan en 

läkare och en patient. Vi har vid tidigare tillfällen beskrivit hur kvinnor rimligtvis är mer 

utsatta i denna ojämna maktsymmetri med tanke på den rådande könsmakten där kvinnor 

anses underlägsna män. Om vi utgår från idén om en ojämn maktsymmetri där kvinnor 

är den mer utsatta gruppen kan vi anta att det är ”lättare” att leda in kvinnor i 

sjukdomsroller, oavsett om läkare letar symtom eller inte. Eftersom männen inte såg sig 

som sjuka så verkar de inte ”lida av” sekundär avvikelse (vilket inom stämplingsteorin 
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beskrivs vara ett resultat av sjukdomsrollen) och det verkar som männen, eftersom deras 

självbild inte förändrats efter att de blivit diagnostiserade, faktiskt inte letts in i en 

sjukdomsroll. Intressant här blir att även om det är så att läkare, eftersom de inte tillskriver 

kvinnor sjukdomsdiagnoser i samma utsträckning som de tillskriver sjukdomsdiagnoser 

till män, möjligtvis aktar sig för att leda in kvinnor i sjukdomsroller. Oavsett så verkar 

detta ske i vilket fall. Frågan uppstår då om det kan vara så att kvinnor leds in i en slags 

sjukdomsroll innan de ens träffat en läkare och om den makt en läkare har att påverka om 

en kvinna kommer inta en sjukdomsroll eller inte faktiskt inte är lika påtaglig som 

stämplingsteorin påstår. Detta kan vi förstås endast spekulera i. Ytterligare en aspekt av 

vår tolkning av att våra manliga respondenter inte verkade se sig själva som sjuka i samma 

utsträckning som Lisa och Ida är aspekten av reumatismens sjukdomsstatus. Vi beskrev 

tidigare att sjukdomar kan ha olika status beroende på representation och att kvinnor är 

en överrepresenterad grupp inom reumatiska sjukdomar. Vi har dessutom beskrivit hur 

mannen står för normen och kvinnan således inte gör det, vilket innebär att kvinnan inte 

ses som jämbördig med mannen. Det verkar inte orimligt att då anta att reumatism, i och 

med överrepresentationen av kvinnor, är en sjukdom med låg status. Och eftersom fler 

kvinnor än män diagnostiserar med reumatism påstår vi att sjukdomen blir en slags 

manifestation för att kvinnans status i samhället är lägre än mannens. Detta skulle 

möjligtvis kunna vara en bidragande faktor till att våra manliga respondenter inte tycks 

identifiera sig med sin sjukdom i lika stor utsträckning som våra kvinnliga respondenter, 

där Julia som sagt utgör det kvinnliga undantaget.  

Även fast Julia som sagt inte verkar identifiera sig med sina reumatiska besvär på samma 

sätt som Ida och Lisa så framstår det som att hennes reumatiska besvär till viss del bidragit 

till någonting som kan kopplas till besvären. Hon, liksom Lisa, har som vi redan beskrivit 

delvis präglats av den kontakt de haft med vården i det att de vill jobba inom nämnt 

område. Med detta som bakgrund kanske det kan vara så att oavsett grad av 

sjukdomsidentitet så tycks vissa mönster ha en starkare inverkan än vad 

sjukdomsidentiteten har. Om detta är fallet så kan det möjligtvis vara ett resultat av den 

strukturella könsmakt vilken bland annat påverkar vad människor anser sig vilja göra. 

Med detta som resonemang verkar det då inte orimligt att anta att könsmakten eventuellt 

har en starkare inverkar på människor än en eventuell sjukdomsroll. 
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6.3 I sällskap med andra reumatiker 
Lisa, Julia, Ida, Markus, Per och Stefan har alla sökt sig till Unga reumatiker och träffat 

andra med liknande diagnoser eller besvär. Frågan är varför Markus, Per, Stefan och Julia 

engagerat sig i en förening för reumatiker trots att de inte tycks identifiera sig som eller 

se sig själva som sjuka. Det skulle kunna vara så att även om en del respondenter inte 

verkar se sig som sjuka eller identifiera sig med sin sjukdom så är den sociala roll de blivit 

tilldelade (i och med sin reumatism eller sina reumatiska besvär) en viktig del i deras 

sökande efter människor med liknande upplevelser. Att reumatism ens är en företeelse är 

ett resultat av en gemensam överenskommelse av att reumatism ska ses som en sjukdom 

och det är möjligt att denna överenskommelse gör det föga möjligt för någon med 

reumatism att undgå den roll sjukdomen medför. Vi funderar över om denna sociala roll 

skiljer sig från en sjukdomsroll, i och med att de respondenter som inte tycks ha äntrat en 

sjukdomsroll även dem är engagerade i Unga reumatiker eller om det faktiskt är så att 

Markus, Per, Stefan och Julia har gått in i en sjukdomsroll i samma utsträckning som Lisa 

och Ida tyckts ha gjort, men att sjukdomsrollen är mera ”dold” hos dem. Hos Julia verkar 

det troligt att den är det, i och med att hon inte har en diagnos, men det kanske kan vara 

så att sjukdomsrollen överlag är mera dold hos män än hos kvinnor, men att de i själva 

verket befinner sig i en sjukdomsroll i lika stor grad. Vidare är det möjligt att den sociala 

roll som reumatismen eventuellt för med sig endast tar sig utlopp för männen i kontexter 

där människor med liknande besvär befinner sig och att det endast i sådana kontexter som 

männen går in i en slags sjukdomsroll. 

Av alla de personer vi intervjuat är det bara Per som inte beskriver hur han upplevt att han 

eller någon i hans familj har behövt ta mycket ansvar, varken i diagnosprocessen eller i 

framskaffande av information kring sin diagnos. De andra upplever dock att de och/eller 

familjemedlemmar faktiskt har fått ta mycket eget ansvar. Detta skulle eventuellt kunna 

vara en anledning till att våra respondenter sökt sig till Unga reumatiker. Kanske är det 

så att denna gemensamma känsla av att ha ett stort ansvar delas med människor i liknande 

situationer och att våra respondenter, genom sitt engagemang i Unga reumatiker, kan dela 

med sig av sina berättelser, tankar, åsikter kring det ansvar deras reumatiska besvär fört 

med sig. Detta förklarar dock inte varför Per valt att gå med i Unga reumatiker. Han 

upplevde sig inte som sjuk, han hade inte upplevt en krånglig diagnosprocess, han hade 

inte upplevt att sjukvården bemött honom illa, han hade inte upplevt att hans omgivning 
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varit oförstående med tanke på hans diagnos och han hade inte mist några relationer som 

resultat av reumatismen. Det är möjligt att oavsett hur positiv Per ställer sig till de faktorer 

som kretsar kring hans sjukdom, inte är immun mot den nyss redogjorda sociala roll som 

reumatismen kan tänkas föra med sig.  Vi har under kapitlet ”Teori och tidigare forskning” 

redogjort för en studie som bland annat redogör för en grupp sjuka kvinnor som beskrevs 

söka efter sammanhang i hopp om att finna mening med sina liv. Sjukdomsförklaringar 

utifrån familjeberättelser i kombinationen med kvinnornas egna upplevelser beskrevs 

som ett identitetsskapande där sjukdom tog plats i denna identitet. Denna presenterade 

forskning kan sägas vara förenlig med våra respondenters medlemskap i Unga reumatiker. 

Det är möjligt att våra respondenter sökt sig till ett sammanhang som Unga reumatiker i 

sökandet efter någon slags mening med sina respektive sjukdomsbesvär. Om våra 

respondenter dessutom delar med sig av upplevelser kring sin reumatism med varandra 

är det tänkvärt att detta ger plats åt ett slags identitetsskapande där reumatismen blir en 

social roll. Med detta sagt är det möjligt att medlemskapet i sig stämplar våra respondenter 

som reumatiker då kontexten inom vilken de befinner sig i opererar på det faktum att 

medlemmarna har reumatiska besvär. Det kan alltså vara så att om våra respondenter 

söker sig till Unga reumatiker i hopp om att på något sätt känna tillhörighet och slippa 

faktorer som kan tänkas kännas jobbiga med tanke på deras sjukdomsproblem, men att 

medlemskapet i själva verket får motsatt effekt eftersom stigmat som riktas mot 

respondenterna möjligtvis kan öka i och med den ökade synliga associationen med 

reumatism. Vi redogjorde i analysen för hur den till vis del stigmatiserade bild som verkar 

hänförts våra respondenter skulle kunna vara en förklaring till den skam som Markus och 

Stefan berättar att de har känt och den skuld som Lisa redogör för. Med detta som 

bakgrund verkar som att oavsett hur ”lite” någon verkar se sig själv som sjuk (varken 

Markus eller Stefan verkade ju se på sig själva som sjuka) så kan andra fortfarande se 

personen i fråga som det. I och med stigmatiseringen verkar det som att andra människor 

har makten att bestämma hur sjuk någon är, oavsett hur sjuk personen i fråga faktiskt 

känner sig. Genom ett medlemskap i Unga reumatiker synliggörs, som sagt, en eventuell 

association med reumatism och detta kan medföra att människor tar sig rätten att definiera 

vissa respondenter som sjukare än vad de faktiskt känner sig. Vidare är medlemmarna i 

Unga reumatiker, precis som våra respondenter, just unga. Ålder har vi tidigare beskrivit 

som en faktor som kan påverka vilken status en sjukdom och således vilken status en 
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patientgrupp har. Det faktum att våra respondenter är unga kan alltså vara en eventuellt 

bidragande faktor till stigmatisering baserat på reumatism. Detta stöds av den studie vi 

tidigare presenterat där Macintyre, Hunt och Sweeting (1996) påstår att hälsorelaterade 

skillnader ser olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Vi finner att det verkar 

rimligt att anta att om man befinner sig i ett tidigt skede av livet och stigmatiseringen är 

stor så kanske denna avtar när man befinner sig i ett senare skede i livet, då man logiskt 

sett blivit äldre. 

6.4 Våra frågeställningar 

Denna studie kan, som tidigare nämnt, inte generaliseras till en bredare population. Vi 

kan endast spekulera kring hur pass väl vi lyckats svara på våra frågeställningar. 

Hur upplever kvinnor och män sin reumatism och finns det skillnader och likheter i hur 

män och kvinnor beskriver sina upplevelser? 

Kvinnor och män tycks uppleva sin reumatism relativt olika när det kommer till hur synen 

på sig själv i och med reumatismen såg ut. De mest framträdande skillnaderna mellan 

kvinnor och män är upplevelser som har med sjukdomsrollen att göra. Kvinnorna verkade 

att identifiera sig med sin reumatism i större utsträckning än männen. Dessutom ställde 

sig kvinnorna mer positiva till att prata om sin reumatism och verkade ha stött på fler 

upplevda motgångar i möten med sjukvården. Den tydligaste likheten återfanns i det att 

både kvinnorna och männen tycktes känna en samhörighet med människor med liknande 

besvär.  

Kan könsspecifika skillnader på upplevelser kring reumatism kopplas till det faktum att 

fler kvinnor än män diagnostiseras? 

De mest påfallande faktorerna som tycks visa på könsspecifika skillnader är hur våra 

respondenter upplevt bemötandet från sjukvården. Läkare tyckts ha utgått enbart från 

biologiska förklaringsmodeller i sökandet efter förklaringar på de problem våra 

respondenter haft. Detta har påverkat kvinnorna i det att läkare inte verkat haft någon 

sorts könsproblematisering när de till en början varit i kontakt med våra kvinnliga 

respondenter. Läkare verkar ha utgått från normer kring hur de ”bör” diagnostisera 

kvinnor och hur de ”bör” diagnostisera män.  
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Kan samhällets bemötande av individer med reumatism kopplas till att fler kvinnor än 

män diagnostiseras? 

Eftersom reumatism är en kvinnodominerad sjukdom och kvinnor, i enlighet med den 

manliga normen, ses som underlägsna kan detta eventuellt ha lett till att diagnosen har 

låg status. Om vi ska gå efter det faktum att ingen av männen tycks identifiera sig som 

sjuk så kan det möjligtvis vara så att omgivningen behandlar männen som ”friskare” än 

kvinnorna. Synen på reumatism som en sjukdom med låg status kan ha påverkat mäns 

benägenhet att berätta om sina besvär. Vidare kan det vara så att samhällets bemötande, i 

och med de förväntningar som appliceras på kvinnor gör så att kvinnorna anammat en 

sjukdomsroll just för att de känner att de förväntas göra det. 

Avslutningsvis vill vi understryka att symtomen för reumatiska sjukdomar kan vara 

individuella, rent biologiskt. Det finns, som tidigare nämnt i bakgrunden, ett 80-tal olika 

reumatiska diagnoser och vi måste därför ha detta i åtanke, då vissa respondenter 

måhända har rent fysiskt större hinder än andra. Detta kan tänkas ha påverkat studiens 

resultat, bland annat i det att de respondenter som berättar att de inte identifierar sig med 

sin sjukdom eller att de inte ser sig som sjuka, faktiskt inte är lika, fysiskt begränsade som 

de som i större utsträckning tycks identifiera sig som reumatiker. Vi finner dock inte att 

detta är ett speciellt stort problem då vi inte varit intresserade av de biologiska aspekterna 

av reumatism utan vi har varit intresserade av upplevelser.   

6.5 Förslag på vidare forskning 
Vi finner att det skulle vara intressant att göra en liknande studie som denna men att man 

då väljer att intervjua fler respondenter för att på så sätt få vidare kunskap om unga 

kvinnors och mäns upplevelser av sin reumatism. Alternativt skulle man kunna utföra en 

liknande studie där man inte använder sig av en lika snäv definition av kön. 

Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att intervjua lite äldre personer med 

reumatism om deras upplevelser av sin sjukdom. Under arbetets gång har det framkommit 

av flera intervjupersoner att de upplever att många verkar tro att reumatism är en sjukdom 

som bara drabbar äldre. Vi tror därför att det skulle vara intressant att undersöka hur 

upplevelserna av reumatism i olika åldersgrupper skulle kunna skilja sig åt. 
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Vi finner även att det vore intressant att utföra en liknande studie med reumatiker som 

inte är engagerade inom Unga reumatiker. Det kan vara intressant att undersöka om en 

organisation möjligtvis påverkar människors upplevelser och om synen på reumatism är 

olika beroende på om man är engagerad inom Unga reumatiker eller inte. 

Ytterligare en aspekt vi funderat kring under arbetets gång är hur de reumatiska 

sjukdomarna ofta tenderar i att inte fysiskt synas. Vi tror därför att det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie av hur personer med en icke synlig sjukdom 

upplever bemötandet av samhället jämfört med personer med en fysiskt synlig 

funktionsnedsättning. 
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Bilaga 1 
 

Information 

Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader mellan unga kvinnors 

och mäns upplevelser av sin reumatism. Deltagandet i denna studie sker på frivillig 

grund och ni kan när som helst avbryta om ni så önskar. Vi kommer att spela in 

intervjun och därefter transkribera svaren. Ni är anonyma och de uppgifter ni lämnar 

kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Tack för er medverkan! 

 

Telefonnummer: 

Catrin Blomberg, 070- xxx xx xx 

Johanna Helle, 072- xxx xx xx 

E-post: student_jocat@outlook.com 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Bakgrund (generell bakgrundsinformation) 

 Namn 

 Ålder 

 Kön 

 Sysselsättning 

 Boendeform 

 Civilstånd 

 

Diagnos 

 Kan du berätta lite om din diagnos/diagnoser? (Vilken diagnos, när 

diagnostiserades du? Lång process?) 

 

 Vad visste du om din sjukdom innan den diagnostiserades? Hade du hört talas 

om det? Under vilka omständigheter? 

 

 Kan du berätta om när du upptäckte att du var sjuk? 

 

 Kan du berätta om hur processen kring hur din diagnostisering gick till? 

 

 Hur upplevde du att läkaren/sjukvården bemötte dig? 
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 Berätta om din förståelse kring din diagnos? (Vad innebär din diagnos för dig? 

känner du att du vet vad diagnosen innebär och vad det kommer att ha för kort- 

och långsiktiga konsekvenser?) 

 

Miljö 

 Kan du berätta lite om din uppväxt? 

 

 Kan du berätta om din skolgång? (fritidsaktiviteter osv) 

 

 Hur har du upplevt skolans bemötande (lärare, klasskamrater osv) med tanke på 

din diagnos? Före/efter diagnos. 

 

 Hur upplever du att du blir bemött på arbetet? (om respondenten jobbar) 

Före/efter diagnos. 

 

Relationer 

 Hur upplevde du att din omgivning reagerade när du blev sjuk/när du fick din 

diagnos? 

 

 Umgås du med andra människor som har en liknande diagnos? Pratar ni om den 

och vad den kan tänkas medföra? 

 

 Hur såg din umgängeskrets ut under din uppväxt? (vänner innan/efter 

diagnosen.) 

 

 Känner du att någon speciell person har/är varit viktig för dig i livet? 
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 Upplever du att dina relationer påverkas av din diagnos? Om ja, hur? 

 

 Hur ser du på romantiska relationer? 

Ambitioner 

 Har du några framtida karriärsmål? Vad innebär det för dig? Framtida 

arbetsmöjligheter/sysselsättning? 

 

 Vilket är det största hinder du tänker att du kommer stöta på? Vad kommer att 

underlätta eller försvåra, enligt din uppfattning, dina framtida arbetsmöjligheter? 

 

 Hur ser du på framtiden? Inom arbetslivet och livet i stort? 

 


