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Sammanfattning 
 

Bemötandet i vården skapar förutsättningar för god omvårdnad. Syftet med studien är att belysa 

patienters upplevelse av vad som är viktigt i ett gott bemötande vid läkarbesök. Studien belyser 

bemötande utifrån fyra perspektiv; patienters upplevelse av gott bemötande, av mindre gott 

bemötande och hur patienter behövt bli bemötta, samt hur patienter uppfattar läkarens roll. 

Aspekterna makt och konsekvenser av bemötande är en naturlig del av bemötandesituationen 

och berörs därför i studien. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Urvalet genomfördes med 

snöbollsurval och tre personer deltog. Intervjuerna gjordes med semistrukturerade frågor, och 

analysen inspirerades av Kvales meningskoncentrering. Patienterna upplever att gott bemötande 

bland annat är att känna trygghet, lugn och förtroende, bli tagna på allvar och lyssnade på. Det 

goda bemötande som patienterna nämner i alla studerade bemötandeperspektiv är: 1) bli sedd 

som människa, 2) känna att läkaren vill hjälpa, samt 3) bli mött fördomsfritt. Gott bemötande 

underlättar för patienterna att berätta om sina symtom. Mindre gott bemötande som patienterna 

upplever gäller läkares kommunikation – verbalt och kroppsspråk, och att det är ont om tid i 

mötet. Det som påverkar patienten mest i det mindre goda bemötandet är när hen känner sig 

ifrågasatt, inte får hjälp, ses som psykiskt sjuk vid svårställda diagnoser, inte blir sedd som 

människa och om hen blir kränkt. Det centrala i bemötandet enligt studiens resultat är: värde, 

makt, kommunikation, omhändertagen och bekräftad. Viktigast i patienters upplevelse av gott 

bemötande är, enligt studiens resultat, värde – att patienten känner att hon har ett värde för att 

hon är människa.  

 

 

 

Nyckelord: bemötande, kommunikation, makt, läkar-patient relation, personcentrerad vård, 

upplevelser 
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1. Inledning 

De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med vården antingen som patient eller 

anhörig. Därför är bemötande i vården något som berör många. Mitt intresse för bemötande i 

vården började efter en bilolycka som gjorde att jag kom i kontakt med vården under en 

längre tid. Jag fick både gott och mindre gott bemötande. Två vårdgivare – en läkare och en 

sjukgymnast – som jag regelbundet träffade, upplevde jag båda gav ett gott bemötande, till 

och med mycket gott bemötande. Då de hade mycket olika personlighet, den ena var mycket 

aktiv och den andre mycket lugn, började jag fundera på om det fanns nycklar till vad som är 

gott bemötande.  

 

Hur en vårdgivare bemöter en patient påverkar både patienten och vårdresultatet. Gott 

bemötande skapar förutsättningar för god vård och mindre gott bemötande riskerar att 

försvåra möjligheten att ge god vård. Enligt Fox S. och Chesla C. (2008) kan gott bemötande 

skapa trygghet. Fossum, Bjöörn (2013) menar att trygghet och goda kontakter endast kan 

skapas med gott bemötande, vilket inte alltid sker i praktiken. Patienter som är missnöjda med 

vården klagar ofta på att de fått ett dåligt bemötande (Fossum, 2013). Enqvist, Björn (2013, s 

434) menar att: ”En trygg kontakt med vården kan påverka hur en patient kan tillfriskna.”. 

Enligt Croona, Gill (2003) kan patienter ofta förstå att allt inom vården inte fungerar optimalt, 

men just bemötandet förväntas vara opåverkat då det inte kostar någonting. Brister i 

bemötandet kan därför leda till att patienter känner sig kränkta, menar Croona (2003).  

 

I studien belyses patienters upplevelse av vad som är viktigt i gott bemötande utifrån fyra 

perspektiv; upplevelse av gott bemötande, av mindre gott bemötande, hur patienten hade 

behövt bli bemött, samt upplevelsen av läkarens roll. Valet att belysa mindre gott bemötande, 

hur patienterna hade behövt bli bemötta, samt läkarens roll är för att fördjupa insikterna av det 

goda bemötandet. Aspekterna makt och konsekvenser av bemötande, är en naturlig del av 

bemötandesituationen och belyses därför i studien. Då studien inte bara uppmärksammar det 

goda bemötandet utan även det mindre goda bemötandet och konsekvenserna av det, samt 

maktobalansen, patienters upplevelse av underläge och sårbarhet, fördjupar det insikterna i 

vad som är viktigast i gott bemötande och hur patienter behöver bli bemötta. Att studera 

bemötande utifrån detta samlade grepp och med patientintervjuer, har det inte forskats så 

mycket om tidigare. Studien hjälper därför till att lösa ett problem, och kompletterar tidigare 

forskning. Förhoppningen är att ge ökad insikt i hur vårdgivare kan bemöta patienter på bästa 
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sätt utifrån patienters behov. I förlängningen skulle detta kunna spara tid, pengar och minska 

lidande.   

 

Mötet mellan läkare och patient ses enligt Peter Hjalmarsson (2013), som en lärandesituation. 

Läkaren lär sig hur patienten behöver bli bemött genom att vara lyhörd i mötet. Gott 

bemötande gör att patienten känner sig trygg och har lättare att berätta om sina symtom och 

problem. Läkaren lyssnar på patientens berättelse och gör sin bedömning av vilka 

undersökningar och behandlingar som behövs. Läkaren ger patienten information om vald 

diagnos och behandling, vilket patienten behöver kunna förstå och ta till sig. Hjalmarsson, 

Peter (2013, s 138) menar: ”Att lära av varandra är en förutsättning för fortsatt lyckad vård.”  

 

Studien är en intervjustudie utifrån ett patientperspektiv och fokuserar på mötet mellan läkare 

och patient. Läkarbesöken har oftast varit inom primärvården, och ibland specialistvården. 

Läkarbesöken har varit i flera olika städer i Sverige. Deltagarna har haft olika typer av 

sjukdomar och diagnoser. Detta för att fokus i studien är på specifikt bemötande, inte 

bemötande vid en speciell typ av sjukdom eller vårdinrättning. Alla deltagare har erfarenheter 

av både gott och mindre gott bemötande i vården, och det nuvarande/senaste bemötandet de 

fick var gott.  

 

2. Problemformulering och syfte 

Komplicerade patient-läkarkontakter förekommer i hela sjukvårdsorganisationen. Det finns 

därför behov av ökade kunskaper om dessa problem. Vårdgivare har i sin yrkesroll stora 

möjligheter att göra gott för patienten, men också risk att försämra patientens tillstånd genom 

att bemöta på ett sätt som patienten inte mår bra av.  

Läkarna ska enligt de etiska reglerna bota, lindra och/eller trösta. För att lyckas med det är 

förmågan att ge gott bemötande ett viktigt verktyg.  

Det är viktigt att belysa bemötande utifrån patienternas perspektiv, då bemötandet ger 

konsekvenser för patienten, för vården och även påverkar hälso- och sjukvården. 

Konsekvenser av gott bemötande kan ge fördelar: patienten har lättare att berätta om sina 

symtom, vilket underlättar för läkaren att ge rätt diagnos och behandling. Mindre gott 

bemötande kan ge nackdelar: patienten får inte rätt hjälp, blir missnöjd, söker vidare och/eller 

undviker vård. Mindre gott bemötande kan orsaka fysiska skador på grund av försenad 
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behandling och i vissa fall även ge psykiska skador. Vårdgivare som ger gott bemötande 

utifrån patienters behov skulle därför kunna spara lidande, tid och pengar. 

Syfte: 
 

Syftet med studien är att belysa vad de deltagande patienterna upplever som viktigt i gott 

bemötande i vården genom att beskriva deras upplevelse av gott och mindre gott bemötande, 

hur de hade behövt bli bemötta, samt hur de ser på läkarens roll.  

 

Frågeställningar: 
 

1) Vad upplever de deltagande patienterna vara gott bemötande, respektive mindre gott 

bemötande, i vården? 

2) Vilka konsekvenser upplever de deltagande patienterna att gott, respektive mindre gott, 

bemötande kan ge? 

3) Utifrån ovanstående – vad är viktigt i det goda bemötandet i vården enligt de deltagande 

patienterna?  

 

3. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras begrepp och förutsättningar som ligger till grund för studien. 

Först belyses begreppen bemötande, gott bemötande och konsekvenser av bemötande. Efter 

det presenteras lagar och regler samt människosyn som berör bemötande, och till sist tidigare 

forskning. 

 

3.1 Bemötande 

Bemötande rymmer många dimensioner.  

Leksell, Janeth & Lepp, Margaret (2013) lyfter fram att den unika patienten står i centrum för 

ett gott bemötande, och då med utgångspunkt från respekten för dennes integritet och 

självbestämmande (Leksell, Janeth & Lepp, Margaret, 2013).  

Fossum (2013) menar att bemötande handlar bland annat om hur samtal genomförs och 

utförs. Det handlar också om hur man tar emot en patient, om kroppsspråk; hur man hälsar, 

tittar i ögonen och sitter eller står i förhållande till patienten och anhöriga. Bemötande handlar 

även om artighet, vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, information 

med korrekta besked och upplysningar, respekt, värme och engagemang, uppträdande 

behandling och tonfall (Fossum, 2013). 
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3.2 Gott bemötande 

Hjalmarsson (2013) menar att för att kunna möta patienter på bästa sätt behövs 

inlevelseförmåga, självinsikt, kunskap och ett öppet lyssnande, och att lyssnandet är ett sätt att 

få patientens förtroende.  

 

Viktigt i sammanhanget är att minnas att patienten inte bara är sin sjukdom och att 

vården inte alltid sitter inne med kunskapen om lösningen till besvären. Närmare 

bestämt kan även ett samtal bakom rollerna, mellan vanliga människor på tu man hand, 

fungera öppnande och vara värd sin absoluta vikt i guld. (s. 137) 
 

Elg, Mattias och Olsson, Jesper (2013) beskriver vad patienten upplever som kvalitet i vården 

utifrån perspektiven utfall och processer. De menar att det inte räcker med ett gott utfall 

(teknisk kvalitet) – till exempel lyckad operation – för att patienten ska uppleva att hen har 

fått god vård, utan även processen (funktionell kvalitet) är mycket viktig. Exempel på 

processer är: tillgänglighet, som avser hur lätt det är att få kontakt med vårdgivare, 

vårdgivarens förmåga att kommunicera så patienten förstår, vårdgivarens inlevelseförmåga i 

patientens situation, samt individcentrering (patientcentrering), det vill säga hur bra 

vårdgivaren är på att anpassa sig efter individens specifika behov.  

 

Enligt Ingegerd Bergbom (2013) har professionella vårdgivare ett samhällsansvar och ett 

kunnande som ska användas för att göra det bästa för patienten. Det innebär att vårdaren 

måste kunna vara personlig och nära, men också distanserad för att kunna hjälpa och bistå den 

sårbara och lidande människan.  

 

3.3 Konsekvenser  

Mindre gott bemötande kan ge konsekvenser för patienter såsom att ge otrygghet, försvåra 

möjlighet till förbättring och till och med skada patienten. Gott bemötande skapar trygghet, 

gör det lättare för patienten att berätta om sina symtom och underlättar för läkaren att ställa 

rätt diagnos.  

Enqvist (2013, s 434) menar att: ”En trygg kontakt med vården kan påverka hur en patient kan 

tillfriskna.”. 

 

Synnöve Ödegård (2013) tar upp de långsiktiga konsekvenser som en vårdskada kan ge. 

Utöver den fysiska skadan kan den ge upphov till en mängd symtom, som i svåra fall kan leda 

till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En vårdskada kan vara psykisk. I 

patientsäkerhetslagen (2010) står att en vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig eller 
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psykisk skada eller sjukdom”. Ödegård (2013) anser också att en patient, som drabbats av en 

vårdrelaterad skada, behöver en förklaring till det som hänt, en ursäkt och en försäkran att 

vården agerat för att liknande inte ska hända igen.  

 

3.4 Makt  

Redan när patienten kommer till vården och registreras hamnar hen i beroendeställning 

konstaterar Hjalmarsson (2013). Enligt Hjalmarsson beror maktobalansen mellan vårdgivare 

och patient på att vårdgivaren har kunskaper, tillgång till systemet och makt att välja att agera 

eller inte. Dessutom bjuder patienten in vårdgivaren att ta del av sitt lidande. Vårdgivaren 

måste förtjäna detta förtroende och våga möta upp som person, människa och medmänniska, 

och samtidigt vara professionell (Hjalmarsson, 2013).  

 

Enligt SBU (1999) är mötet mellan patient och läkare inte jämlikt, då patienten är orolig, 

söker hjälp och oftast saknar djupare kunskap om kroppens funktion och sjukdomar. Läkaren 

har ett övertag som hen måste vara medveten om, och som inte får missbrukas.  

Enligt Willman, Ania (2012) är en vårdsökande ofta i beroendesituation. Vårdgivarna är de 

som har makten i form av sin profession och patienten är utlämnad till deras kompetens. 

Willman menar att det är viktigt att vårdgivarna genom ett gott bemötande skapar trygghet 

och tillit för patienten (Willman, 2012). Ingrid Snellman (2009) menar att vårdrelation är en 

relation som innebär något bra, eller mindre bra, för patienten. Både vårdgivaren och 

patienten står inför ett val att möta varandra med respekt, eller ignorera den andre. I den här 

relationen har vårdgivaren det professionella ansvaret. Det är viktigt för patienten att få 

använda sin egen kompetens, att vara informerad och delaktig i vården och få möjlighet att ta 

egna beslut (Snellman, 2009).  

 

3.5 Lagar och regler 

Det goda bemötandet i vården tas upp i lagen.  

I Hälso- och sjukvårdslagen § 2a står att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den 

“tillgodoser patientens behov av trygghet i vården” och “främjar goda kontakter mellan 

patienten och vårdpersonalen” (SFS 1983:763).  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) började gälla den 1 januari 2015. I § 1 kapitel 1 står; “Denna lag 

syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning 

samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet”. Vidare uttrycks 
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att patienterna ska få information om sitt tillstånd, undersökningsmetoder och 

behandlingsmetoder som finns att tillgå, och även när och hur detta förväntas ske. 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) trädde i kraft 2011-01-01. Den ersatte då lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Syftet med lagen är att främja 

hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. I lagen definieras patientsäkerhet som ”skydd 

mot vårdskada”, och vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.   

 

Svenska Läkarförbundets etiska regler (2009) berör också bemötande:  

”1. Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, 

ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud,” 

”6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin 

yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv,”  

”7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient 

för diskriminerande behandling eller bemötande,”  

”9. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela 

råd eller föreskrifter,”  

”10. Läkaren ska då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller 

närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare,”  

”11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga 

behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt 

avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.” (SLF, 2009)  

 

3.6 Människosyn 

Enligt Svenska Läkarförbundets etiska regler (2009) ska läkarna följa människokärlekens och 

hederns bud och aldrig frångå principen om människors lika värde eller utsätta en patient för 

diskriminerande behandling eller bemötande. Någon mer specifik människosyn för läkarna är 

inte nämnd i läkarnas etiska regler.  

 

McCance, Tanya och McCormack, Brendan (2103) tar upp McCormacks humanistiska teori 

om personcentrerad omvårdnad. Då ses patienten som en unik individ med ett värde. 

Personcentrarad omvårdnad innebär att det är viktigt att skapa en känsla av välbefinnande hos 

https://lagen.nu/1998:531
https://lagen.nu/1998:531
https://sv.wikipedia.org/wiki/Patients%C3%A4kerhet
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patienten, arbeta med patientens övertygelser och värderingar, engagemang och delat 

beslutsfattande mellan patienten och vårdgivarna. Vårdgivaren ska vara närvarande, 

engagerade och medkännande för patienten. (Leksell & Lepp, 2013). Den humanistiska 

människosynen innefattar en människovärdeprincip som innebär att alla människor är födda 

med ett egenvärde, enligt filosofie doktor Håkan Thorsén, (2008).  

 

Axel Carlberg (2009) doktor i etik, belyser den etiska dimensionen i läkar-patientbemötandet 

och menar att människovärdet som det tolkas av den romerske författaren Cicero (101-43 f 

Kr) som ”villkorslöst människovärde” är det som bäst sammanfaller med det traditionella 

innehållet i läkaretiken. Detta människovärde är en inneboende kvalitet hos alla människor, 

och inte ett från staten tillskrivet juridiskt erkännande. Carlberg menar att det är grunden för 

den respekt som läkare bör ha mot patient, och inte jämställdhet. 

 

3.7 Tidigare forskning och annan litteratur 

Här presenteras texter ur den tidigare forskning och övrig litteratur som studien använder sig  

av, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar, samt även monografier, antologier, 

uppsatser, myndighetstexter och tidskriftsartiklar. 

Artiklar i ämnet har sökts i databaserna CINAHL och Medline med sökorden: attitude, 

communication, experiences, nursing care, physician-patient relations, person centered care, 

power. Det finns inget ord på engelska som motsvarar begreppet bemötande, vilket försvårade 

sökningen av artiklar som berörde specifikt det. För att hitta ytterligare litteratur som specifikt 

berörde ämnet bemötande har referenslistor i de artiklar, böcker och uppsatser som hittats 

använts. Monografier och antologier har sökts i universitets databas LIBRIS. 

Uppsatser har sökt på DIVA. Sökorden på svenska har varit: bemötande, kommunikation, 

makt, läkar-patient relation, personcentrerad vård, och upplevelser.  

Då fokus varit på bemötande har litteratur som berört bemötande använts, oavsett diagnos 

eller typ av vårdinrättning. Av samma anledning har litteratur om bemötande av läkare 

kompletterats med en del litteratur om sjuksköterskors bemötande, som det är mer forskat om, 

detta för att inte missa någon viktig aspekt av bemötande som skulle kunna berika studien. 

 

3.7.1 Begrepp 

När en person söker till vården innebär det att hen blir sedd som patient. Ursprungligen hade 

begreppet patient innebörden ”den lidande människan”, och betyder på latin ”den som lider” 
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eller ”den som uthärdar”, enligt Kasén (2012) i antologin Vårdvetenskapliga begrepp i teori 

och praktik. Patientbegreppet har förändrats genom åren och knutits till behandling, diagnos 

och sjukdom. Inom vårdvetenskapen används begreppet för att beteckna ”människan som 

vårdas” (Kasén, 2012).  

 

3.7.2 Gott bemötande 

Gott bemötande är viktigt, till och med viktigare än det medicinska. Flera forskare har i 

vetenskapliga artiklar berört gott bemötande. Läkarna berättar att det för många av patienterna 

ofta inte är viktigast att bli botade utan att bli lyssnade till, sedda och förstådda enligt studien 

av Lundh, C. Segesten, K. & Björkelund, C. (2004). Fox och Chesla (2008) menar att 

relationen mellan vårdgivare och patient har betydelse för patientens möjlighet till hälsa. 

Patienter som upplevde en bra relation med vårdgivaren känner större trygghet, och hade då 

lättare att hantera sina besvär (Fox & Chesla, 2008). Enligt Egeli NA, Crooks VA, Matheson 

D, Ursa M, & Marchant E. (2008) önskade patienterna bland annat att vårdgivarna skulle vara 

mer lyhörda, ge fler behandlingsalternativ, ge mer tid och ge stöd i sin kommunikation. Även 

enligt Ullrich, A., Hauser, J. & Farin, E. (2014) är kommunikation viktigt för patienterna. 

Patienternas upplevelse är att effektiv och öppen kommunikation, personcentrerat 

förhållningssätt och emotionellt stöd är viktigt i mötet med vården, men att vårdgivarens 

personliga stil att kommunicera var av mindre betydelse (Ullrich m fl, 2014). Gott bemötande 

betyder kanske än mer när patienterna upplevt att de tidigare fått mindre gott bemötande. I 

Wuytack, F. & Miller, P. (2011) studie berättar många deltagare att de haft flera negativa 

möten i vården, så när vårdgivare visat respekt och förståelse känner de tacksamhet. 

Deltagarna upplever att det som skapar ett gott bemötande bland annat är att mötas av respekt 

och engagemang, att bli trodd, att få vägledning och realistiska alternativ. (Wuytack m fl, 

2011). 

Gunilla Hellqvist Lantz har i sin magisteruppsats (2014) skrivit att när hon ser det goda hos 

sina patienter gör det att de känner sig tryggare. 

 

3.7.3 Gott bemötande och konsekvenser 

I en litteraturstudie från Staten beredning för medicinsk utvärdering SBU (1999) – en 

sammanställning av 800 vetenskapliga artiklar i ämnet läkar-patientkontakt, och de flesta 

kommer från länder utanför Skandinavien, mest från USA – visar att patienternas önskemål är 

att läkaren är: ”engagerad, kunnig, intresserad av patientens levnadsvillkor och engagerar 

patienten i en dialog om behandlingsalternativ.” (SBU, s 364, 1999).  
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I flera vetenskapliga artiklar berör flera forskare några positiva konsekvenser som gott 

bemötande kan ge. Patienter blir mer nöjda om läkaren aktiverar dem i samtalet, samt om 

läkaren tar sig tid att lyssna och samarbetar med patienten. Undersökningen visar att ju mer 

engagerad patienten är, desto lättare har patienten att följa läkarens det läkaren ordinerar. 

Enligt Matthias, M.S., Parpart, A.L., Nyland, K.A., Huffman, M.A., Stubbs, D.L., Sargent, C. 

& Bair, M.J. (2010) är en god relation mellan patient och vårdgivare nödvändig för bra 

smärtbehandling vid långvarig smärta. Detta bekräftas även i studien av Danielson, E., 

Norberg, A., Paulson M. (2002), där deltagarna berättade att när de kommit i kontakt med en 

specialist kände de sig trodda på och respekterade. Det gjorde att de hade lättare att hantera 

sin smärta, trots att läkaren förklarat att den smärta de led av var svårbotad (Danielson med fl, 

2002). En studie av Fox och Chesla (2008), som handlar om relationen mellan vårdgivare och 

patient vid längre sjukdom, visar att en negativ relation mellan vårdgivare och patient 

påverkar patientens upplevelse av hälsa. Patienter som upplevde en bra relation med 

vårdgivaren kände större trygghet, och hade då lättare att hantera sina besvär (Fox & Chesla, 

2008). 

 

3.7.4 Makt och bemötande 

I antologin Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa menar Willman (2012) att vårdsökande 

ofta är i en beroendesituation gentemot vårdgivarna som har makt i form av sin profession, 

och patienten är utlämnad till vårdpersonalens kompetens och kunnande. William menar att 

det är av vikt att vårdgivarna genom ett gott bemötande skapar trygghet och tillit i relationen 

med patienten (Willman, 2012) För att undvika en skadlig maktutövning, enligt Delmar, 

Charlottes (2012) vetenskapliga artikel, är en relationsbaserad vård en förutsättning för att 

kunna skapa den förmåga till känslighet som behövs för att lära sig hur vårdgivaren ska agera 

i olika specifika situationer. 

 

3.7.5 Mindre gott bemötande och konsekvenser 

Enligt en statlig utredning (SOU, 1996) var patienterna i stort nöjda med bemötandet i vården, 

men en femtedel kände sig nonchalant eller otrevligt bemötta, inte trodda på, inte lyssnade på 

eller tagna på allvar. Yngre kände större missnöjet än pensionärer. 

Eva Jangland, (2011) skriver i sin doktorsavhandling att ett dåligt samspel mellan vårdgivare 

och patient kan leda till oro och otrygghet. I en vetenskaplig artikel av Thorne S, McGuinness 

L, McPherson G, Con A, Cunningham M, & Harris SR. (2004) tar de upp sin studie, som 

visar att nästan alla deltagare fått dåligt bemötande från vårdgivare. Deltagarna upplevde att 
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de blivit misstrodda, tillskrivits psykisk ohälsa eller att de överdrev sin sjukdomsupplevelse. 

Detta bemötande medförde frustation för deltagarna och försämrade deras hälsotillstånd. 

Deltagarna berättade också att de inte fått tillräcklig med stödjande kommunikation av 

vårdgivarna och att detta orsakade dem lidande (Thorne S., 2004).  

 

Mindre bra bemötande kan ge komplicerade konsekvenser. I antologin Sjuksköterskans 

kärnkompetenser tar Ödegård (2013) upp fysisk vårdskada. Hon menar att den fysiska 

vårdskadan, kan även ge upphov till en mängd symtom, som i svåra fall leder till 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En vårdskada kan även vara psykisk. I 

Patientsäkerhetslagen (2010) definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom”.  Enligt Gill Croonas (2003) doktorsavhandling kan patienter ofta förstå att allt 

inom vården inte fungerar optimalt, men just bemötandet förväntas inte bli påverkat då det 

egentligen inte kostar något. Brister i bemötandet kan därför leda till att patienter upplever sig 

som kränkta, menar Croona (2003). Wikipedia beskriver begreppet psykiskt trauma: 

”Psykiskt trauma kan uppstå efter en upplevelse av chockartad eller smärtsam art. Vanligen 

delas dessa upplevelser in i separations-, katastrof- och kränkningsupplevelser. En traumatisk 

händelse kännetecknas av att en individ försätts i en eller flera situationer som är 

överväldigande och upplevs omöjliga att påverka samt utgör en stor psykisk påfrestning för 

individen.” Situationen för en patient att ha smärta på grund av sjukdom eller skada, som då 

kombineras med mindre gott bemötande i form av till exempel att inte få hjälp och inte bli 

tagen på allvar, skulle kunna tolkas vara överväldigande, upplevas omöjliga att påverka och 

utgöra en stor psykisk påfrestning för individen. Enligt en vetenskaplig artikel av Lobo, C. P., 

Pfalzgraf, A. R., Giannetti, V., & Kanyongo, G. (2014) visar deras studie att patienter som 

hade mycket smärta, upplevde att de fick sämre bemötande av vården. Kvalitén på livet har 

mycket med att göra hur patienterna blir bemötta (Lobo m fl, 2014). 

 

3.7.6 Läkarens roll och humanitära inställning 

Holm, Ulla (1985) menar i sin doktorsavhandling att läkarstudenter kan öka sin förmåga till 

humanitär inställning till patienter genom att välja en specialitet med hög grad av 

patientkontakt. Studier visar att läkarstudenter minskar sin förmåga till empati under 

utbildningen, vilket Holm (2009) beskriver i sin monografi. Enligt artikeln av Holm, U. och 

Aspegren, K. (1999) kan handledning minska nedgången av empati hos läkarstudenterna. 

Holm (2009) menar att förmågan till empati är viktigt i professionell hållning. En vårdgivare 

som kan sätta sig in i och förstå patientens känslor och psykiska situation, har bättre 
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förutsättning att bemöta på ett för patienten bra sätt. Enligt bemötandeundersökningen från 

SBU (1999) kan läkare ha olika roller i sin profession, till exempel vårda, forska eller 

representera en myndighet. Ett gemensamt krav oavsett roll är att patienten blir bemött med 

professionalitet, medmänsklighet och empati. Sveriges läkarförbunds etiska regler (2009) 

berör både medicinska frågor och bemötande. Där står att ”läkarna alltid ska ha patientens 

hälsa som det främsta målet, och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande 

människokärlekens bud”, ”läkaren ska alltid behandla patienten med empati, omsorg och 

respekt…”. 

 

3.7.7 Etik, människosyn och läkekonst 

Ottosson, Jan-Otto (2013), som var den som gjorde sammanställningen åt SBU (1999), menar 

i sin artikel i läkartidningen att den medicinska etiken bör kompletteras med en etik som 

framhåller vissa egenskaper – dygder – hos vårdgivare, vilket ger ett bättre underlag för 

diagnos och behandling. Enligt Ottosson kan även rimliga beslut göras eller förmedlas på ett 

sådant sätt att patienten känner sig missförstådd, felaktigt bedömd eller avfärdad. Förutom hur 

vården lyckats hjälpa patienten med det hon sökte vård för, avgör därför vårdgivares 

personliga egenskaper (dygder) och förhållningssätt, om vården ger positiva minnen av värme 

och tacksamhet eller negativa minnen av olust och bitterhet.  

Stolt, Carl-Magnus (2003) menar att i läkekonst ingår att se patienten som en unik person, ge 

sig tid att lyssna, använda ett språk som patienten förstår, vara beredd att förstå patienten 

utifrån patientens perspektiv, bemöta ängslan, besvikelse och vrede, visa empati, respekt och 

medlidande och bry sig om hur det går. Axel Carlberg (2009) doktor i etik menar att 

människovärdet som det tolkas av den romerske författaren Cicero (101-43 f Kr) som 

”villkorslöst människovärde” är det som bäst sammanfaller med det traditionella innehållet i 

läkaretiken. Detta människovärde är en inneboende kvalitet hos alla människor, och är enligt 

Carlberg grunden för den respekt som läkare bör ha mot patient. 

 

3.7.8 Helhetssyn och se patienter som individer 

Flera myndigheter har uppmärksammat vikten av att se patienter som människor med både 

medicinska och icke-medicinska behov. De berör både förmågan att se patienterna som 

individer med unika behov och förmågan till helhetssyn. 

Myndigheter för vårdanalys (2014) har jämfört Sverige och tio andra länder när det gäller 

vården ur patienternas perspektiv. Analysen berör helhetssynen på patienter som människor 
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med både medicinska och icke- medicinska behov. Undersökningen konstaterar att 

patientcentrerad vård förutser och bemöter emotionella, psykiska och andliga behov istället 

för att bara fokusera på medicinska aspekter. När det gäller respekt för patientens individuella 

behov, preferenser och värderingar, har svenska vårdsystemet enligt patienterna sämre 

förmåga än andra länder att se varje patient som en unik individ, med egna preferenser och 

värderingar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2012), handlar om patientcentrering i 

svensk hälso- och sjukvård – och är en extern utvärdering som ger rekommendationer för 

förbättring. I deras analys står att Sverige har tagit flera steg för att utveckla och förbättra 

informations- och utbildningsinsatser riktade till patienterna, men vården brister ofta i att 

möta patienters individuella behov, preferenser och värderingar. En slutsats i analysen är att 

om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till sämre vårdresultat och 

onödiga kostnader för vården och samhället i stort. Bland patienter i elva länder var svenska 

patienter de som minst upplevde att vårdgivarna engagerar dem i sin egen vård. Myndigheten 

påpekar att lågt patientengagemang är kopplat till negativa resultat, däribland medicinska 

misstag. Analysen har observerat att det finns brister i vårdens förmåga till helhetssynen på 

patienter som människor med både medicinska och icke-medicinska behov, till exempel 

sociala, emotionella och andliga. Patientens möte med vården är en angelägen upplevelse som 

ofta kan leda till rädsla och ångest, liksom andra emotionella, psykologiska och andliga 

problem. En patientcentrerad vård förutser och bemöter dessa behov istället för att enbart 

fokusera på medicinska aspekter. Vården kan göra mer för att se utifrån en helhetssyn på 

patienterna, och då bättre kunna tillgodose patienternas behov. Myndigheten för vårdanalys 

(2015), handlar om vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv – och är en jämförelse mellan 

Sverige och nio andra länder. I denna undersökning har primärvårdsläkare fått berätta om den 

vård som ges till patienterna och under vilka förutsättningar de har att utföra sitt arbete. 

Läkarnas svar visar att det jämfört med andra länder finns brister när det gäller 

patientcentrering i vården, till exempel samordning, helhetssyn och delaktighet.  

 

3.7.9 Hur ge ett gott bemötande? 

Läkare ska i sin profession hjälpa patienten till hälsa, och bemöta på ett empatiskt sätt. Ibland 

blir det ändå inte så. Enligt Lundh m fl, (2004) hade läkarna trots stora svårigheter ett stort 

engagemang och vilja att hjälpa. Ett antal allmänläkare berättar om sina upplevelser av mötet 

med patienter med ospecificerbar muskelsmärta. Läkarna berättar att det ofta uppstår problem 

i kommunikationen vid vårdmötet. Trots att de flesta av vårdgivarna utbildats i 

kommunikation, gjorde det inte att känslan av hjälplöshet kunde undvikas, och riskerade göra 
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vårdgivaren mindre patientcentrerad (Lundh m fl, 2004). 

Om kommunikation inte räcker, vad är det som behövs? Enligt Ottosson (2013) är det viktigt 

att patienter upplever sig som unika personer i vården och inte bara medicinska fall. Även 

McCance, T. och McCormack, B. (2013) tar i antologin Sjuksköterskans kärnkompetenser 

upp vikten av att möta patienter som unika individer. De menar att personcentrerad 

omvårdnad handlar om att behandla och möta patienter som individer och bygga upp en 

gemensam tillit och förståelse, samt utveckla terapeutiska relationer.  

 

Enligt Ottosson (2013) förmedlas önskvärda förhållningssätt hos läkare framför allt genom 

goda förebilder, men även genom undervisning i medicinsk etik. 

 

4. Metod, insamling och analys 

I det här avsnittet presenteras och argumenteras för studiens forskningsperspektiv, metod och 

urval. Efter det beskrivs datainsamling, databearbetning och analys, samt etiska 

överväganden.  

 

4.1 Forskningsperspektiv och metod 

I forskningsprocessen finns två ansatser. Den kvantitativa och den kvalitativa. Den 

kvantitativa lägger vikt vid siffror och används om kvantitativa beräkningar är syftet med 

studien. Den kvalitativa lägger vikt vid ord, språkliga analyser av kvalitativa data. Den 

kvantitativa metoden syftar till att få fram mängd. Den kvalitativa metoden söker kvalitativ 

kunskap (Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2014; Bryman, Alan, 2012). Denna studie 

söker kvalitativ kunskap genom språklig analys och är därför i grunden kvalitativ med några 

inslag av kvantitativ. Denscombe (2012) menar att: ”Bra forskning tenderar att använda inslag 

från båda tillvägagångssätten, och skillnaden handlar om i vilken utsträckning forskaren har 

sin utgångspunkt i det ena eller det andra lägret.” (Denscombe, 2012, s 319). 

Studien har sin utgångspunkt utifrån en hermeneutisk inriktning. Valet av hermeneutisk 

inriktning görs på grund av att det är människors upplevelser som ska studeras, tolkas och 

förstås. Enligt Thomassen (2005) är hermeneutik ett sätt att tolka och förstå mänskliga 

yttringar, och detta kan göras genom att studera tre dimensioner: upplevelse – uttryck – 

förståelse, vilket passar för denna studie. Valet att komplettera med kvantitativa inslag är för 

att förtydliga resultatet av studien.  
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Enligt Bryman (2012) innebär inriktningen positivism att försöka förklara människors 

beteende, medan hermeneutiken har fokus på att förstå mänskligt beteende. Därför är ett 

hermeneutiken lämpligare för denna studie.  

Analysen av materialet börjar med att hitta meningar som visar deltagarnas upplevelse, dessa 

koncentreras sedan till kortare meningar/ord, som sedan analyseras och samlas i kategorier. 

Detta sätt – att gå från det större, till det mindre, och sedan det större perspektivet igen – gå 

fram och tillbaka mellan delar och helhet benämns som den ”hermeneutiska cirkeln” (Kvale 

& Brinkmann, s 252, 2014), eller kanske mer lämpligt den hermeneutiska spiralen, då det är 

en process som går framåt och inte i cirkel. Detta är ett exempel på hur hermeneutisk 

inriktning har använts i studien.  

 

Intervju valdes som metod då det är ett bra sätt att få tillgång till deltagarnas upplevelser och 

kunna ställa förtydligande följdfrågor vid behov, vilket inte hade gått vid till exempel en 

enkätundersökning. Deltagarnas upplevelser uttrycks i intervjuerna som beskrivningar av det 

bemötande de fått i vården. Beskrivningarna tolkas och skapar en förståelse för hur deltagarna 

upplever bemötandet. Det finns enligt Bryman (2012) strukturerade och kvalitativa intervjuer. 

De strukturerade utgår mer från forskarens ståndpunkt, medan de kvalitativa är betydligt 

mindre strukturerade och har fokus på de intervjuades ståndpunkt. I kvalitativ forskning är det 

önskvärt att följa den riktning i vilken intervjupersonens svar går, och avvika från 

intervjuguide och ställa följdfrågor för att få ett så fylligt material som möjligt (Bryman, 

2012). I undersökningen har semistrukturerade frågor använts. På så sätt skapas möjlighet att 

få en viss struktur och leda in frågorna på det område som ska undersökas, samtidigt som de 

som intervjuas ges möjlighet att berätta fritt inom det området. Detta både för att det som 

skulle undersökas undersöks, samt för att spara tid jämfört med om en ostrukturerad 

intervjumetod hade använts.  

 

4.2 Urval  

För att samla deltagare till studien gjordes ett subjektivt urval, ett snöbollsurval enligt Martyn 

Denscombe (2012). Detta urval var lämpligt för att nå den målgrupp som söktes. Fokus var att 

hitta personer som hade haft vårdkontakt med läkare, inte utifrån vilken sjukdom de hade, 

eller vilken typ av vårdinrättning de besökt, eller om de var missnöjda med bemötandet. 

Därför var det inte lämpligt att söka deltagare utifrån patientföreningar med speciella 

diagnoser, eller via vårdinrättningar, eller hos de som klagat till Patientnämnden. Genom att 



19  
 

använda snöbollsurval bestäms urvalet genom en process där en person hänvisar till nästa – en 

eller två personer – som de anser kan vara relevanta för undersökningen. På så sätt kunde 

deltagare hittas och undvika att beröringspunkterna var diagnos, vårdinrättning eller missnöje 

med bemötande. Den första deltagaren söktes via författarens kontaktnät. Ingen av deltagarna 

sedan tidigare känd av författaren. När intervjun var klar ställdes frågan om de kände någon 

annan person som de kunde föreslå för nästa intervju. Urval och intervjuer gjordes under 

november 2016. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha haft läkarkontakt, erfarit både 

positiva och mindre positiva erfarenheter av vården, samt att senaste kontakten var positiv, 

Detta för att minska fokus på mindre gott bemötande. Av samma anledning valdes alternativet 

att söka deltagare via Patientnämnden bort. Exklusionskriterier var om erfarenheterna av 

vården enbart bestod av psykisk ohälsa.  

Deltagarna kontaktades dagarna efter att de hade blivit föreslagna. De fick information om 

studien och tillfrågade om de ville delta. Alla som tillfrågades tackade ja till att delta. Totalt 

deltog tre personer i studien, alla var kvinnor mellan 24-31 år gamla, boende i Mellansverige. 

Insamlade data bearbetades under tiden datainsamlingen pågick och sökandet efter deltagare 

upphörde efter diskussion med handledare att tillräcklig mängd empiri inkommit.  

 

4.3 Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotintervju där intervjufrågorna testades och 

reviderades. En fråga om hur deltagaren behövt bli bemött lades till i intervjuguiden efter 

pilotstudien. Pilotintervjun ingår inte i studien, då frågorna ändrades efter att den gjordes. 

Efter att ha reflekterat över pilotintervjun uppmärksammades att sammanfattningar 

underlättade för deltagaren att komma vidare i sin berättelse, och att en allmän fråga om 

upplevelsen av bemötande underlättade innan känsligare frågor om konsekvenser berördes.  

Insamling av data gjordes med semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (se bilaga 

1). Intervjuguiden baserades på bemötandeperspektiven för att få fram deltagarnas upplevelse 

av bemötande i vården, och på så sätt uppnå studiens syfte. De inledande frågorna som 

användes var:  

1. Vill du berätta om den omsorg som har du har mött vid läkarbesök? 

2. Är det något som har varit speciellt viktigt i den goda omsorgen? 

3. Vill du berätta om eventuella brister i omsorg och bemötande som du har fått? 

4. Vad hade läkarna kunnat göra annorlunda, dvs. hur hade du behövt bli bemött? 

Följdfrågor som användes vid behov: 
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1. Vill du berätta mer om det? 

2. Kan du ge exempel? 

3. Vad kände du då? 

4. Har det gett några konsekvenser? 

Avslutande fråga: Är det något mer du vill lägga till? 

 

Den avslutande frågan: ”Är det något mer som du vill lägga till?”, användes vid behov även 

innan nästkommande fråga ställdes, för att säkerställa att deltagaren hade sagt allt hon ville.  

Varje intervju började med den inledande frågan: ”Vill du berätta om den omsorg som du 

mött vid läkarbesök?”. Efter det fick deltagarnas svar styra hur frågorna ställdes. Valde 

deltagaren att börja berätta om det goda bemötande, följde frågor om det, för att sedan gå 

vidare till upplevelserna av det mindre goda bemötandet, och vice versa, vilket stämmer väl 

med hur Bryman (2012) beskriver förfarandet i en kvalitativ intervju, att låta deltagarens svar 

styra intervjun.  

För att inte forcera intervjun och riskera att avbryta deltagarna och på så sätt missa eventuell 

information som de hade tänkt att ge, användes vänlig tystnad som metod för att ge deltagaren 

tid att svara innan nästa fråga ställdes. Denna metod visade sig effektiv och många svar kom 

efter en tids vänlig tystnad.  

 

Intervjuerna utfördes i deltagarnas respektive hem för att skapa trygghet för dem, och varade 

mellan 26-43 minuter. Intervjuerna spelades in och anteckningar gjordes för att förstärka 

helhetsbilden av det som berättades. Anteckningarna bestod av stödord angående viktiga 

sekvenser i det som berättades, samt uttryck och kroppsspråk som förtydligade det deltagaren 

sa. Anteckningarna var även ett stöd när sammanfattningarna gjordes. Direkt efter 

intervjuerna genomfördes transkribering. Under transkriberingen togs talspråk bort, till 

exempel; ”ju”, ”åsså”, ”alltså”, ”liksom” och liknande, för att göra utskriften mer lättläst. 

Delar i intervjun som var oviktiga för undersökningen transkriberades inte. 

För att stärka tillförlitligheten i studien har frågorna som ställts till deltagarna berört samma 

områden, detta för att eftersträva ett enhetligt förhållningssätt under datainsamlingen (Polit & 

Beck, 2012). Studiens tillförlitlighet stärks om resultatet är överförbart på andra grupper 

(Graneheim & Lundman, 2004). Därför ges beskrivningar av miljö för intervjuerna, deltagare, 

datainsamling och analysmetod, vilket gör det möjligt att göra antaganden om resultatet går 

att överföra till andra sammanhang. För att öka trovärdigheten i datainsamlingen användes 

sammanfattningar regelbundet under intervjun och deltagaren kunde då intyga att det som 
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sagts var korrekt uppfattat, och vid behov rätta till eller komplettera. 

 

4.4 Databearbetning och analys  

Analysen inspirerades av meningskoncentrering i Kvale och Brinkmann (2014).  

Först lästes intervjuerna flera gånger för att hitta de naturliga meningsenheterna som berörde 

det som skulle belysas i studien: bemötandeperspektiven Gott bemötande, Mindre gott 

bemötande, Hur patienten behövt bli bemött och Läkarens roll, samt Makt och Konsekvenser 

som är naturliga delar i vårdmötet och därför också med i analysen.  

Nästa steg var att dra ner meningsenheterna till ett eller några få ord. De ord som upplevdes 

ha nära innebörd lades ihop, till exempel Trygghet, Lugn och Förtroende, till en upplevelse. 

Se exempel nedan. 

Meningsenhet    Koncentrering  

”Idag när jag går till läkare känner jag mig trygg.”  trygg 

”Hade varit lättare om jag känt mig trygg när jag sökte.”  trygg 

”Bara ge ett lugn till patienten.”    lugn 

”När du får förtroende för någon…”     förtroende 

De ovan tolkades ha nära innebörd och samlades till upplevelsen:  

Trygghet, lugn och förtroende 

 

Efter det ställdes frågor till upplevelserna för att se hur de kunde belysa studiens syfte, och 

utifrån de mönster som hittades placerades upplevelserna i fem tydliga kategorier – Värde, 

Makt, Kommunikation, Omhändertagen och Bekräftelse.  

Exempel på frågor som ställdes till materialet var: 

Finns det gemensamma nämnare? Vilka upplevelser hör ihop och varför? Hur kan jag 

beskriva detta på ett mer övergripande sätt? Vad i bemötandesituationen berör upplevelsen? 

Denna process, att gå från den lilla upplevelsen och försöka hitta vilket sammanhang den har i 

det stora – i bemötandesituationen, och på så sätt få fram tydliga delar – kategorier som 

bemötandesituationen består av, och sedan se om den kategorin fungerar på någon ytterligare 

upplevelse, kan ses som användande av den hermeneutiska cirkeln. (Kvale & Brinkmann, s 

252, 2014), 
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Flera upplevelser går in i varandra men visar olika aspekter, till exempel:  

- Lyssnad på handlar om att någon bryr sig om att lyssna.  

- Tar sig tid handlar om att läkaren tar sig tid. Patienten får den tid hen behöver för att berätta. 

Sista steget i analysen var att sammanställa centrala och icke-överflödiga upplevelser och 

kategorier i en deskriptiv, beskrivande utsaga (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det var lätt att få en upplevelse av helheten i deltagarnas berättelse under läsning. Större 

svårighet var det att genomföra meningskoncentreringen så enheterna inte tappade sin 

betydelse och innehållet blev andefattigt. Detta kunde till en del kompenseras med 

sammandragen av deltagarnas intervjuer, samt citat från deltagarna (se bilaga 2). 

 

4.5 Etiska överväganden  

Hänsyn har tagits till de etiska krav som tas upp i Kvale och Brinkmann (2010) samt också 

nämns i vetenskapsrådets rapportserie (Hermerén m fl, 2011): informationskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Inför varje intervju har deltagarna 

informerats om undersökningens syfte, hur procedurerna går i forskningsarbetet, vilka 

personer som får tillgång till materialet, och hur det kommer att användas. Tydlig information 

har getts till deltagaren att hen när som helst har rätt att avbryta intervjun och välja att inte 

delta. Deltagarna har även informerats om att de är anonyma och inget kommer att kunna 

spåras till dem, samt att anteckningar och ljudfiler kommer att förstöras efter det att uppsatsen 

är godkänd. Varje deltagare har gjort ett skriftligt samtycke om att delta.  

 

Hänsyn togs till deltagarnas integritet genom att de vid intervjutillfället tillfrågades om de 

ville berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Då kunde de själva avgöra om, och hur 

mycket, de ville berätta. Den information som deltagarna gav under intervjuerna bearbetades 

så att inga upplevelser kunde härledas till någon specifik deltagare. Hänsyn till deltagarnas 

integritet togs även vid valet av citat i studien, så de är mer allmänt hållna och inte kan 

kopplas till någon deltagare.  

 

För att säkra anonymitet har deltagarnas namn bytts ut, inga orter eller vårdinstitutioner 

nämns vid namn. Det var flera orter involverade runt om i landet, samt ibland olika 

vårdinstitutioner både på primärvårdsnivå och specialistnivå, inom samma ort.  

För att minska risk för psykisk påverkan, då en av deltagarna nämnde att intervjun rört upp 
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gamla jobbiga minnen, valdes att inte återkoppla till denna deltagare för att förtydliga en 

mening. Denna mening ansågs inte påverka studiens resultat. 

 

 

5. Resultat  

Först följer en jämförelse av de olika bemötandeperspektiv som studien belyser: Gott 

bemötande, Mindre gott bemötande, Hur behövt bli bemött, och Läkarens roll. Efter det 

redovisas resultatet av den analys inspirerad av Kvales meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2014) som gjorts. Deltagarnas upplevelser samlas i ett antal tydliga kategorier, 

som ger möjlighet till fördjupad förståelse av hur deltagarna upplever bemötande i vården. 

Kategorierna är: Värde, Makt, Kommunikation, Omhändertagen och Bekräftad. Resultatet 

visar att den viktigaste kategorin är Värde (se tabell 1). Utöver detta kompletteras med att 

belysa makt och konsekvenser av bemötande, detta då makt och att bemötande ger 

konsekvenser – positiva eller negativa – är naturliga delar i bemötande. 

 

 

5.1 Bemötandeperspektiv 

Nedan följer en jämförelse av patienternas upplevelse av de bemötandeperspektiv som 

studeras; Gott bemötande, Mindre gott bemötande, Hur behövt bli bemött, samt Läkarens roll. 

Utgångspunkten i jämförelsen är Gott bemötande, som övriga perspektiv jämförs med. 

Genom att analysera upplevelserna formades fem tydliga kategorier som beskrev deltagarnas 

upplevelse av bemötande. Dessa kategorier är: Värde, Makt, Kommunikation, 

Omhändertagen och Bekräftad. Bemötande är ett komplicerat fenomen och upplevelserna kan 

därför vara representerade i flera kategorier. 

 

5.1.1 Gott bemötande 

Det som deltagarna oftast nämner i intervjuerna angående gott bemötande är upplevelsen att 

känna Trygghet, lugn och förtroende, vilket är nästan dubbelt så ofta som näst mest frekventa 

upplevelse vilken är Tagen på allvar, bekräftad. Exempel från intervjuerna: 

 

Sara: Som läkare, och som människa, kan man inge förtroende, man kan få den andra 

personen att känna sig trygg, sedd, bekräftad och lyssnad till. …i en situation där man 

möter en läkare är det extremt viktigt att den har de egenskaperna, den kapaciteten att få 

en att känna sig trygg.  
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Lena: När de har tagit mig på allvar. Gjort precis alla de utredningar man kan göra för 

att utesluta, eller bekräfta någonting, som de till slut gjorde. 

Totalt är det fjorton upplevelser som deltagarna nämner angående gott bemötande (se även 

bilaga 2 och 3):  

 Trygghet, lugn och förtroende 

 Tagen på allvar, bekräftad 

 Lyssnad på 

 Sedd som människa 

 Närvarande, ögonkontakt 

 Ta sig tid, låta patienten berätta 

 Förklara tydligt, bra information 

 Empati, lyhördhet 

 Engagerad, påläst, följer upp 

 Öppenhet, fördomsfri 

 Vill hjälpa 

 Ödmjukhet, ej vet allt 

 Gör undersökningar 

 Respekt 

 

 

5.1.2 Mindre gott bemötande 

Med upplevelserna i Gott bemötande som utgångspunkt, studerades om varje upplevelse hade 

en motsvarighet i Mindre gott bemötande, och om det tillkom nya upplevelser i Mindre gott 

bemötande. Analysen visar att alla upplevelser i Gott bemötande speglas i Mindre gott 

bemötande, och att upplevelsen Återkoppling tillkom, vilken placeras under kategorierna 

Kommunikation och Omhändertagande (se bilaga 2 och 3). Citat angående återkoppling: 

Lena: Det hade varit skönt att få veta att jag hade en plats att vända mig till. Och det sa 

de att jag hade, men sen när jag hörde av mig då jag hade fått ett nytt skov 

(sjukdomssymtom förf anm) så fick jag inget svar tillbaka. 

 

5.1.3 Hur hade patienten behövt bli bemött? 

Motsvarande gjordes med svaren på frågan: ”Hur hade patient behövt bli bemött?”. Även här 

tillkom upplevelsen Återkoppling, samt – när bemötandet gått fel – upplevelsen Ursäkt, som 

placeras under kategorin Värde. Totalt var sex upplevelser från Gott bemötande 

representerade i Hur patient behövt bli bemött? (se bilaga 2 och 3). Citat angående ursäkt: 

Lena: Det var jätteskönt. Det är enda gången jag har fått höra att de hade fel. Det var 

flera år sedan, men jag bär det med mig och det var jätteskönt med den bekräftelsen. 
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5.1.4 Läkarens roll 

Vid ett antal tillfällen nämner deltagarna vad som är viktigt i rollen som läkare. Totalt 

framkom sex upplevelser. Samtliga finns representerade även i Gott bemötande. Ingen ny 

upplevelse tillkom (se bilaga 2 och 3). Citat angående läkarens roll: 

Zenita: Jag förstår att det är pressat schema, men försök vara så mänskliga mot 

patienten som möjligt. Se patienten som en människa, inte bara som ett nummer som du 

ska klara av idag. ([…]) Det gör så mycket. Det är viktigare att vara trevlig mot en 

patient och få den att känna sig hörd och respekterad än att lösa dens problem 

 

5.2 Tema, kategorier och upplevelser  

Nedan presenteras teman, kategorier och upplevelser, samt resultatet av analysen av dessa.  

Resultatet visar att den viktigaste kategorin är Värde. Temat: Viktigt i bemötandet i vården, 

var utgångspunkt för analysen. Utifrån detta studerades deltagarnas upplevelser och deras 

upplevelser kunde delas in i fem tydliga kategorier.  

 

5.2.1 Upplevelser fördelade i kategorier 

Analysen av insamlad empiri genomfördes för att belysa temat: Viktigt i bemötandet i vården. 

Deltagarnas upplevelser av bemötande kunde efter bearbetning placeras in i fem tydliga 

kategorier som representerar deltagarnas upplevelse av bemötandet i vården. Dessa kategorier 

är: Värde, Makt, Kommunikation, Omhändertagen och Bekräftad (se tabell 1).  

Nedan följer en beskrivning av vad de olika kategorierna handlar om mer specifikt, samt citat 

från deltagarna som visar exempel på deras upplevelser inom varje kategori: 

 

Värde – patienterna har ett värde som människor, och behöver känna det från läkaren. 

Alla deltagarna har upplevelser av att de inte kände sig bemötta som människor, och/eller att 

det var en viktig del i läkarens bemötande i vården att bemöta patienten som en människa. Att 

ge patienten ett värde som människa och inte bara patient. Två av deltagarna tycker att bli 

bemött på ett bra sätt var viktigare än att hitta lösningar och problem.  

Lena: Bemöt mig som en människa, var fördomsfri, och skicka mig vidare, var ödmjuk, 

om du inte vet. Konferera med någon annan. Hävda inte att man har svaret om du inte 

vet. 

Sara: Ta tid för mig som patient, lyssna ordentligt, ställa följdfrågor. Visa intresse helt 

enkelt för mig som individ för jag är ju också en människa bakom patient ’skylten’... 
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Zenita: Jag tyckte inte att han såg mig som människa, utan skulle bara skriva av… 

skicka en därifrån med piller. Han sa att ’det kan inte vara så som du tror’. …bara 

tittade på mig och gjorde en bedömning att jag inte kunde ha så ont. 

Zenita: Det är viktigare att vara trevlig mot en patient och få den att känna sig hörd och 

respekterad än att lösa dens problem. 

 

Makt – maktobalansen mellan läkaren och patienten påverkar patientens upplevelse av mötet.  

Speciellt en deltagare uppfattar maktobalansen i mötet med läkare som mycket tydligt och 

pratar om utsatthet, makt på grund av kön och ålder, samt att man som patient är beroende av 

läkarens medicinska kunskap. Deltagarna nämner också behovet att kunna föra sin egen talan 

för att få den hjälp man har rätt till. 

Sara: Man ser ju otroligt mycket upp till läkaren. Generellt så tror jag att man, det som 

läkaren säger är det som gäller. Det är inte ofta man ifrågasätter läkaren. Jag gör inte 

det. Jag kan ingenting själv emot det som de kan, så jag måste ta till mig det de säger 

och det de diagnostiserar, och den medicin de skriver ut. De har ju väldigt stort 

inflytande på mig och makt över mig och min hälsa på gott och ont.  

Sara: Så den piedestalen som läkaren sitter på gör ju också väldigt mycket med det här 

mötet. Jag som patient är underställd läkaren, han är över mig på något sätt. Och den 

här vita rocken som läkaren har på sig och så sitter jag där… Och också jag som ung 

tjej och har en läkare som är en äldre man, om man säger… Bara det. Där behöver han 

inte ens ha en vit rock på sig för att det ska kännas att han har övertaget. Så är det ju, 

lite. Så där är man ju faktiskt riktigt utsatt.  

Lena: Så idag om jag söker så vet jag språket, jag vet hur jag ska hantera olika saker 

som dyker upp. Så jag tror att jag har större chans att komma vidare idag än jag hade 

för fem år sedan. Det är dumt att det ska spela roll. Att om man inte kan föra sin egen 

talan, eller vad man har rätt till. Då får man inte samma hjälp.  

 

Kommunikation – kropps- och talspråk, som förmedlar känsla och information. 

Deltagarna upplever att läkare hade förmedlat mindre gott bemötande både via kropps- och 

talspråk. En deltagare – den deltagare som hade minst erfarenhet av mindre gott bemötande – 

är den som tar upp kroppsspråk oftast, både när det gällde gott och mindre gott bemötande. 

Deltagarna tar också upp behovet av god information för att förstå varför de ska ta föreslagna 

behandlingar och mediciner. 

Lena: Vissa demonstrerade hur jag visade saker och att ’Så här kan det ju inte va, det 

ser du ju själv.’. Ja, det kändes som att de absolut inte tog det på allvar. Det var en 

läkare som bad mig visa hur mitt ben fungerade. Då visade jag det, och då härmade han 

mig efteråt på ett väldigt förnedrande sätt. 

Sara: Den här läkaren kollade knappt på mig överhuvudtaget när jag satt jämte 

honom… 
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Zenita: Han kändes allvarlig, seriös och förklarade bra. Det är också en sak, att de 

förklarar vad de ska göra och vilken medicin och varför man ska få det. 

 

Omhändertagen – känsla och upplevelse av att få hjälp.  

Deltagarna upplever att de inte fått den hjälp de sökte för och kände att de behövde. De 

berättar att för att känna sig omhändertagna behöver de bland annat känna att de blev aktivt 

lyssnade på, att läkaren hade koll på patientens medicinska historik, få de undersökningar som 

de kände behövdes och att vårdpersonalen visade att de brydde sig, bekräftade och gav 

patienten stöd. När hjälpen fungerar känner deltagarna sig trygga.  

Zenita: Ja, först så såg han till att ha jättemycket tid. Han hade läst på min journal och 

bad mig berätta med mina ord hur det har varit de senaste åren. Så fick jag sitta där och 

berätta, och han fyllde i vad han hade läst i journalen och han hade verkligen koll, och 

jag var så överraskad. 

Lena: Nu fungerar det bra, så nu börjar jag känna mig trygg. 

Lena: Att jag visste vart jag skulle vända mig, och när jag vände mig dit att de faktiskt 

återkopplade och att bekräftade mig, antingen gjorde en undersökning eller bara ett 

telefonsamtal hade gjort mycket istället för att ignorera det. Så små medel hade gjort 

stor skillnad.  

Sara: Jag har mått dåligt psykiskt och där är det otroligt viktigt att när man öppnar upp 

sig och gör sig sårbarare än vad man redan är, så är det viktigt att läkare bekräftar en, 

lyssnar och ger stöd. Så man lämnar det mötet i ett något bättre skick än när man gick 

dit. 

 

Bekräftad – upplevelse av att bli lyssnad och trodd på.  

Två av deltagarna börjar sin berättelse med att ta upp att de inte blivit lyssnade och trodda. Att 

inte bli ifrågasatt eller förminskad upplevs som viktigt hos alla deltagarna. 

Lena: Många gånger så sökte jag för olika symtom, men utan att de gjorde några direkta 

undersökningar så fick jag höra att det var psykiskt och även förlöjligande av de 

symtom jag sökte för. Det var ingenting att ta på allvar. 

Sara: En positiv känsla kan ju vara att läkaren som jag sa tidigare tar sig tid, ser en i 

ögonen och att man bekräftar och inte heller förminskar det som man berättar om ens 

upplevelser. 

Zenita: Att inte bli ifrågasatt. Det har jag blivit många gånger. Om det är lite avvikande 

från vad de är vana vid, då är det som att det inte är på riktigt. Det är så många gånger 

jag har fått höra: ’Det där kan inte stämma’ eller ’Det där finns inte’ eller ’så är det 

inte’. Där har man redan tappat lusten att berätta någonting mer för den människan. 

 

Dessa kategorier täckte in alla deltagarnas upplevelser av bemötande. Då bemötande är 

komplext kan upplevelserna vara representerade i flera kategorier. (Se nedan tabell 1.) 
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Tema:                                         Viktigt i bemötandet i vården 
    

Kategorier: Värde  Makt Kommunikation Omhändertagen Bekräftad 
 
Upplevelser 

Trygghet, 
lugn  
o förtroende 

  Trygghet,  
lugn  
o förtroende 

 

Tagen på 
allvar, 
bekräftad 

   Tagen på 
allvar, 
bekräftad 

   Lyssnad på  Lyssnad på 

*Sedd som 
människa 

    

  Närvarande, 
ögonkontakt 

 Närvarande, 
ögonkontakt 

  Ta sig tid, låta 
patient berätta 

  

  Förklara tydlig, 
bra information 

  

  Empati, 
lyhördhet 

Empati,  
lyhördhet 

 

   Engagerad,  
påläst,  
följer upp 

Engagerad, 
påläst,  
följer upp 

*Öppenhet, 
fördomsfri 

*Öppenhet, 
fördomsfri 

   

*Vill hjälpa   *Vill hjälpa  

 Ödmjukhet, 
inte vet allt 

   

   Gör undersökning  

Respekt     

   Återkoppling  

Ursäkt om 
något gått fel 

    

 

Tabell 1. Tema, kategorier, upplevelser. Mest frekvent förekommande överst och sedan fallande.  
 

* Förekommer i alla bemötandeperspektiv.  

 

5.3 Resultatet visar att kategorin Värde är viktigast 

De upplevelser som är representerade i alla bemötandeperspektiv (Gott bemötande, Mindre 

gott bemötande, Hur patienten behövt blivit bemött, samt Läkarens roll) är;   

1) Sedd som människa, med kategorin Värde, 

2) Vill hjälpa, med kategorierna Värde och Omhändertagen,  

3) Öppenhet, fördomsfri, med kategorierna Värde och Makt.  
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Upplevelsen som är mest frekvent nämnd i intervjuerna, samt specifikt i 

bemötandeperspektivet Gott bemötande är;  

Trygghet, lugn och förtroende, med kategorierna Värde och Omhändertagen. 

Kategorin Värde representeras av sju upplevelser: Trygghet, lugn och förtroende; Tagen på 

allvar, bekräftad; Sedd som människa; Öppenhet, fördomsfri; Vill hjälpa; Respekt och Ursäkt 

om något gått fel, vilket är flest av alla kategorier.  

 

Utifrån detta förstås att resultatet i denna studie är att kategorin Värde tolkas som viktigast i 

de deltagande patienternas upplevelse av gott bemötande.  

 

5.4 Maktobalansen 

Nedan presenteras hur maktobalansen mellan läkare och patient påverkar deltagarnas 

upplevelse av underläge och hur de skulle behövt bli bemötta för att minska maktobalansen.  

 

5.4.1 Underläge  

Alla deltagarna upplevde sig i underläge gentemot läkare, och detta visar sig på olika sätt. Det 

är status att vara läkare. En deltagare säger att hon inte vågar ifrågasätta, att hon satte dem på 

piedestal och såg upp till dem. Deltagaren måste lita på det kunnande läkare har, den 

bedömning de gör och den information de ger.  

Lena: Det är många som hävdat att de har rätt. Då är det svårt för mig som patient då 

jag inte vet, inte har den kunskapen ([…]) Då är det bättre att de är ödmjuka med att de 

inte riktigt vet, men att det kan vara det här. Så det skulle jag önska – en större 

ödmjukhet. ([…]) då har jag fått förtroende. 

Läkare kan välja om de ska lyssna på patienten eller inte, och de bestämmer över 

undersökningar, diagnoser och medicin. En deltagare kände att läkare har stort inflytande över 

hennes hälsa. En deltagare upplever att den ”vita rocken” visar makt, liksom språket – att 

vården använder speciella ord. En deltagare kände sig i underläge därför att hon är kvinna och 

ung, och läkaren är man och äldre.  

Sara: De har ju väldigt stort inflytande på mig och makt över mig och min hälsa på gott 

och ont. Så den piedestalen som läkaren sitter på gör ju också mycket med mötet. Jag 

som patient är underställd läkaren, han är över mig ([…]) Den där vita rocken som 

läkaren har på sig… Och jag som ung tjej och har en läkare som är en äldre man…  
Bara det. 

 

Alla deltagarna tar upp att de har erfarenhet av att läkare kan få en patient att känna sig dum 
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och/eller förlöjligad, till exempel genom små saker som inte behöver vara medvetet gjorda. 

En deltagare kände sig förlöjligad då läkaren ifrågasatte hennes symtombeskrivning genom att 

härma hur deltagaren gjorde när hon visade sina symtom.  

Sara: Så där är man ju faktiskt riktigt utsatt. Och det är ju inte svårt för en läkare att 

känna sig dum till exempel. Det kan ju räcka med små, små saker. Och det blir ju så när 

man öppnar upp sig och berättar och då kan ju läkaren som dumförklara en. Och det 

behöver ju inte ens vara med flit, utan... men det blir väldigt skört liksom. Därför är det 

viktigt att läkaren har den finkänsligheten liksom, att man har den här empatin. 

 

      Lena: Många gånger så sökte jag för olika symtom, men utan att de gjorde några        

  direkta undersökningar så fick jag höra att det var psykiskt och även förlöjligande av de  

  symtom jag sökte för. 

 

Två deltagare upplever att läkare ifrågasatt dem när det berättat om smärta och andra symtom, 

att det de upplever inte kan vara sant.  

Zenita: ’Det här är omöjligt, så kan du inte känna.’   

            ’Det där kan inte stämma’ eller ’Det där finns inte’  eller ”’så är det inte’.  

            ([…]) ’det kan inte vara så, det kan inte vara så som du tror’.  

Lena:   ([…])’så här kan det ju inte va, det ser du ju själv’. 

En deltagare upplever att hon gör sig sårbar när hon som patient är hos läkaren och berättar 

om sina problem. 

Sara: Jag har mått dåligt psykiskt och då är det otroligt viktigt att när man öppnar sig 

och gör sig sårbarare än vad man redan är, så är det viktigt att läkare bekräftar en, 

lyssnar och ger stöd. 

 

5.4.2  Minska maktobalansen 

För att minska obalansen mellan läkare och patient upplever deltagarna att de behöver att 

läkaren bemöter dem som människa och inte som en sak eller ett problem. Deltagarna 

upplever att de önskar bli bemötta med respekt, att läkaren visar att hen vill hjälpa dem som 

människa, bekräftar, tar symtom och problem på allvar, lyssnar och ger stöd. 

 

Lena: När jag känner mig som en människa och inte som en sak ([…]) pratar med mig 

med respekt. Säger att de vill hjälpa mig. Pratar med mig människa till människa. Jag 

vet att det är deras jobb att göra det men det är alltid skönt när man känner att de 

faktiskt vill hjälpa en. Inte bara att de själva vill hitta fel och lösningar, utan vill hjälpa 

mig som människa. När jag kan känna det så litar jag mycket mer på dem och känner 

mig tryggare. 

Sara: Jag har mått dåligt psykiskt och då är det otroligt viktigt att när man öppnar sig 

och gör sig sårbarare än vad man redan är, så är det viktigt att läkare bekräftar en, 

lyssnar och ger stöd. 
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Zenita: Att få höra att det inte är konstigt ([…]) bli behandlad som en människa, som har 

ett problem. 

 

5.5 Konsekvenser av bemötande 

Nedan redovisas deltagarnas upplevelse av konsekvenser av gott, respektive mindre gott, 

bemötande. Då konsekvenserna av det mindre goda bemötandet varit det som deltagarna 

berört mest i intervjuerna får det störst utrymme i detta avsnitt, 5.5. 

 

5.5.1 Konsekvenser av gott bemötande 

Deltagarna upplever att gott bemötande påverkar dem positivt. De känner sig trygga, får 

förtroende och litar på läkaren. En deltagare upplever att det gör att man som patient slappnar 

av, blir mer sig själv, börjar berätta och klarar lättare av att förklara problemet. Hon känner 

också lättnad då oron släpper när hon får hjälp.  

 

Sara: För det första slappnar jag ju av, då blir man ju mer sig själv, jag kommer ju fram 

mer när jag slappnar av och då kan jag också verkligen klara av att förklara vad som är 

problemet… 
 

En deltagare känner att det är skönt när hon får tydlig information för det ger henne kontroll. 
  

Zenita: Han informerade väldigt bra, och det var skönt. Då har jag mer koll. 

 

En av deltagarna känner att hon får tillbaka tron på sig själv när läkaren säger att hen gjort fel.  

Lena: ([…]) läkaren insåg att den hade gjort fel bedömning och sa till sjukgymnasten att 

hon hade haft fel, och sjukgymnasten sa det till mig. Det var jätteskönt. Det är enda 

gången jag har fått höra att de hade fel. Det var flera år sedan, men jag bär det med mig 

och det var jätteskönt med den bekräftelsen. 

 

Två deltagare tar upp att det är viktigare med det goda bemötandet än att hitta problemet.  
 

Zenita: Det [goda bemötandet] gör så mycket. Det är viktigare att vara trevlig mot en 

patient och få den att känna sig hörd och respekterad än att lösa dens problem. 

Lena: ([…])inte bara att de vill hitta fel och lösningar, utan vill hjälpa mig som 

människa. När jag kan känna det så litar jag mycket mer på dem och känner mig 

tryggare. 

 

5.5.2 Konsekvenser av mindre gott bemötande 

Deltagarnas upplevelse av konsekvenserna av mindre gott bemötande är många, de kan vara 

fysiska, psykiska och ”praktiska” – att deltagaren söker nya vägar. Deltagarnas upplevelse är 

att de kan känna sig sämre än innan, vara mer otrygg och orolig, kan känna sig dum, ifrågasatt 

och få sämre självkänsla. En deltagare litar inte på sin förmåga att förstå sin kropps signaler. 
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Lena: För det ligger fortfarande kvar i mig att jag inte litar riktigt på mitt eget omdöme 

när det gäller min kropp. Det är så djupt rotat att jag inbillar mig vissa saker. Så att få 

en bekräftelse på att de hade fel öppnar ändå upp för att det inte är mitt fel.  

 

En av deltagarna upplevde kontakten med vården var traumatisk. Hon upplever otrygghet i 

samband med vårdkontakt fortfarande efter flera år, även nu när kontakten är god. Känslor 

nämns som övergiven, utlämnad, ensam, trampad på, kränkt och överkörd. 

Lena: Jag har varit jättestressad varje gång har känt något symtom, eller visste att jag 

behövde ta upp kontakt med vården så har jag mått jättedåligt psykiskt. Det har varit en 

enorm stress för mig, så jag har nog fått en del psykiska men av det. Det har blivit 

bättre. Men jag tänker tillbaka hur min kropp reagerade när jag kom in i en 

undersökningssal och efteråt kan jag få panikångestattacker. Det är så mycket som rivs 

upp varje gång. Alla de här minnena, de försvinner inte. Jag kan bearbeta dem och 

hantera dem, men de sitter ändå kvar. Det har varit traumatiskt helt enkelt. 

 

Lena: Idag när jag går till läkare så känner jag mig trygg, jag mår bra, men jag har med 

mig i bagaget väldigt många dåliga upplevelser. Att man har blivit bemött respektlöst 

och jag har känt mig kränkt och trampad på mycket. Och så var det under flera år.  

 

Även de andra deltagarna upplever att de bemöts på ett sätt som fått dem att känna 

övergivenhet och ensamhet. 

Sara: ([…]) jag minns att jag kände mig ganska ensam när jag gick därifrån. Jag kände 

mig utlämnad och ensam. Det kan kännas värre än vad det gjorde innan man kom, kan 

kännas ännu jobbigare. 

Zenita: Jag minns att jag tittade på henne och skulle fråga vad det var. Då hade hon 

stängt igen dörren och fortsatt ([…]) Jag kände mig helt övergiven och tyckte det var 

jättekonstigt. Jag försökte googla för att få något svar, när det nu inte fanns någon 

läkare att prata med. 

En deltagares upplevelse av fysiska konsekvenser är försenad diagnos på grund av att läkare 

ifrågasatte deltagarens beskrivning av symtom, och då ingen undersökning gjordes försenades 

behandling vilket orsakade onödigt lidande och permanenta fysiska men. 

Lena: Ja, min bromsmedicin den försenades med några år på grund av att man inte tog 

mig på allvar, och det fick jag ju lida för senare för jag fick ju bestående men av det. Så 

det är ju en ganska allvarlig konsekvens ([…]) jag var i stort behov av sjukgymnastik. Så 

det var ju sånt som försenades på grund av att de inte tog mig på allvar. 

Exempel på praktiska konsekvenser är att två av deltagarna söker vidare då de inte får hjälp 

med sina problem, vilket innebär fler besök i vården. De byter vårdgivare och/eller 

vårdinstitution. När detta inte fungerar börjar de undvika att söka vård – även vid akut behov.  

Zenita: Efter det ville jag inte prata med henne något mer. Jag avbokade varenda tid jag 

fick på sjukhuset. Sen så ringde en sjuksköterska och frågade ifall vi kanske skulle byta 
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läkare, och det ville jag. 

 

Lena: Men det där mötet och allt som hände efteråt gjorde att jag orkade inte ta tag i det 

igen. Men två år senare så sökte jag igen och då blev jag skickad direkt till en 

bröstmottagning på sjukhuset och de undersökte mig med ultraljud och så. Det var en 

godartad cysta, men det var uppenbart att den fanns där. 
 

Deltagarna upplever att mindre gott bemötande gör att det blir svårare att berätta om sina 

symtom för läkaren.  

Zenita: ([…]) viktigast är att inte bli ifrågasatt. Om det är lite avvikande från vad de är 

vana vid, då är det som att det inte är på riktigt. Det är många gånger jag har fått höra: 

’det där kan inte stämma’ eller ’det där finns inte’. Där har man tappat lusten att berätta 

någonting mer([…]) 

 

 

5.6 Sammanfattning av resultat  

Deltagarna upplever att bemötandet i vården är viktigt, lika viktigt som, eller viktigare än att 

hitta fel och lösningar. När deltagarna söker till vården vill de bli sedda och bemötta som en 

människa med ett värde. 

 

5.6.1 Resultatet visar att Värde är viktigast i gott bemötande 

Värde är representerat av sju upplevelser, vilket är flest av alla kategorier (se tabell 1). 

Den mest frekventa upplevelsen i hela sammanlagda materialet, samt även nämnd av varje 

deltagare, är att känna Trygghet, lugn, förtroende, vilken har kategorin Värde (se tabell D i 

bilaga 3).  

Värde är representerat i alla bemötandeperspektiv. De tre upplevelser som är representerade i 

alla bemötandeperspektiv tillhör alla kategorin Värde (se tabell D i bilaga 3). 

1) Sedd som människa (Värde),  

2) Vill hjälpa (Värde och Omhändertagen),  

3) Öppenhet och fördomsfri (Värde och Makt).  

Utifrån studiens alla sätt att belysa resultatet är Värde den kategori som träder fram som 

viktigast. Resultatet tolkas därför som att Värde är det deltagarna upplevelser är viktigast i 

gott bemötandet i vården, att de känner att de har ett värde för att de är människor.  
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5.6.2 Konsekvenser av gott och mindre gott bemötande 

Konsekvenser av gott bemötande är att deltagarna känner sig bättre även om de inte får hjälp 

med det medicinska. De blir trygga, lugna och får förtroende för vårdgivaren. De känner sig 

tagna på allvar, lyssnade på och att läkaren visar att hen vill hjälpa dem som människor. Det 

goda bemötandet underlättar för deltagarna att slappna av, bli mer sig själva och har lättare att 

berätta om symtom, och förklara sina problem. De fortsätter gå till den vårdgivare som 

bemöter dem väl.  

 

Konsekvenser av mindre gott bemötande kan vara fysiska, psykiska eller ”praktiska”. 

Deltagarna upplever bland annat att mindre gott bemötande skapar otrygghet och gör det 

svårare för deltagarna att berätta om symtom och problem.  

 

Mindre gott bemötande i form av att inte bli tagen på allvar har försenat diagnos och 

behandling, vilket förlängt lidandet och gett permanenta fysiska men för en deltagare. 

Upprepat mindre gott bemötande gör att deltagare söker ny vårdkontakt för att få hjälp, och 

när det inte fungerar undviker att söka vård, även när det är akut.  

Visst mindre gott bemötande gör att deltagare känt sig förlöjligad, fått sämre självkänsla och 

gör att deltagaren ifrågasätter sin förmåga att tolka sin kropp. En av deltagarna upplever 

bemötandet hon fått som traumatiskt och att hon blivit kränkt. Det bemötandet påverkar henne 

fortfarande idag när hon får gott bemötande och bra vård.  

 

5.6.3 Makt 

Upplevelsen är att deltagaren som patient är i underläge gentemot läkaren, bland annat på 

grund av att hon ber om hjälp och är utlämnad till läkarens vilja att hjälpa, och att få hjälp 

med symtom och problem, samt till läkarens kunnande. Underläget består även av att 

deltagaren inte kan vårdens språk, ”den vita rocken” visar makt, samt som kvinna gentemot 

manlig läkare, och som ung gentemot äldre läkare.  

 

I den utsatta situationen betyder läkarens bemötande mycket för deltagarens upplevelse av 

mötet – om det ger positiva eller negativa konsekvenser av bemötandet. Därför är det viktigt 

att vara medveten om maktobalansen, och minska den.   
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6. Resultatdiskussion  

Resultatet svarar på studiens syfte och frågeställningar. I följande resultatdiskussion kommer 

valda delar av resultatet att lyftas fram till diskussion. Endast upplevelsen Trygghet, lugn och 

förtroende berörs då det är den tydligt mest frekventa i materialet. Gott bemötande utifrån 

kategorier belyses mer ingående, då det är studiens viktigaste resultat. I övrigt diskuteras även 

mindre gott bemötande, konsekvenser, människosyn, vårdgivares möjlighet att lära sig att ge 

bemötande med Värde, läkarens roll, samt maktobalansen. 

 

6.1 Bemötande viktigare än medicinska problem  

Enligt Lundh, C., Segesten, K. & Björkelund, C. (2004) berättar läkarna i studien att det för 

många patienter ofta inte är viktigast att bli botad, utan att de blir lyssnade på och förstådda. 

Detta stämmer med resultatet i den här studien. Deltagaren Zenita poängterar att bemötande, 

att känna sig hörd och respekterad, är viktigare än att läkaren hittar problemet. Lena säger att 

det är viktigt att känna att läkaren vill hjälpa henne som människa och inte bara hitta fel och 

lösningar. 

Bemötande är viktigare än att lösa medicinska problem och enligt studiens resultat är värde 

viktigast i gott bemötande. Det tolkar jag som att det viktigaste läkaren gör i mötet med 

patienten är att se och bemöta patienten som människa med ett inneboende värde. 

 

6.2 Gott bemötande – upplevelser 

Patienterna i Egeli NA, Crooks VA, Matheson D, Ursa M, & Marchant E. (2008) ville att 

vårdgivare skulle vara mer lyhörd, erbjuda fler behandlingsalternativ, ge stödjande 

kommunikation och ta sig mer tid med patienterna. Enligt Ullric, Hauser & Farin (2014) är 

effektiv och öppen kommunikation viktigt för patienterna i mötet med vården. Flera av 

deltagarna i Wuytack, F., & Miller, P. (2011) menar att de haft många negativa möten i 

vården, och när vårdgivare visat respekt och förståelse känner de tacksamhet. Deltagarna 

upplever att bra bemötande bland annat är att mötas av respekt, engagemang, att bli trodd på 

och få realistiska alternativ. Allt detta stämmer väl överens med deltagarnas upplevelser i 

studien, vilket visar att resultatet är trovärdigt. 
 

Det deltagarna oftast nämner som gott bemötande är att känna trygghet, lugn och förtroende.  

För att kunna inge den känslan, det bemötandet, är läkarens förmåga till empati – att kunna 

sätta sig in i en annan människas situation – en viktig egenskap. Enligt Holm (2009) intar 
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empati en central plats i professionell hållning. En vårdgivare som kan sätta sig in i och förstå 

patienten har bättre förutsättning att bemöta patienten på ett konstruktivt sätt. Flera forskare 

bekräftar vikten av att skapa trygghet i mötet i vården. Fox och Chesla (2008) menar att skapa 

trygghet i mötet mellan läkare och patient är positivt för patientens hälsa. Patienter känner 

större trygghet om de har en bra relation med sin vårdgivare, och patienten kan då hantera 

sina besvär bättre (Fox m fl, 2008) Enligt Jangland (2011) kan ett dåligt samspel mellan 

patient och vårdgivare göra patienten otrygg. Willman menar att det viktigt att vårdgivare 

genom gott bemötande skapar tillit och trygghet i patientrelationen (Willman, 2012).  

 

Enligt SBU (1999) vill patienten att läkaren ska vara: ”engagerad, kunnig, intresserad av 

patientens levnadsvillkor och engagerar patienten i en dialog om behandlingsalternativ.” 

(SBU, s 364, 1999). Engagerad och kunnig stämmer överens med resultatet i denna studie. 

Intresserad av patientens levnadsvillkor skulle till del kunna ingå i upplevelsen ”Sedd som 

människa”, men den innefattar en djupare aspekt av värde, som inte omfattas av begreppet 

”levnadsvillkor”. Därför menar jag att ”Sedd som människa” är viktigare för att ge ett gott 

bemötande än ”Intresserad av levnadsvillkor”.  

 

I studien nämner deltagaren Zenita att hon tycker det är bra när läkaren informerar tydligt för 

då har hon kontroll på medicin och behandling. Ingen av deltagarna tar upp ”engagera 

patienten i en dialog om behandlingsalternativ”, men de tar upp ett behov av att ”bli tagen på 

allvar”, och få de ”undersökningar som behövs”, vilket skulle bli mötta om läkaren 

”engagerar patienten i en dialog om behandlingsalternativ”. Enligt SBU (1999) blir patienter 

mer nöjda om de uppmuntras vara aktiva i samtalet och om läkaren försöker skapa en 

samarbetsrelation. SBU (1999) konstaterar att ju mer engagerad patienten är desto mer 

motiverad blir patienten att följa läkarens ordinationer. I Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys (2012) undersökning var svenska patienter de som minst upplevde att 

vårdgivarna engagerade dem i beslut om vård och behandling. Samma undersökning visar att 

om vårdgivare inte engagerar patienten riskeras flera negativa resultat, däribland medicinska 

misstag, vilket två av deltagarna upplevt. Här finns utvecklingsbehov både utifrån studiens 

resultat och tidigare forskning.  
 

6.3 Gott bemötande – kategorier 

De kategorier som blev tydliga under analysarbetet var: Värde, Makt, Omhändertagen, 

Kommunikation och Bekräftad.  
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Kategorin Värde förekom oftast i studiens alla analyserade delar – upplevelser, 

bemötandeperspektiv och intervjuer – och kan därför ses som viktigast i patienternas 

upplevelse av gott bemötande.  

Någon tidigare forskning som studerar bemötande och jämför utifrån kategorierna Värde, 

Makt, Omhändertagen, Kommunikation och Bekräftad har inte hittats. Kommunikation och 

kommunikationsmodeller tas dock ofta upp som viktigt för att kunna bemöta på ett bra sätt, 

till exempel i Fossum (2013). Utifrån studiens resultat verkar Värde ha en djupare påverkan 

på patienten än Kommunikation, så om läkaren kommunicerar att patienten har ett värde 

spelar kommunikationssättet mindre roll. Något som till del skulle kunna bekräfta det är 

Ullric, Hauser & Farin (2014) studie som visar att en effektiv och öppen kommunikation, 

personcentrerat förhållningssätt, samt emotionellt stöd är viktigt i mötet med vården enligt 

patienterna. Vårdgivarens personliga kommunikationsstil var däremot av mindre vikt.  

 

Enligt min tolkning är Värde så tydligt bekräftat i studien som viktigast i patienternas 

upplevelse av bemötande jämfört med övriga kategorier, att det skulle kunna förstås som 

grunden i gott bemötande, och har störst betydelse för hur patienten upplever bemötandet i 

vården. Detta värde kan förmedlas genom övriga kategorier. Makt – minska maktobalansen 

genom att läkaren visar att hen och patienten har samma värde. Kommunikation – läkaren 

kommunicerar det värdet verbalt och icke-verbalt. Omhändertagen – patienten känner sig värd 

att tas om hand när hon får hjälp. Bekräftad – patienten och det hen berättar får ett värde när 

hen blir trodd på. Fossum (2013) berör detta till del, då han menar att bemötande handlar om 

kommunikation, hur samtalet utförs, men också om hur man tar emot en patient, bland annat 

människosyn, människovärde, respekt, värme och engagemang.  

 

Även andra belyser vikten av att se patienten som människa. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys (2012, 2014) undersökningar visar brister i vårdens helhetssyn att se patienter 

som människor med både medicinska och icke-medicinska behov. Den visar att patientens 

möte med hälso- och sjukvården kan leda till rädsla och ångest, liksom andra emotionella, 

psykologiska och andliga bekymmer. Detta bekräftas av deltagarna i den här studien. De har 

bland annat blivit otrygga, undvikit vård och påverkats negativt psykiskt. Enligt samma 

undersökningar av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2012, 2014) ska en 

patientcentrerad vård förutse och bemöta dessa behov istället för att bara fokusera på de 

medicinska aspekterna, och konstaterar även att vården kan göra mer för att utgå från en 

helhetssyn på patienterna och därigenom bättre kunna tillgodose deras behov. Emotionella, 
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psykologiska och andliga frågor skulle kunna kopplas till värde – sedd som människa som har 

ett värde. Att uppmärksamma de frågorna är att se hela människan, men undersökningarna 

berör inte etik och människovärde specifikt. Enligt McCormack och McCance (2013) innebär 

en personcentrerad omvårdnad att möta patienter som individer med unika egenskaper och ett 

värde, att bygga upp en gemensam tillit och förståelse, samt utveckla terapeutiska relationer. 

Utifrån studiens resultat är patientcentrerad vård bra då den även tar hänsyn till patientens 

icke-medicinska behov, inte bara medicinska. Men en personcentrerad vård skulle vara ännu 

bättre utifrån studien, då den innefattar att patienterna har ett värde, vilket stämmer med 

resultatet att Värde är viktigast i gott bemötande. 

 

6.4 Konsekvenser av gott bemötande 

Konsekvenser av gott bemötande är enligt deltagarna att det blir lättare att slappna av, berätta 

om diagnos och ta till sig behandling och medicin. En tidigare studie visar att en god relation 

mellan vårdgivare och patient gör att patienter känner trygghet och har bättre förmåga att 

hantera sina besvär (Fox & Chesla, 2008; Danielson m fl, 2002). Enligt Lobo m fl (2014) har 

kvalitén på livet mycket att göra med hur patienterna blir bemötta. Detta stämmer med två av 

deltagarna, framför allt Lena, som nu när hon får gott bemötande och god vård mår bättre 

även om hon fortfarande är påverkad av konsekvenserna av det mindre goda bemötandet som 

hon tidigare fått. Gott bemötande skulle därför kunna spara inte bara patienternas lidande, 

utan även tid och pengar för vården. 

 

6.5 Människosyn och kategorin Värde 

Begreppet värde finns med i Svenska Läkarförbundets etiska regler (2009) som säger att 

läkare ska följa människokärlekens och hederns bud och aldrig frångå principen om 

människors lika värde eller utsätta patienter för diskriminerande behandling eller bemötande. 

Hur ska begreppet ”värde” tolkas? Axel Carlbergs (2009) tolkning att ”villkorslöst 

människovärde” bäst sammanfaller med den traditionella läkaretiken, och är en inneboende 

kvalitet hos alla människor, inte ett från staten tillskrivet juridiskt erkännande. Carlberg menar 

att det är grunden för den respekt som läkare bör ha mot patient, och inte jämställdhet. Min 

tolkning är att det som motsvarar deltagarnas behov av värde – kategorin Värde – stämmer väl 

överens med Carlbergs tolkning och därför kan förstås som viktigt för läkarna att utgå ifrån i 

sitt bemötande. Det är också därför min tolkning att ett bemötande som inte ger patienter ett 

värde – inte sedda som människor – riskerar att skada patienterna mer, som att kunna orsaka 
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psykisk vårdskada, än om patienterna blev sämre bemötta utifrån värdet jämställdhet.  

 

6.6 Mindre gott bemötande 

Enligt Thorne S. m fl (2004), hade nästan alla deltagare i studien upplevt att de fått ett dåligt 

bemötande av vårdgivare. De hade inte blivit trodda på, påståtts ha psykisk ohälsa eller att de 

överdrev sin upplevelse av sin sjukdom, vilket gjorde att deltagarna kände frustation och 

deras hälsotillstånd försämrades. Detta stämmer väl överens med vad två av deltagarna i 

denna studie upplevde. Båda deltagarna sökte för bland annat svår smärta som läkarna hade 

svårt att hitta orsaken till. Även studien i Lobo m fl (2014) visar att patienter som hade 

mycket smärtsymtom, upplevde att de fick ett sämre bemötande av vården. En annan studie 

(Lund, Segesten & Björklund, 2004) som rör patienter med ospecificerbar smärta visar att 

läkarna trots stor vilja att hjälpa, stort engagemang och att de var utbildade i kommunikation 

uppstod problem i kommunikationen med patienten (Lundh, Segesten & Björkelund, 2004). 

Detta tolkar jag som att det är något annat som saknas. Här skulle en ökad förståelse för 

patientens behov av Värde – bli sedd som människa – kunna komplettera läkarens bemötande 

och göra att patienterna upplever ett gott bemötande trots att läkaren inte hittar anledningen 

till symtomen, och även underlätta kommunikationen.  

 

Att deltagarna under intervjuerna väljer att berätta om det mindre goda bemötandet först och 

oftast mest, tolkar jag som att det verkar påverka patienten mer än det goda bemötandet. Det 

visar hur viktigt det är att undvika mindre gott bemötande i vården. 

 

6.7 Konsekvenser av mindre gott bemötande  

Tidigare forskning har visat att en dålig relation mellan patient och vårdgivare kan leda till 

otrygghet (Fox & Chesla, 2008; Jangland, 2011; Thorne m fl, 2004), vilket stämmer med 

deltagarna i studien. Konsekvenser av mindre gott bemötande, upplever de, är att de har blivit 

otrygga, fått svårare att berätta om symtom, fått fel och/eller försenad diagnos, sökt annan 

vårdkontakt och undvikit att söka vård trots att de behövt. Deltagarna har upplevt att de mått 

dåligt av mindre gott bemötande. En deltagare skulle kunna tolkas ha fått en psykisk 

vårdskada av mindre gott bemötande. Funnen tidigare forskning har inte belyst så mycket om 

vad mindre gott bemötande kan leda till för djupare konsekvenser, och ingen hittad forskning 

har belyst psykiska vårdskador på grund av bemötande. Thorne S. m fl (2004) har berört 

lidande på grund av mindre gott bemötande. Deras studie visar att de flesta av deltagarna inte 
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fått tillräcklig med stödjande samtal av vårdgivare, och det har orsakade lidande för 

patienterna. Psykisk vårdskada och traumatiska upplevelser är svåra konsekvenser av 

bemötande, som är värt att uppmärksamma för att undvika.  

Jangland (2010) menar att för att kunna bryta ett negativt mönster, är det som vårdgivare 

viktigt att förstå patienters upplevelse av missnöje av vårdrelationen och använda den 

förståelsen för förbättringar (Jangland, 2010). Det som inte fungerar är en bra utgångspunkt 

för att förbättra. Lena berättar att hon påverkats psykiskt av bemötandet i vården. Hon kände 

sig kränkt och upplevde sin situation som traumatiskt. Enligt Croona (2003) kan brister i 

bemötande leda till att patienter känner sig kränkta. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada ([…]) som hade kunnat 

undvikas”. Utifrån detta kan det tolkas att Lena fått en vårdskada. Exakt vad i bemötandet 

som orsakat Lenas vårdskada går inte att bekräfta utifrån denna studie. Inte heller om det 

finns en relation till Värde. Men att Värde har störst betydelse för patienternas upplevelse av 

bemötande har konstaterats i studien, och om patienten upprepade gånger inte känner att hon 

har ett värde – inte blir sedd som människa – i en situation där hon har smärta och söker hjälp, 

skulle man kunna förstå att det kan påverka patienten. Det går dock att visa utifrån studien att 

mindre gott bemötande kan skada en patient och det skulle kunna vara kopplat till Värde. 

 

Enligt Synnöve Ödegård (2013) behöver en patient som drabbats av en vårdrelaterad skada en 

förklaring till det som hänt, en ursäkt och en försäkran att vården agerat för att liknande inte 

ska hända igen. Lena nämner också i studien att hon upplevde det positivt när hon fick veta att 

läkaren ansåg att hon hade gjort fel. Här skulle man kunna tolka det som att ge patienten en 

ursäkt skull kunna vara ett sätt att ge patienten ett värde.  

 

6.8 Hur kan man lära sig att ge ett gott bemötande med Värde? 

Är gott bemötande något som man kan lära sig? Enligt Holm (2009) var läkarna i vissa 

detaljer avtrubbade i sin förståelse för hur patienten upplevde situationen, och detta trots bra 

och genomtänkta rutiner. Jag tolkar det som att det behövs något mer än rutiner för att säkra 

ett gott bemötande. En oförmåga att förstå patientens situation finns också representerad i 

denna studie, bland annat Lenas upplevelse av att bli förlöjligad och härmad. Vad kan vården 

och vårdutbildningar göra för att möta patienters behov att bli sedda som människa med 

värde? 

Ulla Holm (1985) nämner att läkarstudenter kan öka en humanitär inställning till patienter  
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genom att välja en specialitet med hög grad av patientkontakt. Många möten med patienter 

ökar möjligheten att lära sig att agera humant. I en senare publikation av Holm (2009) där hon 

studerar läkarstudenters förmåga till empati menar hon att utbildning inte helt kan överbrygga 

bristen på empati om läkarstudenten har en låg grundförmåga till empati. De som hade låga 

värden på empatitesterna hade höga resultat i icke professionellt arbetssätt. Enligt Holm 

(2009) kan endast vissa med låg empatiförmåga förändras: de som har ett grundläggande 

intresse för människor och interaktion med andra. Tidigare studier visar att läkarutbildningen 

har en negativ inverkan på studenternas förmåga till empati, menar Holm (2009). Holm och 

Aspegren (1999) visar att handledning kan minska nedgången i förmåga till empati. Enligt 

Holm (2009) kan en empatisk omgivning utveckla den empatiska förmågan. Detta innebär att 

chefer, kollegor och handledare kan påverka förmågan till empati positivt.  

Enligt SBU (1999) förmedlas önskvärda förhållningssätt hos läkare och andra vårdgivare 

framför allt genom förebilder, men också genom undervisning i medicinsk etik. Enligt 

Ottosson (2013) har avskräckande förebilder också ett pedagogiskt värde. Framgångsrik 

undervisning bör vara upplevelsebaserad och utgå från patientkontakter, och den typen av 

undervisning ges vid alla medicinska fakulteter (Ottosson, 2013). 

Så; god handledning under utbildning, undervisning i etik och upplevelsebaserad 

undervisning, avskräckande förebilder, att möta många patienter i sin profession och omge sig 

med empatiska personer utvecklar empati, och om man kopplar ihop empati och förmågan att 

sätta sig in i patientens situation, ökar därmed möjligheten hos vårdgivare att tillgodose 

patienters behov av att bli bemötta som människa med värde.  

Gunilla Hellquist Lantz (2014), läkare sedan fyrtio år och lärare sedan tjugo år menar: ”Om 

jag möter mina patienter med omedvetna fördomar eller negativa attityder försämras 

kontakten. Om jag väljer att se det goda hos dem känner de sig tryggare och vågar lättare dela 

sina tankar och känslor.” Hon väljer att se det goda i patienten. Hon ger dem ett värde.  

 

6.9 Läkarens roll 

I en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 1999) står att 

läkaren kan ha många roller – vårda, forska, representera myndighet – men ett önskvärt 

förhållningssätt är att patienten blir bemött med medmänsklighet och empati. Ottosson (2013) 

menar att professionalitet vanligen avser den medicinska kompetensen, men att det finns skäl 

att vidga innebörden så att den omfattar läkekonsten för att kunna möta patienternas behov. 
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Stolt (2003) menar att i läkekonst ingår bland annat att se patienten som en unik person, ge sig 

tid att lyssna, använda begripligt språk, försöka förstå patienten utifrån dennes perspektiv, 

visa empati, respekt och medlidande och bry sig om hur det går. Läkarförbundets etiska regler 

(2009) betonar både den medicinska vetenskapen och läkekonsten.  

 

Deltagarnas upplevelse av hur läkarens roll bör vara i vårdmötet är att läkaren är lugn och 

trygg, vill hjälpa patienten som människa, är närvarande, har empati och bemöter patienten 

utan fördomar oavsett ålder, kön eller tidigare diagnos. Detta stämmer till stor del överens 

med tidigare forskning, utbildningsmaterial för sjukvården och läkarnas etiska regler, så det 

finns redan en god grund för vårdgivare att kunna agera utifrån vad patienterna upplever att 

läkarens roll bör vara. I utbildningsmaterialet ”Att mötas i Hälso- och sjukvård”, från 

Socialstyrelsen (2015) står: 

I den professionella hållningen ingår att klara av att ge ett gott bemötande, vara 

empatisk och inge lugn, hopp och tröst – även när det känns svårt att räcka till eller 

orka. (Socialstyrelsen, s 31, 2015) 

Det finns två saker som inte är nämnt med tydlighet i tidigare funnen forskning, men som är 

med i denna studie som upplevelse av gott bemötande. Båda är med i kategorin Värde.  Dels 

är det att läkaren visar att hen Vill hjälpa patienten som människa. Dels är det deltagarnas 

behov av att läkaren är Fördomsfri och öppen på det sätt att läkaren vid behov kan se förbi 

tidigare diagnos. Detta har det inte hittats i någon tidigare forskning, därmed inte sagt att det 

inte finns, men kan vara av vikt att konstatera.  

 

6.10 Maktobalansen 

Deltagarna beskriver en känsla av underläge i vårdsituationen på flera olika sätt. 

Maktobalansen i vårdmötet bekräftas av flera tidigare forskare (Hjalmarsson, 2013; SBU, 

1999; Willman, 2012; Delmar, 2012; Snellman, 2009). Delmar (2012) menar att det är viktigt 

att vårdgivare är medvetna om sitt överläge och underlättar för patienten att känna sig jämlik. 

Enligt Willman (2012) är patienten ofta i beroendeställning, då vårdgivarna har makt i form 

av sin profession, och patienten måste lita på deras kompetens.  
Detta sammanfattas på ett bra sätt i utbildningsmaterialet från Socialstyrelsen (2015):  

Vårdsituationen är ett möte mellan ojämlika parter. Patienten, å ena sidan, befinner sig i 

underläge bland annat på grund av sin sjukdom, oro, medicinska okunskap och 

beroendeställning. Vårdpersonalen, å andra sidan, är med sin yrkeskunskap, sitt 
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fackspråk och sin yrkesstatus i ett överläge. Ofta är personalen omedveten om denna 

maktobalans. Men var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett personligt 

och professionellt ansvar att bemöta patienter och vårdsökande på ett sätt som ger dem 

lika rättigheter och möjligheter i mötet med vården. (Socialstyrelsen, s 33, 2015) 

Maktobalansen är inbyggd och vårdmötet kan aldrig bli helt jämlikt. I mötet finns en 

grundutsatthet hos patienten just därför att hon söker vård. Hur läkaren bemöter – verbalt och 

icke-verbalt – kan man därför förmoda att patienten blir mer påverkad av än i andra, 

vardagliga situationer. För att minska obalansen kan läkaren välja att ge ett gott bemötande 

vilket utifrån studien är att skapa känslan av trygghet, lugn och förtroende, och ge patienten 

ett värde – se henne som människa. Ottosson (2013) menar att endast om läkaren är 

medmänsklig, empatisk och framstår som trovärdig med patientens bästa för ögonen kan 

känslan av underläge i vårdmötet minska. Ett sådant förhållningssätt gör inte bara mötet 

mindre spänningsfyllt, utan kan även få patienten att våga lämna känslig men relevant 

information om sin livssituation, vilket fördjupar diagnostiken och breddar 

behandlingsmöjligheterna (Ottosson, 2013). 

 

Jag tolkar det som att Makt och Värde är sammankopplade i vårdmötet på grund av 

maktobalansen. Det är svårare för patienten att känna att hen har ett värde om hon känner sig i 

underläge.  

 

 

7. Metoddiskussion  

Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats med i huvudsak hermeneutisk inriktning och vissa 

kvantitativa inslag. Hermeneutiken används för att tolka och förstå människors yttringar, och 

ger därför möjlighet att tolka och förstå deltagarnas upplevelser av bemötande, och det passar 

denna studies syfte. Intervju valdes som metod med semistrukturerade frågor, då det gav 

tillgång till deltagarnas upplevelser och möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga 

svaren, samt hålla samtalet inom de ämnesområden som skulle studeras. Urvalet gjordes med 

snöbollsurval för att få fram lämpliga deltagare, en deltagare föreslår nästa. Detta för att 

studien syftade till att studera specifikt bemötande och därför kunde inte deltagare till studien 

sökas via en speciell vårdinrättning eller specifik diagnos, eller på grund av att de upplevt 

dåligt bemötande och klagat hos Patientnämnden.  

 

Det hade kunnat vara mer ändamålsenligt att göra en annan typ av urval för att få ett så brett 
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perspektiv på som möjligt (Polit & Beck, 2012). Detta hade dock varit för tidsomfattande. 

Den studerade gruppen var homogen på så sätt att alla deltagare var kvinnor och till stor del i 

samma ålder och de hade alla upplevt både bra och sämre bemötande i hälso- och sjukvården. 

En homogen grupp gör det lättare att överföra resultatet till liknande grupper (Polit & Beck, 

2012), men studien hade kunnat få en större bredd med en mer varierad grupp av deltagare. 

 

Fler än tre deltagare hade kunnat berika studien, men tiden tillät inte, och bedömningen 

gjordes att ytterligare en deltagare inte behövdes, då innehållet i det material som inkommit 

var rikt. Att även göra en intervju med en läkare och jämfört hens upplevelse med 

patienternas hade kunnat berika studien. Detta valdes bort på grund av tidsbrist och att 

patientperspektivet är den viktigaste utgångspunkten i studien. 

 

Intervjuerna gjordes i deltagarnas hem för att skapa en trygg situation för dem när de 

berättade om sina upplevelser. Ingen av deltagarna var bekant för författaren tidigare, men för 

att inte situationen skulle upplevas för familjär betonades forskningssyfte och forskarroll 

innan intervjun påbörjades.  

 

För att undersöka bemötande inom vården kunde eventuellt ett annat tillvägagångssätt varit 

mer lämpat, till exempel anonyma frågeformulär där deltagarna kunde uttrycka sig i fritext. 

Eventuellt hade ett sådant sätt att insamla data gett en ännu tydligare bild av upplevelsen av 

bemötande, då deltagarna kunnat uttrycka sig helt anonymt. Upplevelsen var dock att 

deltagarna kunde uttrycka sig fritt under intervjuerna. 

Mitt intresse för bemötande i vården började efter en bilolycka som gjorde att jag kom i 

kontakt med vården under en längre tid. Jag fick både gott och mindre gott bemötande av de 

vårdgivare jag mötte. Min förförståelse är tydlig och har hanterats medvetet. Jag har före 

intervjun endast berättat för deltagarna att jag har erfarenhet av både gott och mindre gott 

bemötande i vården. Jag har lagt min förförståelse åt sidan när jag arbetat med metod och 

analys, vilket inte var svårt då det deltagarna berättat varit innehållsrikt och fullt tillräckligt 

för att belysa gott bemötande i vården utifrån ett flertal perspektiv.  

 

För att få en upplevelse av materialet gjordes en frekvensmätning angående hur ofta en 

upplevelse förekom i det samlade intervjumaterialet. Då materialet inte är så stort kan detta 

ifrågasättas som relevant, men ger ändå en upplevelse av vad deltagarna uppfattar som viktigt 

i bemötandet. Valet att ta med Mindre gott bemötande gjordes för att fördjupa förståelsen av 

det goda bemötandet än mer. Av samma anledning togs även Hur behövt bli bemött, efter 
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pilotstudien, samt Läkarens roll, efter en seminariediskussion. Då Makt och Konsekvenser av 

bemötande inte helt kunde inbegripas i denna analysmetod, utan belysts enskilt, hade kanske 

en annan analysmetod, som klarat av att innefatta även de perspektiven, berikat resultatet. 

Möjligen en narrativ analysmetod som mer utgår från de intervjuades berättelse. På grund av 

tidsbrist och tidigare erfarenhet av Kvales meningskoncentrering, valdes den analysmetoden. 

Förhoppningen är att med kompletteringarna av makt och konsekvenser ges ett tillräckligt 

gott underlag för analys och resultat. 

 

Citat från intervjuerna presenteras i resultatet för att stärka autenticiteten i texten. Studiens 

trovärdighet stärks genom att författaren strävade efter att ge en fyllig metodbeskrivning där 

de olika stegen i analysfasen redovisas genom presentation av hur kategorier och upplevelser 

skapats, och att författaren använde sig av regelbundna sammanfattningar i intervjuerna, samt 

att materialet analyseras och presenteras utifrån flera sätt: analystabell utifrån Kvales 

meningskoncentrering, och till del även frekvens. 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har frågorna som ställts till alla deltagare berört samma 

område. På så sätt har ett enhetligt förhållningssätt eftersträvats under datainsamlingen (Polit 

& Beck, 2012). 

 

8. Slutsats  

Det viktigaste i deltagarnas upplevelse av gott bemötande är enligt studiens resultat – 

kategorin Värde – vilket innebär att deltagaren känner att hon har ett värde för hon är 

människa. Deltagaren behöver i första hand bli sedd och bemött som människa.  

Även övriga kategorier – Makt, Kommunikation, Omhändertagen och Bekräftad – har sin 

betydelse för det goda bemötandet, men att Värde har en större och djupare betydelse kan 

även förstås då man studerar konsekvenser av bemötande. Till exempel att känna att man inte 

har ett värde som människa i vårdmötet, påverkar en patient mer än läkarens kommunikation. 

Värde och Makt är alltid sammankopplade i vårdmötet på grund av den inbyggda 

maktobalansen mellan läkare och patient. Det är svårare att känna att man har ett värde när 

man känner sig i underläge. Därför behöver läkaren medvetet agera för att patienten ska känna 

att de båda har samma värde, båda är människor som möts. Då läkaren agerar i sin profession 

är det läkarens ansvar att underlätta god vård, vilket gott bemötande gör, både enligt denna 

studie och tidigare forskning. 
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Bemötandet skapar konsekvenser. Gott bemötande ger fördelar. Mindre gott bemötande kan 

ge nackdelar. Upprepat mindre gott bemötande kan leda till svåra konsekvenser. Gott 

bemötande är därför positivt för alla parter. När det gäller bemötande i vården finns alla 

förutsättningar: lagstiftning och regler, undersökningar och insikter, utbildningsmaterial och 

goda intentioner. Ändå är patienters upplevelse att det ibland brister i bemötandet. 

Personcentrerad vård, med en människosyn där patienten har ett värde, kan därför enligt 

studien vara en möjlighet att det som finns i teorin, – i form av lagar, regler, undersökningar, 

insikter och intentioner, med mera – än mer används i praktiken. I förlängningen skulle det 

kunna spara tid och pengar, minska lidande för patienten och skapa tillfredställelse för både 

patient och vårdgivare.  

När en person söker vård blir hen patient. Begreppet har ursprungligen haft innebörden ”den 

lidande människan”, på latin ”den som lider” (Kasén, 2012). Patientbegreppet har förändrats 

och knutits till diagnos, behandling och sjukdom. Det har inom vårdvetenskapen använts för 

att beteckna ”människan som vårdas” (Kasén, 2012). Utifrån denna studie skulle en ny 

innebörd av begreppet patient kunna vara: ”människa med värde, som behöver hjälp med ett 

problem”. Nyckeln till gott bemötande är utifrån studiens resultat: Värde, att patienten har ett 

värde för hon är människa, och att läkaren genom sitt bemötande visar att hon har det värdet. 

Det stämmer väl med hur jag upplevde både läkarens och sjukgymnastens bemötande. 

 

9. Studiens kunskapsbidrag 

Genom att uppmärksamma vad patienter upplever är viktigt, till och med viktigast, i gott 

bemötande, skapas möjlighet att få fördelarna av det goda bemötandet, att patienterna känner 

sig trygga och får lättare att berätta om sina symtom och besvär, vilket underlättar för läkaren 

att ställa snabbt kunna ställa rätt diagnos och ge lämplig behandling.  

Studien uppmärksammar även det mindre goda bemötande och konsekvenserna av det, samt 

maktobalansen och patienters upplevelse av underläge och sårbarhet, vilket fördjupar 

insikterna i gott bemötande och hur patienter behöver bli bemötta. Att studera bemötande 

utifrån detta samlade grepp och med patientintervjuer, är inte så mycket tidigare forskat om.  

Genom att skapa förståelse för en annan människa öppnas möjligheter för empati, vilket är en 

av de viktigaste egenskaperna för en vårdgivare, enligt Holm (2009). Förhoppningen är att 

öka förståelsen hos vårdgivare, så de förstår hur viktiga de är för patienten. Detta genom att 

belysa det viktigaste i gott bemötande, men även genom att visa på de svåra negativa 
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konsekvenser som mindre gott bemötande kan ge. Vårdgivare har stora möjligheter och stort 

ansvar, då de med små medel kan skapa positiva eller negativa konsekvenser genom hur de 

väljer att bemöta patienten. Förståelse för det skapar bättre möjlighet att välja väl.  

 

Då resultatet att Värde, bli sedd som människa med värde, är tydligt viktigast i gott 

bemötande enligt studien, kan det bli underlag för diskussioner för förbättringar av 

bemötandet i vården, och då med blicken vänd mot läkekonst, etik och människosyn. 

 

 

10. Implikationer för fortsatt forskning 

Då den här studien är genomförd med kvinnor, vore det intressant att studera mäns 

upplevelser av bemötande, inklusive hur de hade behövt bli bemötta och konsekvenser av 

bemötande, för att se vilka skillnader och likheter som finns.   

 

Utifrån studiens resultat vore det intressant att studera patienters upplevelse av bemötande på 

en vårdinrättning som har konstaterat gott bemötande med en som har mindre gott bemötande 

och se om skillnaden kan ligga i Värde. Andra uppslag till fortsatt forskning är många: 

studera om en vårdinrättning med konstaterat gott bemötande har en tydlig policy där 

bemötandet ger patienter Värde; forska om vad i bemötandet som riskerar orsaka psykiska 

vårdskador; hur Värde och Makt påverkar vårdmötet; om utbildning i personcentrerad vård 

förbättrar patienters upplevelse av bemötandet; eller fördelarna för vårdgivare av att ge ett 

gott bemötande.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor:  
 

1. Vill du berätta om den omsorg som har du har mött vid läkarbesök? 

2. Är det något som har varit speciellt viktigt i den goda omsorgen? 

3. Vill du berätta om eventuella brister i omsorg och bemötande som du har fått? 

4. Vad hade läkarna kunnat göra annorlunda, dvs. hur hade du behövt bli bemött? 

 

Följdfrågor: 

5. Vill du berätta mer om det? 

6. Kan du ge exempel? 

7. Vad kände du då? 

8. Har det gett några konsekvenser? 

 
 

Avslutande fråga: 

Är det något mer som du vill lägga till? 
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Bilaga 2  

Sammandrag av deltagarnas upplevelser 

För att tydligt belysa deltagarnas upplevelser som patienter presenteras här ett sammandrag av 

varje deltagares intervju, med kompletterande citat.  

 

Lena  

Lena, 25 år, har sökt vård för smärta och andra kroppsliga symtom. Hon upplevde att läkaren 

inte tog hennes symtom på allvar och inte tog prover eller gjorde de undersökningar som 

behövdes. Läkaren bedömde att orsaken till hennes symtom var psykiskt, ”psykiska ärr” 

orsakade de kroppsliga symtomen. Lena remitterades inte till psykiatrin, utan lämnades utan 

hjälp. Lena upplevde sig inte tagen på allvar under flera år, utan sedd som att hon inbillade 

sig/var psykiskt sjuk. Detta har skett på olika platser och av olika läkare, och även med andra 

fysiska åkommor. Lena blev allt sämre fysiskt och mådde dessutom psykiskt dåligt av 

situationen. Hon hade så svåra symtom att som hon beskriver: ”det var svårt för mig att leva”. 

 

Lena levde med svåra smärtor, blev sämre, visste inte orsaken, bad om hjälp och fick inte 

hjälp, tappade hoppet om läkning och upplevde dessutom ett dåligt bemötande som hon bland 

annat beskriver som: ”kränkt, trampad på, överkörd, ifrågasatt, förlöjligad, utlämnad”. Bland 

det mindre goda bemötande som påverkat Lena mest var vid en undersökning då Lena 

ombads berätta om symtomen och läkaren härmade Lenas rörelser på ett förlöjligande sätt och 

säger: ”så här kan det ju inte vara, det ser du ju själv”. Hon tappade i självkänsla och började 

även ifrågasätta sitt omdöme när det gällde att tolka signaler från sin egen kropp.  
 

Konsekvenserna av det mindre goda bemötandet blev att hennes behandling försenades och 

orsakade henne bestående fysiska men. Hon har många gånger dragit sig för att söka vård. 

Psykiskt hade Lena panikångestattacker vid vårdbesök, och en del minnen av det mindre goda 

bemötandet sitter fortfarande kvar. Hon upplever att hon har fått psykiska men, och att det 

varit traumatiskt. Hon mår fortfarande dåligt vid läkarkontakt, trots att hon idag är trygg och 

nöjd med vårdpersonal och vård inklusive bemötande. Lena upplever att hon behövt att 

vården återkopplade och bekräftade henne med en undersökning eller ett telefonsamtal. ”Små 

medel hade gjort stor skillnad.”. Hon hade behövt känna sig omhändertagen och trygg. 
 

När Lena har mött en läkare som varit ödmjuk och inte sagt att han vet allt, så har hon fått 

förtroende. Hon känner att hon får gott bemötande när hon har känt sig som en människa i 

mötet och blivit bemött med respekt, och när läkarna säger att de vill hjälpa henne.  
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”Pratar med mig som människa till människa.” Då har hon känt att hon kan lita på dem och 

känt sig trygg i vården. Lena upplever att det är viktigt att vårdpersonal lyssnar på patienten 

och möter alla fördomsfritt, oavsett om man är en äldre man, eller en ung kvinna. 
 

Det bemötande som gjort Lena trygg i vården idag är att hon blivit tagen på allvar, att de gjort 

utredningar för att utesluta eller bekräfta diagnoser, att hon känner sig trodd på och att vården 

har koll på hennes hälsa, samt att hon möter samma läkare varje gång.  
 

Lena har idag fått en diagnos, så hon vet att hennes symtom inte berodde på något psykiskt. 

Hon har en ovanlig variant av en svår sjukdom och måste ha regelbunden kontakt med vården 

för medicinering och behandling. Den vårdpersonal hon nu träffar är alltid samma team av 

läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Idag mår Lena bättre fysisk 

och psykiskt, känner sig trygg i vården och får bra vård, inklusive bemötande. Trots detta 

upplever hon fortfarande att det är jobbigt att ha kontakt med läkare och om det finns 

möjlighet så väljer hon hellre att prata med de övriga i teamet och be dem föra fram det till 

läkaren. Hon säger dock att hon lärt sig hur hon bättre ska hantera vårdsituationen – både 

mötet och språket.  
 

Några citat från Lenas berättelse visar exempel på hennes erfarenheter av bemötande: 

 

Idag när jag går till läkare känner jag mig trygg, jag mår bra. Men jag har med mig i 

bagaget väldigt många dåliga upplevelser. Att man har blivit bemött respektlöst och jag 

har känt mig kränkt och trampad på mycket. Och så var det under flera år. Anledningen 

att jag mår bra idag är att jag har fått diagnos, jag mår också ganska bra, så jag är inte 

lika utsatt som jag var när jag inte hade diagnos och mådde väldigt dåligt. 

Många gånger så sökte jag för olika symtom, men utan att de gjorde några direkta 

undersökningar så fick jag höra att det var psykiskt och även förlöjligande av de 

symtom jag sökte för. Det var ingenting att ta på allvar. Vissa demonstrerade hur jag 

visade saker och att ”så här kan det ju inte va, det ser du ju själv”. Ja, det kändes som att 

de absolut inte tog det på allvar. 

Hans slutsats var att det är mina känslomässiga ärr som satt sig i kroppen och det får jag 

leva med. Och med facit på hand när jag fick en diagnos flera år senare och man kunde 

se att det inte var påhittat eller psykiskt så blir det ännu mer tydligt att det var helt fel. 

Så det var inte så bra. (Sista meningen viskade L fram.)  

Bemöt mig som en människa, var fördomsfri, och skicka mig vidare, var ödmjuk, om 

du inte vet. Konferera med någon annan. Hävda inte att man har svaret om du inte vet. 

Ja, min bromsmedicin den försenades med några år på grund av att man inte tog mig på 

allvar, och det fick jag ju lida för senare för jag fick ju bestående men av det. Så det är 

ju en ganska allvarlig konsekvens faktiskt. 

…och när jag vände mig dit att de faktiskt återkopplade och bekräftade mig, antingen 

gjorde en undersökning eller bara ett telefonsamtal. Det hade gjort mycket istället för 

att ignorera det. Så små medel hade gjort stor skillnad.  
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Sara 

Sara, 24 år, har bott på olika platser i Sverige och sökt för återkommande lättare fysiska 

åkommor och lättare psykiska symtom. Hon har mest upplevt gott bemötande i sina besök hos 

vården, och i några enstaka fall fått ett mindre gott bemötande. I det goda bemötandet 

upplever Sara att en viktig egenskap hos läkaren är att skapa en känsla hos patienten av att 

vara trygg, sedd, bekräftad och lyssnad till, samt ge stöd eftersom patienten gör sig sårbar 

genom att berätta om sina problem. Sara tar upp kroppsspråket som ett sätt att förmedla denna 

känsla, och menar att empatin syns i ansiktet. Sara upplever också att om läkaren tar sig tid 

och hon som patient får berätta det hon behöver, så kan det göra att hon mår bättre.  

Som exempel på mindre gott bemötande som Sara upplevt berättar hon om ett 

förstagångsbesök hos en läkare som var frånvarande, inte tittade på henne, frågade hur hon 

mådde men inte ställde följdfrågor. Läkaren ställde snabbt en diagnos och skrev ut 

antidepressiv medicin. Mötet tog knappt tio minuter. Sara upplevde sig inte sedd, hon 

skämdes för sina problem, kände sig utlämnad, och att få antidepressiv medicin var en stor 

sak för henne som hon kände att hon inte fick tillräcklig information om. Sara tar också upp 

att läkaren har stor makt över henne och hennes hälsa på gott och ont, och att hon är i 

underläge och inte ifrågasätter läkaren. Hon upplever att när hon känner sig trygg hos läkaren 

underlättar det för henne att slappna av och berätta om sina problem. 

Några citat från Saras berättelse som visar exempel på hennes erfarenheter av bemötande. 

Som läkare, och som människa, kan man inge förtroende, man kan få den andra 

personen att känna sig trygg, sedd, bekräftad och lyssnad till. …i en situation där man 

möter en läkare är det extremt viktigt att den har de egenskaperna, den kapaciteten att få 

en att känna sig trygg. 

Ta tid för mig som patient, lyssna ordentligt, ställa följdfrågor. Visa intresse helt enkelt 

för mig som individ för jag är ju också en människa bakom patient ’skylten’... 

…ser en i ögonen. Att man lyssnar. Utstrålar någon slags värme, och det kan man se i 

uttrycket i ansiktet. Är den här läkaren väldigt besvärad… Det kan man ju också 

uppleva. 

Ja, man får ju alltid ett intryck av en person när man träffar dem. En känsla, en värme, 

en öppenhet, bara någon slags medkänsla, en empati. 

…jag får ta min tid och berätta det jag vill berätta. Bara det kan göra att man känner sig 

bättre... 

Och det är ju inte svårt för en läkare att få en att känna sig dum till exempel. Det kan ju 

räcka med små, små saker. Och det blir ju så när man öppnar upp sig och berättar och 

då kan ju läkaren som dumförklara en. Och det behöver ju inte ens vara med flit, utan... 

men det blir väldigt skört. Därför är det viktigt att läkaren har den finkänsligheten, att 

man har den här empatin. Jag tror att utan medkänsla, utan inkännande, tror jag inte 

man är en bra läkare. 
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Zenita 

Zenita, 31 år, har sökt vård för lättare och svårare fysiska åkommor, och en långvarig trötthet.  

Zenita berättar att hon har haft ovanliga symtom som hon upplever inte har tagits på allvar. 

Hon har fått psykiska diagnoser som depression och utbrändhet och medicin utskriven istället 

för undersökningar, upprepade gånger. Detta trots att hon känt sig glad och inte utbränd. 

Zenita har bytt vårdgivare och vårdinstitution för att försöka få svar på varför hon mår dåligt. 

Efter att synen försvann på ett öga kom hon efter att ha besökt akuten till specialistvård.  

Hon upplever att hon har blivit ifrågasatt många gånger och nonchalant bemött, bland annat 

därför att hon inte har sett sjuk ut. Läkare har även gett en svår diagnos utan att ta sig tid att 

förklara vad diagnosen innebär, och har inte heller tagit sig tid att lyssna på Zenita, eller vara 

lyhörda för hennes behov. Zenita upplevde en läkare som helt oförstående, och började då 

undvika vården. Hon avbokade varje tid hon hade på sjukhuset. Zenita kontaktades efter en 

tid av en sjuksköterska som frågade om hon ville prova att gå till en ny läkare och Zenita 

tackade ja. Den läkaren tog bort den gamla diagnosen och började utreda från början. Zenita 

upplever att den läkaren har gett henne gott bemötande genom att ta sig tid, be henne berätta 

med egna ord om de senaste åren, och fyllde på med det han hade läst i hennes journal. Hon 

upplevde att han hade ”koll”, var engagerad, och ville hjälpa henne som människa. Han såg 

henne, lyssnade, tog in det hon sa och frågade andra läkare om hjälp.  

En läkare som Zenita träffat på en annan vårdinstitution beskriver hon som trevlig, seriös och 

att han förklarade bra. Hon tycker att det är skönt när läkare förklarar så hon förstår vad de 

ska göra, vilken medicin som ska användas och varför.  

Jag tyckte inte att han såg mig som människa, utan skulle bara skriva av… skicka en 

därifrån med piller. Han sa att ”det kan inte vara så som du tror”. …bara tittade på mig 

och gjorde en bedömning att jag inte kunde ha så ont. 

…aldrig träffat en människa som har mer bråttom... Hon öppnade dörren, tittade mot 

sängen och sa: ”vi har fått dina provsvar. Du har XXX (diagnos).” Jag tittade på henne 

och skulle fråga vad det var. Då hade hon stängt dörren och fortsatt… Kände mig helt 

övergiven... Jag försökte googla för att få något svar... 

Han har alltid lyssnat. Han har engagerat sig på riktigt. …finns läkare som gör det här 

för att de på riktigt vill hjälpa för att de tycker om människor. Han kändes som en sån. 

…att de inte har så bråttom. Jag förstår att det är pressat schema, men försök vara så 

mänskliga mot patienten som möjligt. Se patienten som en människa, inte ett nummer 

som du ska klara av idag. 
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Bilaga 3 

 

Fyra tabeller som redovisar resultatet för patienters upplevelser i de bemötandeperspektiv som 

studerats: gott bemötande, mindre gott bemötande, hur behövt bli bemött och läkarens roll. 

Varje perspektiv jämförs med resultatet i gott bemötande för att se vilka upplevelser som 

återkommer, och ifall någon ny upplevelse tillkommer. 

Den femte tabellen är en sammanställning av upplevelserna i alla bemötandeperspektiv samt 

respektive kategori som de tillhör. 

 

1) Gott bemötande 

Deltagarnas upplevelse av gott bemötande, antal gånger nämnt i intervjuerna, samt respektive 

kategori/kategorier. Varje upplevelse kan representeras i en eller flera kategorier.  

 

Upplevelse                 Frekvens Kategori 
 
Känna trygghet, lugn, förtroende  12 ggr  Värde, Omhändertagen  

Tagen på allvar, bekräftad       7  Värde, Bekräftad 

Lyssnad på       7  Kommunikation, Bekräftad 

Se patienten som människa        6  Värde 

Närvarande, ögonkontakt, sedd     6  Kommunikation, Bekräftad 

Ta sig tid, låta patienten berätta    6  Kommunikation 

Förklarar tydligt, bra information    5  Kommunikation 

Empati, lyhördhet     5  Kommunikation,    
                                                                                                         Omhändertagen  

Engagerad, påläst, följer upp     4   Omhändertagen 

Öppenhet, fördomsfri     4  Värde, Makt  

Vill hjälpa       3  Värde, Omhändertagen 

Ödmjukhet, inte vet allt     3   Makt 

Göra undersökningar     3  Omhändertagen 

Respekt      1  Värde 

 

Tabell A. Deltagarnas svar angående vad de upplever är gott bemötande. Upplevelserna är placerade 

i frekvensordning med mest frekvent överst. Upplevelserna representeras i kategorier. 
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2) Mindre gott bemötande 

Deltagarnas upplevelse av mindre gott bemötande, jämfört med gott bemötande. Alla 

upplevelse i gott bemötande återkommer i mindre gott bemötande.  

Ytterligare en upplevelse tillkommer – Återkoppling. Deltagare upplevde att läkaren hade 

sagt att hen skulle återkoppla, men inte gjorde det.  

 

Gott bemötande    Exempel på mindre gott bemötande 

Känna trygghet, lugn, förtroende                    Otrygg, utlämnad, trampad på 

Tagen på allvar, bekräftad  Ifrågasatt, härmad, kränkt, känna sig dum,   
                                                                               förlöjligad 

Lyssnad på    Inte lyssnad på 

Se patienten som människa  Ej sedd som människa 

Närvarande, ögonkontakt, sedd  Ej närvarande, tittar inte på 

Ta sig tid, låta mig berätta  Stressad, lite tid 

Förklarar tydligt,  Dålig/ingen info, ge svåra besked utan     
bra information   att patient får fråga eller har stöd 

Empati, lyhördhet   Ej lyhörd 

Engagerad, påläst, följer upp  Ointresserad, följde ej upp 

Öppenhet, fördomsfri  Bedömd som psykiskt, påhittat 

Vill hjälpa    Får inte hjälp 

Ödmjukhet, inte vet allt  Påstår sig veta, felaktiga diagnoser 

Göra undersökningar  Gjorde inte undersökningar 

Respekt    Respektlöst 

Ingen återkoppling 

 

Tabell B. Upplevelserna i mindre gott bemötandes jämfört med upplevelserna i gott bemötande. Alla 
upplevelser återkommer i mindre gott bemötande. En ny upplevelse tillkommer.  
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3) Hur hade patienten behövt bli bemött? 

Deltagarnas upplevelse av hur de hade behövt bli bemötta, jämfört med gott bemötande. Sex 

upplevelser i gott bemötande återkommer i hur de hade behövt bli bemötta.  

Upplevelsen Återkoppling, som tillkom i mindre gott bemötande, återkommer.  

En ny upplevelse tillkommer, vilket är Ursäkt. Deltagare upplever behov av att läkaren 

berättar när hen gjort fel bedömning, och att patienten mår bättre när hon får veta det. 

 

Gott bemötande                                                 Hur hade patient behövt bli bemött? 

Tagen på allvar, bekräftad    Ej ifrågasatt, tagen på allvar 

Se patienten som människa    Se patient som människa 

Ta sig tid, låta mig berätta  Ha inte bråttom 

Förklarar tydligt,  Försiktig med att berätta om svåra 
bra information  diagnoser, kunna fråga om symtom 

Öppenhet, fördomsfri   Fördomsfritt, bildar egen uppfattning 

Vill hjälpa    Blir omhändertagen, få hjälp 

   Återkoppling 

   Ursäkt när gått fel 

 

Tabell C. Hur patienten hade behövt bli bemött, jämfört med gott bemötande. Återkoppling 

återkommer från mindre gott bemötande. Ursäkt tillkommer som ny upplevelse. 

 

4) Läkarens roll i mötet med patienten 

Deltagarnas upplevelse av hur de upplever läkarens roll, jämfört med gott bemötande. Sex 

upplevelser återkommer från gott bemötande. Ingen ny upplevelse tillkommer. 

 

Gott bemötande           Viktigt i läkarens roll i möte med patient  

Känna trygghet, lugn, förtroende  Vara lugn och trygg 

Se patienten som människa  Vilja hjälpa mig som människa 

Närvarande, ögonkontakt, sedd  Vara närvarande 

Empati, lyhördhet   Ha empati 

Öppenhet, fördomsfri  Bemöta utan fördomar oavsett ålder, kön     
                                                                               eller tidigare diagnos 

Vill hjälpa    Vilja hjälpa mig som människa
   

Tabell D. Läkarens roll i möte med patient, jämfört med gott bemötande.  
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               Perspektiv:  Gott bemötande Mindre gott bemötande Behövt bli bemött           Läkarens roll 
     

    Kategori 
 

     Värde            Trygghet, lugn,  Otrygg, utlämnad,                      Lugn och trygg 
     Omhändertagen     förtroende trampad på  

 
     Värde             Tagen på allvar,    Ifrågasatt, härmad,    Ej ifrågasatt,  
     Bekräftad             bekräftad                             kränkt, förlöjligad tagen på allvar 
   känna sig dum 

             
     Kommunikation      Lyssnad på  Inte lyssnad på  
     Bekräftad 

             
     Värde             *Sedd som människa Ej sedd som människa Sedd som människa             Vill hjälpa mig som   
                                                                                                                                                                                                 människa 

 
     Kommunikation      Närvarande,              Ej närvarande,                        Vara närvarande 
     Bekräftad            ögonkontakt                         tittar inte på 

             
     Kommunikation      Ta sig tid,   Stressad, lite tid Ha inte bråttom 
             låta patienten berätta 

            
     Kommunikation      Förklarar tydligt,   Dålig info, svåra besked      Försiktig berätta svåra 
             bra information  utan info eller stöd diagnoser, få fråga 

             
     Kommunikation       Empati, lyhördhet  Ej lyhörd                        Ha empati 
     Omhändertagen       

             
     Omhändertagen      Engagerad, påläst,  Ointresserad,    
               följer upp  följde ej upp       

 
     Värde             *Öppenhet, fördomsfri  Bedömd som psykiskt,  Fördomsfritt,                       Utan fördom oavsett 
     Makt                                                                        påhittat  bilda egen uppfattning         ålder, kön eller,    
                                                                                                                                                                                                  tidigare diagnos     

 
     Värde            *Vill hjälpa  Får inte hjälp  Bli omhändertagen                Vill hjälpa mig som    
     Omhändertagen                                                                                                                                                               människa 

 
     Makt              Ödmjukhet, ej veta allt ”Vet”- men hade fel 

             
     Omhändertagen      Gör undersökningar Gjorde ej undersökningar 

             
     Värde              Respekt  Respektlös   

             
     Kommunikation   Ingen återkoppling Återkopplar 
     Omhändertagen 

             
     Värde      Ursäkt om det gått fel 
             
      

    *Bemötande som deltagarna berör i alla bemötandeperspektiv. 
 
     Tabell E. Sammanställning av deltagarnas upplevelse av bemötande. Mest frekvent angivet överst och sedan fallande. 
 

 


