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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskan är beroende av både sina personliga och professionella 

egenskaper vilket är en förutsättning för det goda bemötandet. Hur 

bemötandet utformas har stor betydelse för hur patienten kommer att 

uppleva den givna vården. Bemötandet innefattar både kommunikation och 

interaktion mellan människor. Klagomål ifrån patienter angående bristande 

bemötande i vården ökar enligt Patientnämndens årsrapport från 2014. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters negativa upplevelser av bemötandet i vården. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Tio vetenskapliga artiklar söktes fram 

via databaser som vidare analyserades och sammanställdes i kategorier och 

underkategorier.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier, bristande professionalitet, 

obekräftade patienter, otillräcklig information och kommunikation samt 

yttre faktorer som bidrar till negativa upplevelser av bemötandet. Resultatet 

visade att sjuksköterskan hade en attityd och ett beteende som påverkade 

bemötandet negativt. Patienter beskrev att de varken blev sedda eller 

lyssnade på. Detta gav dem en känsla av att bli obekräftade och kom att 

påverka upplevelsen av bemötandet. Patienter upplevde sig misstrodda, 

sjuksköterskor kommunicerade inte utifrån patienters kunskapsbas och 

förståelse, vilket lämnade patienter med en känsla av att de blivit illa 

bemötta. Rutiner, kontinuitet och samordning visade sig även vara en faktor 

som kom att påverka patientens upplevelse av bemötandet.   

Diskussion: Bemötandet är kontextbundet och av relationell karaktär vilket gör det 

komplext. Resultatet diskuterades utifrån Jean Watsons teori för mänsklig 

omsorg samt konsensusbegreppet människa.  

Nyckelord: bemötande, upplevelse, missnöje, patientperspektiv 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: The nurse is dependent on both their personal and professional qualities, 

which are a prerequisite for making a good encounter. Encounters outcomes 

have a big impact and are of great significance on how the patient will 

experience the received care. Encounters include communication and 

interaction between humans. Complaints from patients regarding negative 

encounters in health-care are increasing according to the Patients’ Advisory 

Committee 2014.  

Aim: The aim of this study was to highlight patient’s negative experiences of 

encounters within healthcare system. 

Method: A literature review has been conducted. Ten peer-reviewed articles were 

searched through databases and then further analysed and complied into 

categories and subcategories.   

Results: The results are presented in four categories, lack of professionalism, 

unconfirmed patients, insufficient information and communication and 

external factors that contribute to negative experiences of the encounter. 

The result showed that the nurses had an attitude and a behaviour that 

affected the encounter in a negative manner. Patients described themselves 

as not to being seen or listened to, which gave them a sense of being 

unconfirmed. Nurses were not communicating on a level where the patient 

felt they understood the content of information being presented, which 

affected the experience of the encounter. Routines, continuity and 

coordination were also shown to be a factor that influenced the patient’s 

experience of the encounter. 

Discussion: Encounters are bound to its context and are of a relational character, which 

makes it complex and this were discussed from Jean Watsons theory for 

human caring and by the consensus concept human.  

Keywords: encounter, experiences, dissatisfaction, patient perspective  
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Inledning 
Vi har båda under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt sjuksköterskans bemötande 

gentemot patienten som en viktig del i god vård och en central del i patientens väg mot 

välbefinnande och hälsa. Ett gott vårdande, tänker vi, börjar i ett gott bemötande av patienten. 

Det första mötet mellan patient och sjuksköterska kan påverka patientens hela upplevelse av 

den givna vården. Vi har själva varit i kontakt med sjukvården både som patient och som 

anhörig och upplevt bemötandet bristfälligt ett flertal gånger. Vi menar till exempel att 

bemötandet brister när jag som patient upplever mig vara i vägen eller när jag måste överdriva 

mina symtom för att bli lyssnad på. Detta leder till att vi, utifrån våra egna upplevelser av att 

vara patient tycker bemötandet ur patientens perspektiv är extra spännande att studera. Som 

patient tycker vi att det är viktigt att bli sedd som den person vi är och utifrån ett 

helhetsperspektiv. Detta kommer fortsättningsvis vara en utgångspunkt när patientbegreppet 

används och eftersom bemötandet är intressant i sig valdes ingen specifik vårdkontext.   

 

Bakgrund 

Målet med hälso- och sjukvården (HSL, SFS 1982:763), 2 §, är en god vård på lika villkor för 

hela befolkningen. I Sverige under 1990-talet skedde en utveckling där kvalitén i vården blev 

viktig (Swedish Institute, 2005). Vården skulle förbättras och mervärdet ökas för de som 

vården är till för, patienten och dennes anhöriga. Målet var att höja tillgängligheten, öka 

kunskapen hos patienter samt bejaka deras syn på vården. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763), 2a §, säger tydligt att vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god 

vård, vilket bland annat innebär att goda kontakter ska främjas mellan patient och 

vårdpersonal.  

 

Att vara en god sjuksköterska 

En sjuksköterska besitter olika egenskaper och kunskaper, såväl personliga som 

professionella (Smith & Godfrey, 2002). Personliga egenskaper handlar om hur 

sjuksköterskan är som person och hur hen tillämpar sina egenskaper i det vardagliga livet. Det 

rör exempelvis förmåga att känna medkänsla och respekt för sig själv och andra samt 

allmänna kommunikationsmönster, vilket till exempel innebär en skicklighet att lyssna på 

andra. Professionell kunskap förvärvar sjuksköterskan under utbildningen som är en del i 

sjuksköterskeprofessionen. Utbildningen ger sjuksköterskan en kunskapsbas som omfattar 

fakta, information och färdigheter vilket tillsammans med erfarenhet ger hen en klinisk blick.  
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Sjuksköterskan bör vara en reflekterande individ för att kunna ta goda beslut då hen ofta 

står inför flera alternativ (Smith & Godfrey, 2002). Balansen mellan sjuksköterskans 

skyldigheter och patienters rättigheter bör alltid övervägas i besluten. För att genomföra en 

god och kompetent vård bör kommunikation och information utgå ifrån patienters enskilda 

behov. I händerna på den goda sjuksköterskan känner sig patienten sig sedd som en helhet. 

Björkström, Johansson och Athlin (2006) skriver att en god sjuksköterska vill göra gott och 

bemöta patientens intresse. Hen bör vara en mänsklig och varm person som är lyhörd och 

empatisk. Sjuksköterskan ska utvecklas i sin profession genom att hålla sig á jour med den 

senaste forskningen samt vara öppen för nya idéer. Smith och Godfrey (2002) fortsätter och 

menar att vara en god sjuksköterska innebär att prioritera och sätta patientens intressen och 

preferenser framför sina egna samt föra patientens talan, således vårda personcentrerat.  

 

Personcentrerad vård 

Enligt Leplege et al. (2007) ska patienten inte ses som en passiv mottagare av vården utan 

som en person med möjlighet att påverka sin egen vård. I den personcentrerade vården ska 

den unika patienten bejakas utifrån ett helhetsperspektiv, där sjuksköterskan tillvaratar 

patientens styrkor och resurser. I en dialog mellan sjuksköterska och patient ska denne 

betraktas som expert på sig själv, där patienten ges möjlighet att uttrycka sina personliga 

värden och preferenser. Sjuksköterskan bör se bortom ohälsotillståndet och bemöta patienten 

på ett värdigt och respektfullt sätt. I personcentrerad vård är det viktigt att skapa en relation 

och bemöta personen som den är (Rogers, 1961). Människor har ett mål att få fortsätta vara 

sig själva trots sitt ohälsotillstånd. Genom att låta patienten få vara sig själv skapas 

förutsättningar för vårdaren att förstå hens inre värld.  

Personcentrerad vård består enligt Ekman et al. (2011) av patientberättelsen, partnerskapet 

och dokumentation. Där berättelsen är patientens egna ord om hur denne upplever sin 

livssituation och partnerskapet innebär att sjuksköterskan med sin profession och patienten 

med sina upplevelser lär av varandra. Med avseende att säkerställa partnerskapet och 

patientberättelsen behöver detta dokumenteras. För att implementera personcentrerad vård bör 

sjuksköterskan ha ett engagemang, samt att hens personliga värden och övertygelser 

överensstämmer med de värden som inbegriper i personcentrerad vård (McCormack, 

Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010).  
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Sjuksköterskan i den personcentrerade vården 

I personcentrerad vård betonas vikten av relation och kommunikation mellan patienten och 

sjuksköterskan (Ross, Tod & Clarke, 2015). Förtroendefulla relationer bygger på att 

sjuksköterskan är vänlig och tillmötesgående i det inledande skedet. Följande innebär att 

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och prata med patienten för att ge information som kan 

lindra oro. Att involveras i beslut om sin egen vård är en stor del i den personcentrerade 

vården. Sjuksköterskors personliga egenskaper har även de en betydande roll i detta 

sammanhang. En grundläggande förutsättning i personcentrerad vård är att sjuksköterskan har 

liknande föreställningar som patienten om hur vården bör utformas. Att lära känna patienten 

och att göra det där lilla extra, som en kopp te på kvällen till den som ej kan sova, kan ha en 

betydande effekt av hur bemötandet i vården upplevs (Ross, Tod & Clarke, 2015). 

 

Bemötande som begrepp 

Bemötande är ett komplext begrepp och består av ett flertal dimensioner, där bland annat 

kommunikation och interaktion ryms (Fossum, 2013). Begreppet bemötande (u.å.) betyder 

enligt Nationalencyklopedin, uppträdande mot någon eller något, på ett vänligt eller stelt sätt. 

Blennberger (2013) menar att det finns flera syskonbegrepp till bemötande, vilka är attityder, 

förhållningssätt och/eller samspel. Det är ett svåröversatt begrepp och inga direkta 

motsvarigheter finns på engelska (Fossum, 2013). Varken i det norska, danska eller finska 

språket finns det en egentlig motsvarighet till begreppet bemötande och är nästintill omöjligt 

att översätta. Det engelska språket översätter bemötande till treatment, vilket i svensk mening 

syftar på medicinsk behandling (Wessel, 2013). Vidare definierar Wessel (2013) bemötandet i 

termer av attityder och beteenden från vårdpersonal gentemot patienter. Ovanstående 

definition avseende bemötande, antas i denna litteraturöversikt. Bemötandet har en stor 

betydelse för kommande förtroende mellan vårdpersonal och patient (Ivarsson, 2015). Ett 

negativt bemötande kan påverka förtroendet och kan vara svårt att rätta till, men behöver inte 

vara omöjligt.  

 

Det goda bemötandet 

Det goda bemötandet handlar om ett fungerande samspel mellan människor (Blennberger, 

2013). I samspelet situationsanpassas bemötandet, där sjuksköterskan i en specifik situation 

bemöter patienten adekvat, något som vanligtvis ses som en social kompetens. Thordarson 

(2011) menar att den gyllene regeln i ett gott bemötande handlar om att bemöta andra som du 
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själv vill bli bemött. Blennberger (2013) skriver om fem bemötandenormer som är generella 

och bör finnas med i alla typer av bemötande, respekt, empati, rättvist bemötande, jämlik 

hållning samt tydlighet och saklighet. Respekt innefattar en kombination av artighet och 

hänsynsfullhet, där man i mötet bemöter den andre jämlikt och ser den som en människa likt 

sig själv som är i behov av bekräftelse och bejakelse. För att förverkliga det goda bemötandet 

krävs två grundkomponenter som enligt Croona (2003) är, trevlighet och artighet. Vidare 

fortsätter Blennberger (2013) att i empati inbegrips uppmärksamhet och lyhördhet där 

sjuksköterskans kroppsspråk och ansiktsuttryck signalerar hur hen lyssnar och tar in det som 

patienten ger uttryck för. I överensstämmelse med ovan menar även Ivarsson (2015) att 

empati är en central del i det goda bemötandet. Rättvist bemötande rör hur sjuksköterskan bör 

vara observant på sina kulturella värdeskalor som kan påverka bemötandet negativt 

(Blennberger, 2013). Dessa värdeskalor är ofrånkomliga i det dagliga livet, men 

sjuksköterskan bör i sin professionella roll ta avstånd ifrån dessa för att få till ett rättvist 

bemötande. Jämlik hållning rör relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Relationen är 

asymmetrisk och en maktobalans råder där sjuksköterskan är den starkare. Hen bör vara 

medveten om ovanstående och aktivt välja att bemöta patienten som en jämlik. Den sista 

bemötandenormen, tydlighet och saklighet inbegriper att bemötandet har en informations- och 

kunskapssida. Där sjuksköterskan tar ansvar över sin egen kunskapsbas och tar till sig lagar, 

förordningar och policys för att genom detta bli mer avslappnad och fri i sitt bemötande. 

Tillsammans med de fyra tidigare bemötandenormerna kan patienten lättare ta emot 

sjuksköterskans information. Enligt Ivarsson (2015) är det goda bemötandet eftersträvansvärt 

och väsentligt att arbeta utifrån. Dock är det patientens upplevelse av bemötandet som i 

slutändan kan bedöma dess godhet och giltighet. Grunden för ett gott bemötande skriver 

Fossum (2013) är när patienten möts med respekt för sin värdighet och integritet. Bemötandet 

uttrycker sig i olika former, där kommunikation och interaktion är centrala beståndsdelar. 

 

Kommunikation – en del i bemötandet 

Bemötandet är en kommunikativ handling vilket kan skapa och återge en gemensam 

förståelse (Echeverri, 2010). En del i bemötandet handlar om hur samtal genomförs. I ett 

samtal ingår det ett flertal kommunikationsformer där icke-verbal kommunikation är en del 

(Eide & Eide, 2007/2009). Många av de icke-verbala uttrycksformerna är spontana reaktioner 

exempelvis ansiktsrörelser eller kroppsgester, som kan vara medvetna eller omedvetna. De 

spontana reaktionerna kan ibland vara mer tydliga och direkta än vad ord är. I bemötandet kan 

det vara av vikt att sjuksköterskan är inkännande och uppmärksam på patientens spontana 
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reaktioner. Detta bygger upp tillit och trygghet i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten vilket skapar mervärde för patienten.  O’Hagan et al. (2013) menar att den icke-

verbala kommunikationen, som ögonkontakt, det fysiska avståndet mellan parterna samt 

beröring har inverkan på interaktionens effektivitet. Bemötandet är således något som sker 

tillsammans med andra, ett samspel och en interaktion mellan parter (Echeverri, 2010).  

 

Interaktion – en del i bemötandet 

Förutom att begreppet är mångdimensionellt och rör hur samtal genomförs skriver Croona 

(2003) att bemötandet även inbegriper en interaktion mellan människor. Interaktionen består 

av kommunikation som möter förväntningar och krav. Hur dessa förväntningar sedan uppfylls 

är av relationell karaktär och utöver det är bemötandet kontextbundet, det vill säga, hur en 

patient vill att mötet ska gestaltas i den situation som hen befinner sig i. Detta tillsammans är 

komplext, men avgörande för hur patienten upplever bemötandet som antingen kan vara 

tillfredsställande och adekvat eller raka motsatsen. Korkmaz och Tuna (2014) menar att 

interaktionens fokus mellan sjuksköterska och patient ligger i att tillfredsställa patientens 

krav. Interaktionen ses som en mellanmänsklig handling där sjuksköterskan genom 

interaktion med patienten vägleder denne till känslomässigt välbefinnande, vilket i sin tur 

skapar känslor av kontroll (Williams & Irurita, 2004). Det kan vara av vikt att ha just känslan 

av kontroll när man som patient befinner sig i en utsatt situation. Sellman (2005) skriver att 

alla människor är sårbara, vissa mer än andra. I en utsatt situation, då patienter befinner sig 

inom en vårdkontext, utmanas sårbarheten. Sårbarheten är fysisk, psykiskt och social (Scanlon 

& Lee, 2007). Den fysiska kroppen är utsatt och försvagad som en konsekvens av 

ohälsotillståndet. Patientens handlingsmöjligheter är begränsade, vilket påverkar den psykiska 

sårbarheten och är enligt Scanlon och Lee (2007) den mest komplicerade. I vården är den 

sociala sårbarheten mest framträdande och där bland annat ålder, kön och personliga värden 

ställs på sin spets och kan komma att diskrimineras. Vidare fortsätter Sellman (2005) att 

människor i allmänhet och patienter i synnerhet har en önskan om bevarad autonomi och 

självständighet. Att få sin autonomi bevarad skapar förutsättningar till en hanterbar sårbarhet 

med känslor av kontroll. När patienter hamnar i en beroendeställning ökar sårbarheten och 

ansvaret vilar hos sjuksköterskan där hen i interaktion med patienten minimerar denna. För att 

interaktionen ska lyckas bör sjuksköterskan och patienten utveckla en relation där de ser 

varandra som unika människor. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret att tid 

tillsammans spenderas frekvent (Williams & Irurita, 2004). Hen ska förmedla en närvaro, 

aktivt lyssna och anpassa sitt tonläge i det samtal de befinner sig i. Detta bidrar och skapar 
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förutsättningar där patienten genom interaktionen ges möjlighet att erhålla en god upplevelse 

av bemötandet. En upplevelse (u.å.a) definieras enligt Nationalencyklopedin som något en 

person har upplevt, exempelvis en negativ vårdupplevelse. Vidare definierar Nordstedt 

upplevelse (u.å.b) i enlighet med Nationalencyklopedin och tillägger att den kan beskrivas 

objektivt. I denna litteraturöversikt kommer upplevelser användas utifrån ovanstående 

definitioner. Patientens erhållna upplevelse rörande bemötandet är alltså subjektiv till sin 

natur och dess komplexitet skapar således upplevelser, där bemötandet kan anses vara adekvat 

eller raka motsatsen. 

 

När bemötandet fallerar 

Trots att intentionen hos sjuksköterskan är att bemöta patienten adekvat, kan bemötandet 

ändock fallera (Thordarson, 2011). Om bemötandet är adekvat eller inte, kan således avgöras i 

tre delar. De tre delarna är, avsikten som handlar om vad sjuksköterskan funderar och planerar 

att göra, handlingen som avser hur sjuksköterskan genomför avsikten samt resultatet av 

agerandet som således leder till en konsekvens. Echeverri (2010) menar att sjuksköterskan kan 

stöta på kommunikativa fallgropar i bemötandet, vilket kan resultera i att patienter blir 

missnöjda och upplever sig bli illa bemötta. 

Missnöjda patienter med klagomål på hälso- och sjukvården kan vända sig till 

patientnämnden som är en fristående opartisk instans (Patientnämnden, 2014). En 

patientnämnd finns i varje landsting och är till för att ta emot klagomål och frågor från 

patienter, anhöriga och personal. Deras funktion är att finna lösningar på klagomål och frågor, 

där bland annat råd ges till patienter. Patientnämnden kontaktar vårdgivare för att erhålla 

förklaringar till klagomålen, som sedan förmedlas vidare till patienterna. Klagomålen på 

hälso- och sjukvården ökar, år 2014 tog samtliga patientnämnder emot drygt 32 000 

klagomål, vilket är en ökning med fem procent från föregående år (Mirsch, 2015). Sett till 

Stockholms län har totalt 24 procent av sammanlagt 6033 klagomål handlat om bristande 

kommunikation, information och bemötande (Patientnämnden, 2014).  

 

Problemformulering 

Hälso- och sjukvårdslagen säger tydligt att goda kontakter mellan vårdpersonal och patienter 

ska främjas. Dessa kontakter gynnas när sjuksköterskan besitter ett empatiskt och 

reflekterande förhållningssätt samt ser patienten som en helhet. Sjuksköterskan bör arbeta 

personcentrerat med patientens styrkor och resurser i fokus, där patienten är expert på sig 
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själv. Bemöter sjuksköterskan inte patienten utifrån detta, riskerar patienten att bli sedd som 

sitt ohälsotillstånd. Bemötandet är således ett komplext begrepp och kan ses utifrån olika 

dimensioner, men med säkerhet har bemötandet en stor betydelse för kommande förtroende 

mellan patient och sjuksköterska. Det goda bemötandet innebär att sjuksköterskan har 

förmåga att situationsanpassa bemötandet till varje unik patient. Hur väl sjuksköterskan 

använder sin kommunikativa förmåga påverkar bemötandet. De spontana reaktionerna kan 

ibland vara mer tydliga än ord, vilket inte alltid är till gagn för sjuksköterskan. Bemötandet är 

således inte helt enkelt. Interaktionen är av relationell karaktär och bunden till sin kontext, 

detta gör bemötandet subjektivt till sin natur. Sjuksköterskan kan därför komma att stöta på 

fallgropar som påverkar bemötandet vilket kan leda till missnöjda patienter.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters negativa upplevelser av bemötandet i vården.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att få en större förståelse för bemötandets komplexitet används utvalda delar av teorin för 

mänsklig omsorg som teoretisk utgångspunkt (Watson, 2008). Sjuksköterskan utbildas i hur 

hen ska göra något och Watson framhåller att det är minst lika viktigt hur du ska vara i 

görandet. Teorin bygger på ett värdesystem där bland annat aktning fordras för personer och 

det mänskliga (Watson, 1988/1993). Värdena är fria från paternalism och hör istället samman 

med mänsklig autonomi. Teorin omfattar samspelet mellan sjuksköterskan och patienten, där 

bådas ande-själ-kropp förenas i en människocentrerad kontext (Watson, 2008). Teorin 

innehåller tio stycken karativa faktorer (Bilaga 3) som byggts vidare och utvecklats till 

caritasprocesser. De aktualiseras och finns med i varje omsorgsprocess mellan sjuksköterska 

och patient. Caritas kommer från latinet och betyder att vårda, uppskatta eller snarare ge en 

kärleksfull uppmärksamhet till. Det utgör exempel på människokärlek, empati och 

generositet, vilket betecknar något fint och värdefullt som behöver bevaras. Omsorgen för den 

andre fodrar att sjuksköterskan behärskar en vilja, specifika avsikter och engagemang som 

riktar sig mot att bevara det mänskliga hos både sjuksköterskan och patienten. I diskussionen 

kommer fyra caritasprocesser att diskuteras mot resultatet. Dessa fyra anses ha en relevant 

innebörd vilket kan komma att vara till gagn och bidra till en större förståelse av bemötandets 

komplexitet. 
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Karativa faktorn humanistiskt-altruistiskt värdesystem beskrivs i caritasprocessen som att 

utveckla ett vårdande sinnelag, en omsorgsfull medvetenhet, där sjuksköterskan utvecklar en 

välvilja mot sig själv och andra (Watson, 2008). Den omsorgsfulla medvetenheten rör 

sjuksköterskans hållning och förmåga att handla intentionellt vilket har betydelse för hur 

bemötandet till patienten formas. Intentionellt handlande innebär att verka avsiktligt där 

handlandet är styrt av skäl. Det är möjligt när sjuksköterskan är välvilligt inställd och varken 

dömer sig själv eller andra. Om hen verkar i enlighet med detta kan rutinmässigt handlande 

försvinna. Sjuksköterskans medlidande är en konsekvens av hennes kärleksfulla omsorg och 

välvilja till andra, vilket resulterar i att patienters lidande lindras av sjuksköterskans 

omsorgsfulla medvetenhet.  

Inge tro och hopp tydliggörs i caritasprocessen där sjuksköterskan bör vara autentiskt 

närvarande, det vill säga, finnas till för den andre (Watson, 2008). Genom att vara helt och 

fullt närvarande tillsammans med patienten visar sjuksköterskan respekt och vördnad för 

dennes personliga grundläggande värden, erfarenheter och upplevelser. Om detta bejakas får 

de möjlighet att känna sig sedda som personer och inte patienter i sitt ohälsotillstånd. 

Sjuksköterskan behöver vara tillfreds med sina egna värden, upplevelser och erfarenheter för 

att kunna möta en annan människa på ett djupare plan. Det är först då ett autentiskt 

närvarande kan infinna sig.  

Att utveckla känslighet gentemot sig själv och andra bygger vidare på de två tidigare och 

har utvecklats i caritasprocessen med fokus på sjuksköterskans inre liv (Watson, 2008). 

Sjuksköterskan bör vara känslig och reflekterande i förhållande till sig själv och sitt andliga 

jag för att kunna vara det gentemot den andre. Är sjuksköterskan inte detta riskerar hen att gå 

miste om sin medkänsla och omsorg för andra och därmed bli hård och synisk. Watson (2008) 

skriver att sjuksköterskan bör utveckla sitt andliga jag för att kunna sätta sig själv åt sidan och 

därmed bli mer lyhörd för de små tysta signalerna inom sig.  

Den sista karativa faktorn som kommer tas upp är, främja interpersonell undervisning och 

lärande (Watson, 2008). Den handlar om att sjuksköterskan ska försöka förstå hur patienten 

upplever sin situation och anpassa kommunikationen samt informationen efter patientens 

förståelse och kunskapsbas. Hur patienten förstår sig själv och sin livssituation är 

betydelsefullt för sjuksköterskan att ta hänsyn till när hen bemöter patienten. Det minskar 

stress och leder till en trygg atmosfär vilket i sin tur skapar förutsättningar där patienten får tid 

och rum att ställa frågor.  

Utöver teorin för mänsklig omsorg (Watson, 2008), kommer konsensusbegreppet 

människa att diskuteras mot resultatet, för att bakom varje sjuksköterska och patient står en 
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unik människa redo att bemöta eller bli bemött. Detta kommer att bidra med en komplexitet i 

diskussionen och därmed ge en mer nyansrik bild av resultatet.  

 

Metod 

En allmän litteraturöversikt har genomförts (Friberg, 2012a).  

 
Datainsamling 

Den inledande informationssökningen skedde i engelskspråkiga databaser inom 

omvårdnadsområdet; PubMed, Medline, Cinahl Complete och Academic Search Complete. 

Den egentliga informationssökningen gjordes i Cinahl Complete samt Academic Search 

Complete och bestod av en avancerad sökning. Eftersom att det i svenska och engelska 

språket finns skillnader i olika ords innebörd användes Svensk MeSH, som ett uppslagsverk, 

för att finna korrekta och relevanta ord för denna datainsamling (Karlsson, 2012). Under 

sökningsprocessen gjordes trunkering på några ord för att möjliggöra träffar i ordets alla 

böjningsformer (Östlundh, 2012). En teknik som användes under sökprocessen var Boolesk 

söklogik med sök-operatorn, AND, då ändamålet var att koppla ihop sökorden med varandra. 

Sökorden var caring, patient attitude*, professional-patient relations, encounters, patient 

satisfaction, quality of health care, nursing care, perceptions, nurse-patient relations, 

support, information needs, complaints, complaints against, experience* och patient. En 

sökmatris sammanställdes (Bilaga, 1). En manuell sökning i Google Scholar gjordes 26 

oktober för att få en överblick över det valda ämnesområdet. Under sökningen bemötande i 

vården påträffades Jakobsson (2007) och valdes ut av den anledningen att syftet i denna 

litteraturöversikt kunde besvaras. Artikeln återfanns inte i någon databas. För att säkerställa 

att det var en vetenskapligt granskad originalartikel kontaktades Socialmedicinsk tidskrift som 

bekräftade detta via mejl.  

 

Urval 

För att rikta datainsamling mot givet syfte gjordes avgränsningar (Östlundh, 2012). Följande 

avgränsningar som användes var publikationsår mellan 2000-2015, geografisk avgränsning 

mot Europa samt att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, så kallad Peer Reviewed. 

Första urvalet skedde genom en översikt av titlar för att få en uppfattning om vad artikeln 

kunde tänkas handla om. I andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt. Utifrån de lästa abstrakten 

valdes artiklar med fokus på patienters negativa upplevelser av bemötandet ut. Åtta artiklar 
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med kvalitativ metod valdes, där fokus är att beskriva, förstå eller förklara ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012). Även två artiklar med kvantitativ metod valdes ut. Sista urvalet 

skedde genom att de funna artiklarna som bäst besvarade syftet valdes. Sju av tio artiklar 

hittades utifrån avgränsningarna ovan. Två artiklar i databasen Academic Search Complete 

användes, där geografisk avgränsning mot Sverige gjordes. En artikel hittades genom manuell 

sökning, se ovan. En sammanställning gjordes över utvalda artiklar, resultatmatris (Bilaga, 2). 

 
Analys  

Analysen har gjorts enligt Friberg (2012b).  De tio valda resultatartiklar lästes i sin helhet för 

att få grepp om innehållet, bedöma artikelns kvalitet och bekräfta att de besvarar denna 

litteraturöversikts syfte. Resultaten lästes ett flertal gånger och översattes därefter från 

engelska till svenska med Google Translate, där målet var att ligga så nära råmaterialet som 

möjligt. En resultatmatris sammanställdes vilket gav en översikt över artiklarnas resultat. En 

ny helhetsbild av resultatet framkom när det översatta råmaterialet lästes på nytt. Efter detta 

fördes de åtta kvalitativa artiklarnas sammanställda resultat in i ett nytt dokument för att på en 

överblicksnivå se likheter däremellan. De två kvantitativa artiklarnas resultat sammanfattades 

och fördes in i dokumentet. Fortsatt analys skedde genom kodning med hjälp av olika färger 

där likheter mellan artiklarna framkom tydligt. När kodningen var utförd och fastställd 

bildades nya kategorier som presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Förförståelsen identifierades och diskuterades väl för att inte låta den påverka eller leda 

författarna i en specifik riktning initialt i arbetsgången. Att bemötandet har en stor betydelse 

för hur patienter kommer att uppleva den givna vården var den förförståelse som 

identifierades. Denna förförståelse diskuterades där egna motiv och tankar gällande 

bemötandet tydliggjordes. Litteraturöversikten syftar till att belysa enbart ett perspektiv av 

bemötandet, ett negativt sådant. Författarna är väl medvetna om att ett gott bemötande i 

vården existerar, denna medvetenhet om det goda bemötandets existens låg till grund när 

resultatet diskuterades. Resultatdiskussionen har av den anledningen haft en ansats till en 

neutral hållning. 

Målet var att förhålla sig kritiskt till det insamlade materialet för att undvika en 

övertolkning under analysen av resultatartiklarna. Kjellström (2012) skriver att det finns risk 

för feltolkningar i litteraturstudier då studenter kan ha begränsade kunskaper i både engelska 
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och metodologi. Då nio artiklar var skriva på engelska, förutsattes det att språket översattes 

korrekt med anledning att ord kan ha flera, alternativt olika betydelser från språk till språk.  

För att litteraturöversikten skulle vara etisk försvarbar (Kjellström, 2012), ansåg författarna 

att denna litteraturöversikt kunde vara till nytta för sjuksköterskor ute i vårdverksamheten. 

Utifrån denna text kan sjuksköterskor börja fundera över hur de själva bemöter patienter i 

vårdande situationer och hur detta kan påverka den enskilda patienten. Utvalda resultatartiklar 

hade forskningsetiska överväganden och godkännanden. 

 

Resultat 

Patienters negativa upplevelser av bemötandet i vården presenteras i fyra kategorier, bristande 

professionalitet, obekräftade patienter, otillräcklig information och kommunikation samt yttre 

faktorer som bidrar till negativa upplevelser av bemötandet. I de tio vetenskapliga artiklarna 

som användes till detta resultat förekom det både sjuksköterska och vårdpersonal som 

begrepp. Begreppen sjuksköterska och vårdpersonal kommer därför att användas i det 

sammanhang de är tagna ifrån. Med vårdpersonal menas undersköterska, sjuksköterska 

och/eller läkare.  

 

Bristande professionalitet 

Vårdpersonal beskrevs uppträda oprofessionellt i bemötandet (Eriksson & Svedlund, 2007; 

Jakobsson, 2007; Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011; Skär & Söderberg 2012; 

Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011; Söderberg, Olsson & Skär, 2012; Wessel, 

Helgesson & Lynöe, 2009; Wessel et al., 2012; Wessel, Lynöe, Juth & Helgesson, 2014; 

Widar, Ek & Ahlström, 2007). De förmådde sig inte hålla det professionella avståndet utan 

pratade om sin privata situation och om sina personliga problem med patienter. 

Vårdpersonalens oprofessionella handlande speglades i deras attityder. Patienter beskrev hur 

de utsattes för kränkningar både verbalt och fysiskt (Eriksson & Svedlund, 2007; Wessel et 

al., 2009; Wessel et al., 2014).  

 

Vårdpersonalens attityder 

Vårdpersonalens attityder och beteenden hade en betydande roll för hur patienter skulle 

komma att uppleva bemötandet negativt (Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; 

Larsson et al., 2011; Skär & Söderberg 2012; Hansson et al., 2011; Söderberg et al., 2012; 

Wessel et al., 2009; Wessel et al., 2012; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). Patienter 
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beskrev hur de möttes av nonchalant och arrogant vårdpersonal (Eriksson & Svedlund, 2007; 

Jakobsson, 2007; Hansson et al., 2011; Wessel et al., 2009; Wessel et al., 2012; Wessel et al., 

2014). Med arrogant attityd menade Jakobsson (2007) och Hansson et al. (2011) att patienter 

blev ifrågasatta och Hansson et al. (2011) fortsatte beskriva att patienter kände sig 

dumförklarade när vårdpersonal gjorde inkorrekta bedömningar som inte stämde överens med 

patienters preferenser. Cirka 78 procent av sammanlagt 1628 patienter har upplevt nonchalant 

beteende från vårdpersonal (Wessel et al., 2012). Patienter beskrev att de blev ignorerade i 

kontakt med vården (Eriksson & Svedlund, 2007; Söderberg et al., 2011, Widar et al., 2007). 

Detta ledde till en känsla av att vara mindre värdefull och patienter menade att de ville bli 

betraktade som en helhet. Både Eriksson och Svedlund (2007), Hansson et al. (2011) och 

Söderberg et al. (2012) tog upp hur patienter fick kämpa för att få vård och upplevde att de 

var tvungna att försvara sig mot sjukhuset och försäkra sig om att de fått rätt behandling. 

Vidare beskrev Eriksson och Svedlund (2007) att patienter upplevde det som att sparka på den 

som redan ligger ner. Patienter upplevde även att det var uppenbart att de behövde vara friska 

när de var sjuka, i den bemärkelsen att de var tvungna att inneha kraft och ork för att få 

tillgång till den vård de var i behov av.  

Vårdpersonal beskrevs inneha en paternalistisk och dominant attityd som kännetecknades 

av makt och kontroll, där de var okänsliga, hänsynslösa, respektlösa och förolämpade 

patienter (Larsson et al., 2007; Skär & Söderberg, 2012; Wessel et al., 2009; Wessel et al., 

2012; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). Sjuksköterskan markerade sin ställning genom 

att anta en högdragen, osympatisk och självupptagen roll vilket fick patienter att känna sig 

osäkra och resulterade i att delaktigheten förhindrades (Larsson et al., 2007; Skär & 

Söderberg, 2012). Dominansen utövades genom kontroll i omvårdnaden på ett sådant sätt som 

inte var i enlighet med patienters uppfattningar och önskemål (Skär & Söderberg, 2012). 

Widar et al. (2007) bekräftar det Skär och Söderberg (2012) skrev och menade att 

vårdpersonal utgick ifrån sig själva och saknade en förståelse för hur patienter kände sig. 

Sjuksköterskor suckade djupt, använde ett kroppsspråk och ansiktsuttryck som patienter 

upplevde som respektlöst, då de krävde deras uppmärksamhet. Hansson et al. (2011) menade 

att vårdpersonalens kroppsspråk signalerade en bild av att de inte litade på de beskrivningar 

patienter gav. Av totalt 1036 patienter uppgav 63,9 procent att de blivit kränkta i vården när 

de mötte vårdpersonal med bristande attityd, beteende och förhållningssätt (Wessel et al., 

2012).  
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Integriteten kränks 

Vårdpersonal var hårdhänt i omvårdnadssituationer vilket ledde till onödigt lidande (Eriksson 

& Svedlund, 2007; Wessel et al., 2009; Wessel et al., 2014). Det framkom att patienter kände 

sig exponerade och utsatta i situationer där integriteten inte respekterades, exempelvis när 

patienter var nakna vid undersökning. Sexuella trakasserier i form av onödigt påträngande 

vårdpersonal förekom, implicit även när frågor ställdes till patienter (Wessel et al., 2009; 

Wessel et al., 2014).  Patienter diskriminerades på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och ålder (Wessel et al., 2009). 

Åldersdiskriminering stod för en stor del av klagomålen som inkommit till Patientnämnden. 

Skär och Söderberg (2012) och Wessel et al. (2009) beskrev att äldre män, på grund av sin 

ålder, upplevde sig sämre bemötta än yngre, medan Jakobsson (2007) menade att klagomålen 

om negativt bemötande främst rörde yngre patienter, dock hävdade både Jakobsson (2007) 

och Wessel et al. (2012) att de som uttryckte sina klagomål främst var kvinnor, 67,3 procent 

respektive 70 procent. När män väl blivit illa bemötta hade de i högre grad än kvinnor upplevt 

sig kränkta (Wessel et al., 2012).  

 

Obekräftade patienter  

En känsla av att inte bli bekräftad av vårdpersonal framkom och bidrog till att patienter 

upplevde sig bli illa bemötta (Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; Larsson et al., 

2011; Skär & Söderberg, 2012; Hansson et al., 2011; Söderberg et al., 2012; Wessel et al., 

2009; Wessel et al., 2012; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). De upplevde sig inte bli 

sedda eller lyssnade på vilket patienter trodde grundade sig i vårdpersonalens bristande 

intresse för dem (Eriksson & Svedlund, 2007; Skär & Söderberg, 2012; Hansson et al., 2011; 

Söderberg et al., 2012). Att inte bli bekräftad ledde till frustration, utmattning och hjälplöshet. 

Patienter menade att de var tvungna att kämpa för att få bekräftelse vilket skapade känslor av 

bitterhet och raseri. Wessel et al. (2012) visade att 60 procent av 1628 patienter upplevde att 

vårdpersonal inte lyssnade på dem. Patienter upplevde att sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal inte visade öppenhet samt var ointresserade av dem (Larsson et al., 2007; Widar 

et al., 2007). De menade att sjuksköterskan och annan vårdpersonal distanserade sig istället 

för att bekanta och sätta sig in i deras situation. Detta hindrade patienter från att vara delaktiga 

i sin egen vård (Larsson et al., 2007). Patienter beskrev att de inte ger mer av sig själva än vad 

sjuksköterskan ger av sig själv i mötet. Det förekom också en bristande uppmärksamhet och 



  14 (34) 
 

ointresse gällande rådgivning om existentiella och psykologiska frågor (Widar et al., 2007). 

Många patienter blev inte lyssnade på, fick inte berätta sin historia eller ge sin uppfattning om 

problemet (Wessel et al., 2014). Det påträffades även fall där patienter uttryckte sig bli 

misstrodda.  

 

En känsla av att inte bli trodd 

Patienter blev misstrodda av vårdpersonal och upplevde sig därför illa bemötta (Eriksson & 

Svedlund, 2007; Hansson et al., 2011; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). Totalt har 64 

procent av 1628 patienter upplevt sig bli misstrodda (Wessel et al., 2012). Å andra sidan 

beskrev Jakobsson (2007), Söderberg et al. (2012) och Wessel et al. (2009) att patienter 

upplevde sig inte bli tagna på allvar vilket också ledde till en känsla av att bli illa bemött. Skär 

och Söderberg (2012) och Wessel et al. (2014) menade att vårdpersonal tvivlade på de 

symtom patienter beskrev sig ha. Patienter försökte kommunicera sina smärtupplevelser men 

kände sig misstrodda när de möttes av tvivlande vårdpersonal (Hansson et al., 2011; Widar et 

al., 2007). De blev även anklagade för att de hittade på sina symtom (Eriksson & Svedlund, 

2007; Wessel et al., 2014). 

Eriksson och Svedlund (2007) beskrev hur patienter tappade tron på sjukvården då varje 

besök slutade med att de var tvungna att försvara sig själva, vilket ledde till att patienter inte 

längre visste vilka de kunde lita på. Tidigare händelser av att bli misstrodda bidrog till att 

patienter skapade ett behov av kontroll, där de alltid var tvungna att vara på sin vakt eller 

alltid ifrågasätta den givna vården. Söderberg et al. (2012) styrkte detta och menade att 

patienter var tvungna att försäkra sig att de fått rätt behandling och väldigt tydligt förklara 

anledningen till besöket.  

 

Att inte få en ursäkt 

Flera patienter var besvikna över att de inte fick en personlig ursäkt av den vårdpersonal som 

bemött dem illa (Eriksson & Svedlund, 2007; Skär & Söderberg, 2012; Söderberg et al., 2012; 

Wessel et al., 2014). Att kunna gå vidare och lämna situationen bakom sig försvårades till 

följd av detta. Anledningen till att inte få en personlig ursäkt trodde patienter rörde sig om att 

vårdpersonal hade svårt att ta emot kritik och att de skyddade varandra (Skär & Söderberg, 

2012; Söderberg et al., 2012). Patienter hade föreställningar om att vårdpersonal saknade 

insikt i sitt beteende som bidrog till ett negativt bemötande. I de fall där Patientnämnden varit 
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inblandad erhöll patienter en officiell ursäkt från den involverade enheten, men detta var inte 

den form av ursäkt som patienter förväntade sig. 

 

Otillräcklig information och kommunikation  

Bristande information och kommunikation var en del av den negativa upplevelsen i 

bemötandet (Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; Larsson et al., 2011; Skär & 

Söderberg 2012; Söderberg et al., 2012; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). 

Informationen var inte anpassad till patienters situation och preferenser, vilket resulterade i att 

inadekvat och otillräcklig information förmedlades. Vårdpersonal använde även ett språk med 

medicinsk terminologi som var problematiskt för patienter att förstå och som ledde till att den 

information som gavs blev obegriplig och missförstånd kunde uppstå (Eriksson & Svedlund, 

2007; Larsson et al., 2007; Skär & Söderberg, 2012; Wessel et al., 2014). Den lämnades i 

stressfyllda situationer och under påfrestande omständigheter där tid för frågor inte fanns. Det 

medförde att patienter inte blev förstådda eller tagna på allvar och de kunde heller inte delta i 

sin vård vilket upplevdes respektlöst. Patienter upplevde att det pågick envägskommunikation 

från vårdpersonals sida som ledde till missförstånd då de inte fick komma till tals. Larsson et 

al. (2007) menade å andra sidan att patienter och vårdpersonal pratade i mun på varandra 

vilket också skapade missförstånd. Eriksson och Svedlund (2007) och Söderberg et al. (2012) 

visade på att de gånger patienter hade frågor att ställa möttes de med irritation, ilska och blev 

ifrågasatta, kvar lämnades de med känslor av att vara korkade och jobbiga. 

 

Yttre faktorer som bidrar till negativa upplevelser av bemötandet 

Det visade sig också att yttre faktorer hade betydelse för hur patienter skulle komma att 

uppleva sig bli illa bemötta (Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; Larsson et al., 

2011; Söderberg et al., 2012; Wessel et al., 2009; Wessel et al., 2014; Widar et al., 2007). 

Kontinuiteten var en faktor där patienter beskrev det påfrestande att ofta behöva möta nya 

ansikten. De hade ingen att vända sig till, saknade en ansvarig sjuksköterska och patienter 

hade en önskan om att skapa en tillitsfull relation med en sjuksköterska (Larsson et al., 2007; 

Wessel et al. 2014; Widar et al. 2007). När ingen ansvarig sjuksköterska fanns tillgänglig 

skapades känslor av obehag hos patienter. Avsaknaden av någon ansvarig ledde i sin tur till 

att rutiner inte upprätthölls då vårdpersonal agerade olika i sitt handlande. Långa väntetider 

var en bidragande faktor som påverkade patienters upplevelse av den givna vården negativt 

(Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; Wessel et al., 2009; Widar et al., 2007).  
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Samordning fallerade enligt patienter, då de slussades mellan olika sjukhus och 

vårdenheter (Eriksson & Svedlund, 2007; Jakobsson, 2007; Wessel et al., 2014). Många 

sjukvårdskontakter skapades i vårdkedjan, vilket upplevdes problematiskt. Patienter menade 

att detta hindrade dem från att vara delaktiga och kunna bidra till sin egen vård (Eriksson & 

Svedlund, 2007).  

 

Diskussion 

Nedan presenteras en metoddiskussion där avsikten är att diskutera metodens styrkor och 

svagheter (Friberg, 2012b), samt en resultatdiskussion som redogör för de viktigaste delarna 

ur resultatet. Detta diskuteras utifrån valda delar i teorin för mänsklig omsorg (Watson, 2008), 

konsensusbegreppet människa samt med ytterligare forskning. Resultatet diskuteras utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metoddiskussion 

Det visade sig relativt omgående att det svenska ordet bemötande inte har någon direkt 

motsvarighet på engelska, vilket upplevdes problematiskt. Därför eftersöktes en definition 

som var godtagbar att använda och som vi upplevde motsvara begreppets innebörd. Wessel 

(2013) påträffades och definierade bemötandet på engelska. Efter vidare sökning utifrån 

denna definition påträffades artiklar där majoriteten fokuserade på negativa upplevelser av 

bemötande. Detta var ett överraskande fynd som kom att påverka syftets utformning, vilket 

bidrog till ett mer spetsat och avgränsat område att studera.  

Den egentliga datainsamlingen gjordes i två databaser vilket kan tyckas vara en svaghet då 

förlust av relevant material eventuellt kan ha gått förlorad. Förlust av relevant material tros 

dock inte vara så stor då en inledande sökning gjordes i fler databaser utan resultat. I den 

avancerade sökprocessen gjordes trunkering på vissa ord. Detta ses som en styrka då det 

genererar träffar i ordets alla böjningsformer vilket leder till mer tillgängligt material som kan 

vara relevant för syftet. Under sökprocessen användes Boolesk söklogik med sök-operatorn 

AND, som var en hjälp för att koppla ihop sökorden med varandra. Detta gav en mer 

preciserad och spetsad sökning riktad mot syftet, vilket ses som en styrka. Sökningen bestod 

av hela 15 sökord och kan låta mycket. Det kan ses som en svaghet att använda många sökord 

och kan möjligen påverka och leda till ett spretigt resultat. Följande behövdes dock göras för 

att ringa in bemötandets alla delar, relaterat till den valda definitionen. Det förekom 

svårigheter att hitta tio artiklar som vi ansåg besvara syftet vilket även kan motivera antalet 
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sökord. En artikel påträffades under en sökning utanför databaserna och kunde inte återfinnas 

i någon av ovanstående databaser. Detta skulle kunna ifrågasätta relevansen och dess 

vetenskapliga pålitlighet så kallad Peer Reviewed som de resterande nio artiklarna var. För att 

reda ut följande kontaktades ansvarig utgivare som kunde bekräfta att detta var en 

vetenskapligt granskad originalartikel.  

Avgränsningen publikationsår 2000 och framåt gjordes konsekvent på den grund att det 

under 1990-talet skedde en förändring i svensk sjukvård där kvaliteten skulle höjas och 

patienters talan skulle tydliggöras (Swedish Institute, 2005). Geografisk avgränsning mot 

Europa gjordes, men sinsemellan hade svenska artiklar förtur. En styrka i denna 

litteraturöversikt är att resultatet bygger på svenska studier gjorda inom svensk sjukvård, 

eftersom att målet var att detta resultat skulle kunna vara applicerbart i Sverige. Både studier 

med kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Fördelar med att använda sig av båda 

metoderna är att trovärdigheten förstärks och att den är komplementär, det vill säga att varje 

respektive metods begränsningar delvis elimineras medan respektive metods styrkor kvarstår 

(Borglin, 2012). Patienters upplevelse är det som studeras och det görs bäst med kvalitativ 

metod. Att ha med artiklar av kvantitativ metod skulle kunna innebära ett kunskapsbortfall 

gällande patienters beskrivningar om deras upplevelser, då de ersätts med numerisk data. I 

resultatet har de kvantitativa artiklarna analyserats och använts på olika sätt. Detta gjordes då 

Wessel (2012) tydligt utnyttjat de kvantitativa fördelarna där resultatet är beskrivet numeriskt. 

Jakobsson (2007) å andra sidan har ett beskrivande resultat där numerisk data är begränsad. I 

första urvalet lästes enbart titlar vilket kan innebära att betydelsefulla artiklar blivit 

bortsorterade. Detta tillvägagångsätt valdes ändock då tiden var begränsad och bortfallet 

upplevdes ej väsentligt. 

Artiklarna i sin helhet lästes för att erhålla en djupare förståelse av innehållet, detta gjordes 

dock bara en gång vilket kan tyckas vara otillräckligt. Den djupare förståelse som ville uppnås 

kanske inte gjorde det, men resultaten lästes ett flertal gånger. Resultatens innehåll översattes 

till svenska där målet var att ligga så nära råmaterialet som möjligt. Dock användes Google 

Translate som översättningsverktyg vilket inte alltid fungerar optimalt jämfört med ett 

engelskt ordlexikon. Den svenska översättningen förenklade den fortsatta analysen, men 

artiklarna i originalspråk uteslöts inte då de användes tillsammans för att komma fram till 

likheter och skillnader. Färgkodningen gav en tydlig överskådlig bild av artiklarnas likheter 

och underlättade sammanställningen av resultatet. Denna kodning kan dock skapa möjlighet 

att selektivt välja ut, alternativt tolka vissa delar ur artiklarnas resultat för att bättre besvara 

syftet, avstånd ifrån detta togs då det ej upplevdes vara etiskt försvarbart.   
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Samarbetet under denna litteraturöversikt har fungerat väl. Liknade studieteknik har 

förekommit och där respektives olika styrkor tillvaratogs. För att få en välskriven och enhetlig 

textmassa har den genomgående skapats och bearbetats tillsammans. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet anses vara besvarat och det övergripande resultatet visar på att det råder en bristande 

professionalitet hos sjuksköterskor, som leder till att patienter upplever sig bli illa bemötta. 

Det första fyndet som urskiljs i resultatet visar på en kausalitet mellan sjuksköterskors 

attityder och obekräftade patienter. En önskan om att bli vårdad personcentrerat påträffades 

implicit i resultatet och betraktas som ett ytterligare fynd. Därutöver tydliggörs 

kommunikationen och interaktionens betydelse för hur patienter kommer att uppleva 

bemötandet.  

Sjuksköterskors attityder överensstämmer inte med de attityder som en god sjuksköterska 

bör ha enligt Smith & Godfrey (2002), utan påvisar tydliga brister i sitt bemötande. Bristerna 

rör ett paternalistiskt förhållningssätt samt ett nonchalant och arrogant beteende. Detta tar 

Watson (2008) avstånd från, då hon istället tror på den fria människans autonomi. Vi anser att 

sjuksköterskors attityder har en betydande roll, då attityder skapar förutsättningar och 

möjliggör ett gott bemötande. Attityder och värderingar hos sjuksköterskor, exempelvis 

vilken människosyn de har, speglas i handlandet och resulterar i olika utfall hur de bemöter 

patienter. Bemötandet rör såväl vem sjuksköterskan är som vad hen har för erfarenheter med 

sig. I erfarenheter ryms värderingar, förmågan att känna empati eller åtminstone sympati och 

hur hen uppfattar omgivningen. Genom att öka sin självinsikt och självkännedom kan 

sjuksköterskan bli medveten om hur hen betraktar och möter andra människor, vilket kan vara 

av värde om den empatiska förmågan är begränsad. Watson (2008) stärker detta då hon menar 

att sjuksköterskan bör vara känslig och reflekterande i förhållande till sig själv, för att kunna 

vara det gentemot andra. Att ständigt reflektera över sig själv och sitt handlande skriver 

Catlett och Lovan (2011) bidrar till att sjuksköterskan får en mer positiv och icke-dömande 

attityd, samt att medkänslan för sina patienter förstärks. Det goda bemötandet enligt 

Blennberger (2013) talar för att sjuksköterskor inte bemöter patienter på ett respektfullt sätt då 

de inte blev bekräftade, bejakade eller sedda som en jämlik. Ett adekvat bemötande tros inte 

bara ligga i sjuksköterskors godhet och attityder. Det vore obarmhärtigt av oss att tro detta, då 

sjuksköterskeyrket riskerar att bli ett kall, det som Florence Nightingale talade om för över 

100 år sedan.  
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Det förekommer en bristande närvaro från sjuksköterskor. Följande bidrar till att patienter 

upplever sig obekräftade, de blir inte sedda eller lyssnade på. Detta leder till en känsla av att 

bli illa bemött. Enligt patienter är sjuksköterskans närvaro den mest framträdande och 

genomgripande delen i bemötandet (Davis, 2005). Med närvaro menade patienter att 

sjuksköterskan fanns där med dem i nuet och fick dem att känna sig speciella, samt tog sig tid 

och lyssnade till den enskildes behov. Watson (2008) beskriver hur sjuksköterskan bör vara 

autentiskt närvarande för den andre, då visas en respekt och vördnad för patientens personliga 

grundläggande värden, erfarenheter och upplevelser. Vidare menar Watson (2008), för att 

sjuksköterskan ska kunna vara autentiskt närvarande måste hon vara tillfreds med sig själv 

och sina grundläggande värden. Närvaron är en förutsättning för att kunna möta patienten i en 

människocentrerad kontext. Enligt Fagerström (2006) upplevde sjuksköterskor att en viktig 

faktor i ett gott bemötande var just närvaron, som beskrivs vara när de hade tid att sitta ned 

och lyssna på patientens berättelse i lugn och ro. Om patienten bejakades som en fysik, 

psykisk, social, andlig och existentiell människa i sin helhet, kunde känslan av att vara 

speciell infinna sig. Att känna sig speciell som patient hävdade också Hogan (2000) var 

viktigt, vilket innefattade när sjuksköterskan gjorde det där ”lilla extra”. Blennberger (2013) 

menade att närvaron är en förutsättning för att ett gott bemötande ska uppstå mellan 

människor. 

Det framkom implicit att patienter vill vårdas personcentrerat, dock erhöll de ej sådan vård. 

Ekman et al. (2011) beskriver att personcentrerad vård bygger på tre komponenter, vilka inte 

togs i beaktning då patientberättelsen inte gavs tid, partnerskapet uteblev samt att 

dokumentationen var bristfällig eller felaktig. Docteur och Coulter (2012) menade att tre 

dimensioner behöver uppfyllas för att kunna implementera personcentrerad vård inom svensk 

hälso- och sjukvård. Patienter behöver vara välinformerade och utbildade om sina villkor och 

alternativ för att kunna fatta kompetenta beslut och bli delaktiga gällande sin egen vård. 

Sjuksköterskan bör respektera och bejaka den unika patientens värderingar, önskemål och 

behov samt utgå ifrån dennes preferenser. Watson (2008) menar att sjuksköterskan kan 

genom sin kärleksfulla omsorg och välvilja till andra verka respektfullt gentemot patientens 

grundläggande värden, preferenser och önskemål, vilket är i linje med vad Docteur och 

Coulter (2012) menade. Vidare bör vården säkerställa en god kontinuitet och samordning, 

som i sin tur leder till bättre hälsoresultat och högre patienttillfredsställelse. Watson (2008) 

instämmer och menar att rutinmässigt handlande kan försvinna om sjuksköterskan handlar 

avsiktligt. Å andra sidan behöver inte ett rutinmässigt handlande syfta på något negativt. 
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Rutinmässigt handlande kan snarare vara till gagn för sjuksköterskor och leda till en god 

kontinuitet, något som patienterna saknade.  

Sjukskörskans pedagogiska funktion tydliggörs i en del av Watsons (2008) teori. Om 

sjuksköterskan har ett reflekterande förhållningssätt när hen bejakar den unika människans 

behov, skapas förutsättningar för sjuksköterskan att påverka informationens innehåll (Bergh, 

2012). Det finns brister i kommunikationen som leder till att informationen som ges inte är 

anpassad till den unika patientens kunskapsbas. Sjuksköterskor använder ett svårt språk 

innehållande medicinska termer vilket ger patienter en känsla av att bli illa bemötta. Enligt 

Henderson (2003) är sjuksköterskor motvilliga att informera patienter då de tycker sig veta 

bäst om situationen patienten befinner sig i, de anser även att patienter saknar kunskaper i 

medicinsk terminologi. Ett gott bemötande enligt Blennberger (2013) inkluderar att 

sjuksköterskan är sakkunnig och tydlig i sin kommunikation. För att sjuksköterskan ska kunna 

vara tydlig i sin kommunikation, vilket motsvarar den unika människans behov, behövs en 

förståelse för hur patienten ser sig själv i situationen. Watson (2008) bekräftar detta och 

beskriver hur sjuksköterskan bör anpassa informationen och kommunikationen utifrån 

patientens förståelse. Ett möjligt verktyg sjuksköterskan kan använda sig av, är att visa 

intresse och lyssna på patientens berättelse och inte värdera eller ifrågasätta trovärdigheten. 

Detta kan bidra till att patienter upplever sig bli adekvat bemötta. Watson (2008) menar, 

genom att använda detta verktyg i bemötandet uppstår en trygg atmosfär, där förutsättningar 

skapas och patienten får tid och rum att ställa frågor, något som patienterna saknade. Patienter 

i McCabes (2004) studie uttryckte att de förlitar sig på sjuksköterskan och värdesätter när hen 

kommunicerar med dem på ett genuint sätt, där kommunikationen är anpassad och begriplig. 

Detta gynnar och hjälper patienten att hantera sitt ohälsotillstånd.  

Underförstått har interaktionen en betydande roll för hur patienten kommer att uppleva sig 

bli bemött. Croona (2003) skriver att bemötandet är kontextbundet. Patienter inom en hälso- 

och sjukvårdkontext befinner sig i en utsatt situation och är ofta påverkad av sitt 

ohälsotillstånd vilket gör dem extra sårbara (Sellman, 2005). Sårbarheten engagerar känslor 

och äventyrar förnuftet enligt Hoffmaster (2006). Detta kan utgöra en risk och påverka 

patienters upplevelser av att bli illa bemötta, där en egentlig anledning saknas och ej kan 

motiveras av andra i samma situation. Bemötandet är således av relationell karaktär enligt 

Croona (2003), som varierar från människa till människa, vilket resulterar i olika utfall för hur 

bemötandet kommer att upplevas. Sårbarheten är ett skäl till att sjuksköterskan bör vara 

välvilligt inställd och ha en icke dömande attityd, detta menar Watson (2008) möjliggörs när 

hen handlar avsiktligt. Watson (2008) beskriver att sjuksköterskan kan lindra det eventuella 
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lidande som förekommer när en patient är sårbar, genom sin kärleksfulla omsorg och med sitt 

omsorgsfulla medvetande. När sjuksköterskan ser patienten som en mångdimensionell 

människa och är autentiskt närvarande kan patientens sårbarhet reduceras i enlighet med 

Watson (2008). Interaktionen är följaktligen inte helt oproblematiskt (Newham, 2015). 

Patienter utsätts för en potentiell risk när de är tvungna att lita på sjuksköterskan. De kan bara 

hoppas på att sjuksköterskans värden överensstämmer någorlunda med deras egna. 

Bemötande kan således förstås som ett samspel mellan vårdare och patient, där olika 

förväntningar ryms.  

Patienter har idag högre förväntningar på sjukvården och kan vara en faktor som påverkar 

interaktionen. De högre förväntningarna kan relateras till att det under 1990-talet fanns ett mål 

att öka kunskapen hos patienter (Swedish Institute, 2005). Med ökad kunskap om sitt 

ohälsotillstånd och sina rättigheter får patienter en större förståelse, vilket i sin tur leder till 

högre krav på sjukvården. Ovanstående kan vara en anledning till att högre förväntningar på 

sjukvården förekommer. Patienter är missnöjda med en officiell ursäkt, de vill istället ha en 

personlig sådan och kan tänkas knyta an till de högre förväntningarna. Davis (2005) skriver 

att sjuksköterskor förväntas frångå avdelningens rådande policy och istället handla utifrån 

patientens särskilda behov. Enligt Watson (2008) bör sjuksköterskan vara reflekterande 

gentemot sig själv och därmed bli mer lyhörd för de små tysta signalerna inom sig. Detta 

tolkas som att sjuksköterskan bör vara trygg i sig själv och i sin profession för att kunna 

avgöra huruvida hen bör agera i en situation, där exempelvis patienten ber sjuksköterskan att 

frångå den policy som råder. Sjuksköterskan bör ta ställning till om det alltid, i alla situationer 

är möjligt att bejaka patienters preferenser.  

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt sträcker sig över alla vårdkontexter och är därför giltig och användbar 

i hela hälso- och sjukvården. Utifrån detta skulle sjuksköterskan kunna börja reflektera över 

sig själv och hur hen bemöter sina patienter, då bemötandet har stor påverkan på hur patienter 

kommer att uppleva sin vårdtid. Under arbetets gång påträffades Watson (2008) där hon 

beskriver att sjuksköterskan utbildas i hur hen ska göra något, men inte hur hen ska vara i 

görandet. Följande motiverar tydligt hur viktigt bemötandet är i görandet, det vill säga det 

sjuksköterskan gör dagligen. Ett förslag är att det i sjuksköterskeutbildningen bör finnas en 

strimma av hur sjuksköterskan ska vara i görandet där bemötandet specifikt lyfts upp och 

diskuteras. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett behov av fortsatt forskning gällande bemötandets betydelse i vården, då denna 

litteraturöversikt bara täcker en liten del av forskningsfältet. Bemötandet finns inom alla 

vårdkontexter och är därför en central del i vården, vilket gör det högst relevant att forska 

vidare på. Dagens patienter har stor kunskap om vad de söker vård för och det möjliggör 

högre krav på vården. Samtidigt råder det en hög arbetsbelastning för sjuksköterskan, där 

stress och tidsbrist är en del av hens arbetsdag. Ur den höga arbetsbelastningen kan 

sjuksköterskan drabbas av en eventuell samvetsstress. Samvetsstressen kan påverka 

sjuksköterskan negativt då hen inte hinner med de krav som råder. Patienters krav och 

sjuksköterskans arbetsmiljö krockar därav, vilket kan resultera i att bemötandet fallerar. 

Vidare forskning på hur sjuksköterskans samvetsstress påverkar bemötandet skulle vara av 

intresse. 

 

Slutsats  

Det framkom att vårdpersonalens attityder och beteenden påverkar bemötandet. Patienter är 

missnöjda med deras förhållningssätt. Missnöjet grundar sig i att patienter inte upplever sig 

bli sedda som en helhet och att vårdpersonalen inte lyssnar på dem. Följande resulterar i att 

patienter känner sig obekräftade i den sårbara och utsatta situation de befinner sig i. De får 

därför en negativ helhetsupplevelse av bemötandet till följd av detta. Det visade sig att 

patienter vill bli bemötta som en person och inte sitt ohälsotillstånd. Vårdpersonal bejakar inte 

patienters preferenser eller deras syn på sin egen situation, vilket förhindrar en 

personcentrerad vård, något som patienter föredrar. Kommunikationen och informationen 

som de förmedlar är inte alltid anpassad och begriplig för patienter. Detta skapar missförstånd 

och bidrar till en känsla av att bli illa bemött. Interaktionens betydelse för bemötandet 

påträffas, där det tydligt urskiljs olika förväntningar på vården. Yttre bristande faktorer som 

rutiner, kontinuitet och samordning påverkar också patienters negativa upplevelser av 

bemötandet. 
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Metod: Kvalitativ metod 
Urval: Nio manliga deltagare i 
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varit i kontakt med 
patientnämnden. 
Datainsamling: 
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med öppna frågor spelades in 
och transkriberades.   
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Män blev bemötta som en diagnos istället för en 
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Olsson, M., & 
Skär,L.  
 
 
 
 
 

A hidden kind of 
suffering: Female 
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Syftet var att beskriva 
kvinnliga patienters 
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inom vården. 
 
 
 
 

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: 14 kvinnliga deltagare i 
åldrarna mellan 18-76 år som 
varit i kontakt med 
patientnämnden. 
Datainsamling: Narrativa 
intervjuer enligt spelades in och 
transkriberades.  
Analys: Innehållsanalys. 
 

Patienter behandlas med likgiltighet och möts 
med ignorans. Bristande intresse förekom från 
sjukvårdens sida. Informationen var bristfällig 
gällande avdelningens rutiner. Personal 
använde ett språk som var problematiskt att 
förstå. Tid för att ställa frågor fanns ej.  Långa 
väntetider och känsla av att bli bortglömd. 
Patienter är missnöjda över att ej få en 
personlig ursäkt.  
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Experiencing bad 
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patient complaints 
concerning their 
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practitioners in the 
County of 
Stockholm 

2009, Sverige, 
Clinical Ethics 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelser av 
dåligt bemötande i vården. 

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: 1248 klagomål från 
patientnämnden.  
Datainsamling: Klagomål i 
form av mejl, telefonsamtal, 
brev och personliga besök åren 
2006 och 2007. 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Vårdpersonal uppträder oprofessionellt, vilket 
innebär beteenden som arrogans, fräckhet och 
aggressivitet samt pratar om sin privata 
situation. Patienter blir ignorerade, ej tagna på 
allvar och blir ej lyssnade på. Personalen brister 
i empati och respekt för patientens personliga 
integritet. Klagomål rörande tidsbrist, 
diskriminering, sexuella trakasserier, våld och 
tvång förekommer. 

Wessel, M., 
Helgesson, G., 
Olsson, D., 
Juth, N., 
Alexanderson, 
K., & Lynöe, N. 

When do patients 
feel wronged? 
Empirical study of 
sick-listed patients’ 
experiences with 
healthcare 
encounters 

2012, Sverige, 
European Journal of 
Public Health 

Syftet var att belysa hur 
patienter upplever vårdmöten, 
med fokus på negativa möten, 
där de upplever sig kränkta. 

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: Deltagarna som 
randomiserades fram, var 
inskrivna i Försäkringskassan 
som sjukskriva under sex till 
åtta månader. 
Datainsamling: 5802 enkäter 
med fasta svarsalternativ. 
Analys: R-package pARtial 
 

2,9% medgav att de bara blivit negativt 
bemötta. Av dessa uppgav 63,9%  att de känt 
sig kränkta i from av nonchalant bemötande, 
mötta respektlöst, inte blivet trodda, inte blivit 
lyssnade på och tvivelaktiga gällande 
deltagarens symtom.  
 

Wessel, M., 
Lynöe, N., Juth, 
M., & 
Helgesson, G.  
 
 
 
 

Bad appels or bad 
barrels? Qualitative 
study of negative 
experiences of 
encounters in 
healthcare 

2014, Sverige, 
Clinical Ethics 

Syftet var att få en ökad 
förståelse för negativa 
upplevelser av vård möten 
genom att studera erfarenheter 
bland patienter i allmänhet. 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 904 deltagare i åldrarna 
18-89 år, registrerade i 
Stockholms län. 
Datainsamling: Enkät med sju 
fasta svarsalternativ + två öppna 
frågor.  
Analys: Traditionell 
innehållsanalys. 

Brister i rutiner, kontinuitet och samordning 
uppgav deltagarna. Informationen var obefintlig 
eller bristfällig och inte anpassad. Personalen 
agerar oprofessionellt.. Deltagarna kände sig 
inte bekräftade, respekterade eller förstådda 
samt diskriminerade. Personalen har ett 
otrevligt beteende. Avsaknad av respekt för 
deltagarnas personliga sfär och de saknade att 
få en ursäkt.  



  
 

Widar, M., Ek, 
A.-C., & 
Ahlström, G. 
 
 
 
 
 
 

Caring and 
uncaring 
experiences as 
narrated by persons 
with long-term pain 
after a stroke 

2007, Sverige, 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences  

Syftet var att beskriva hur 
personer med långvarig 
smärta upplevde sin vård efter 
en stroke.  

Metod: Kvalitativ metod  
Urval: 43 deltagare med 
långvarig smärta > sex 
månader, varav 30 män och 13 
kvinnor i åldrarna mellan 33 till 
82 år deltog. Datainsamling: 
Intervjuer med öppna frågor 
som spelades in och 
transkriberades. 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienter upplever att de inte blir bemötta med 
kunskap och förståelse. Personal ger obegriplig 
information och patienter känner att de inte blir 
lyssnade på och misstrodda. Personal utgick 
ifrån sig själv i vårdandet av patienten. Det 
fanns ingen tid för att ställa frågor. 
Kontinuiteten var bristande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Bilaga 3. Jean Watsons tio karativa faktorer  
 
Citat hämtat ur Watson (2008, s. 31)   

Carative Factors 1979 
1. Humanistic-altruistic values 

2. Instilling/enabling faith and hope 

3. Cultivating sensitivity to oneself and other  

4. Developing a helping-trusting, human caring relationship 

5. Promoting and accepting expression of positive and negative feelings  

6. Systematic use of scientific (creative) problem-solving caring process 

7. Promoting transpersonal teaching-learning 

8. Providing for a supportive, protective, and/or corrective mental, social, spiritual environment  

9. Assisting with gratification of human needs 

10. Allowing for existential-phenomenological dimensions 

 

 


