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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Reumatism är en autoimmun sjukdom som kan uppkomma i alla åldrar. Personer 

med reumatism får utstå mycket smärta som leder till både fysiska och psykiska 

begränsningar som i sin tur leder till ett minskat välbefinnande. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska alla bemötas med omtanke och respekt i vården. Idag anses bemötandet i 

vården spela en viktig roll då det gäller patientens sjukdomsupplevelse samt tillfrisknande. 

Syfte: Att belysa upplevelsen av vårdens bemötande samt dess påverkan på livsvärlden hos 

personer med reumatism. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats baserad på fem intervjuer som analyserades enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys. 

Resultat: I studien framkom tre olika kategorier. Dessa var: Att bli värdigt/ovärdigt bemött, 

Upplevelsen av att känna stöd/brist på stöd samt Vikten av en tillgänglig vård. 

Slutsats: Genom studien har författarna kommit fram till att ett bra bemötande främst innebär 

att bli lyssnad till. Genom att vårdpersonalen lyssnar upplever patienterna en känsla av 

värdighet, stöd samt tillgänglighet.  
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BAKGRUND 

Vad är reumatism? 

Reumatism är en sjukdom som huvudsakligen drabbar leder, muskler och skelett och som 

oftast är av inflammatorisk art (Reumatikerförbundet, 2009). Reumatism är en autoimmun 

sjukdom, vilket innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader. Det är 

fortfarande inte känt varför immunförsvaret angriper den egna vävnaden, men en teori är att 

det skulle kunna finnas en ärftlig faktor (Langer, 2007). Denna ärftlighet, tillsammans med en 

yttre miljöpåverkan, skulle kunna vara orsak till varför vissa personer drabbas av sjukdomen. 

Vilken denna miljöpåverkan skulle kunna vara har forskarna inte helt lyckats klarlägga, men 

det kan möjligen röra sig om en virusinfektion (Fasth, 2010).  

Reumatism kan uppkomma i alla åldrar och det finns flera olika typer utav reumatiska 

sjukdomar (Langer, 2007). En av dessa typer är reumatoid artrit (RA). RA är också den mest 

kända reumatiska sjukdomen. En annan typ av reumatism är juvenil idiopatisk artrit (JIA). 

JIA är en reumatisk sjukdom som drabbar barn och ungdomar (Reumatikerförbundet, 2009). 

Juvenil står för barn och unga, idiopatisk för den okända orsaken till sjukdomen och artrit för 

ledinflammationen (Fasth, 2010). 

Symtom och behandling 

Reumatism börjar oftast med inflammation i fingerlederna samt i lederna i framfoten. Detta 

sker på båda sidorna av kroppen (Reumatikerförbundet, 2009). Inflammationen ger sig till 

känna genom värk, svullnad och stelhet, framförallt på morgonen. Den sätter sig i ledhinnan 

som växer in över ledbrosket och där orsakar en nedbrytning av brosket. Fler leder drabbas 

allteftersom och kan i vissa fall orsaka en deformering av lederna (Langer, 2007). 

Sjukdomen drabbar ofta den sjuka i så kallade skov. Detta innebär perioder av besvär av 

varierande grad omväxlande med perioder där den drabbade har mindre ont av sin sjukdom. 

Sjukdomsförlopp och aggressivitet varierar från person till person. Vissa har långa intervall 

mellan skoven. De allra flesta, 70 procent, drabbas dock av den aggressivare formen där 

kroppen med tiden oåterkalleligt bryts ner (Ibid). 

Reumatism kan i nuläget varken förebyggas eller botas. Istället går behandlingen ut på att 

lindra den smärta och det obehag som uppstår, samt vidta åtgärder för att dämpa 

inflammationen och skona de angripna lederna (Fasth, 2010).  

Att leva med reumatism. 

Personer som lider av reumatism får utstå mycket smärta. Smärta som leder till fysiska 

begränsningar, som exempelvis en nedsatt rörelseförmåga och en extrem trötthet, så väl som 

psykiska begränsningar i form av ångest, stress och depression (Melanson & Downe-

Wambolt, 2003). Dessa begränsningar leder i sin tur till ett minskat välbefinnande (Ödegård, 

Finset, Mowinckel, Kvien. & Uhlig, 2007). Även Östlie, Dale och Möller (2006) framhåller 

att risken är större för dessa personer att utveckla emotionella störningar, såsom oro, ångest 

och depression samt bristande motivation och energi. Det är även vanligt med en svag 

självkänsla. Detta då en kronisk sjukdom kan skapa en känsla av splittring mellan kropp och 

själ när den drabbade upplever att det inte går att förlita sig till sin egen kropp längre. En bra 

självkänsla är mycket viktigt för att kunna känna ett välbefinnande (Bode, Heij, Taal & Laar, 

2010). Ungdomar som lider av reumatism har ofta en oro för framtiden. Även hos dem är det 
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vanligt med en dålig självkänsla som ofta yttrar sig i att de hellre står ut med smärtan än att de 

använder hjälpmedel som andra kan se. De kämpar med sorg och ett accepterande av 

situationen och förnekar ofta även allvaret med sjukdomen (Östlie, Dale, & Möller, 2006). 

Det är också vanligt att de brottas med känslor av isolering och utanförskap (Secor-Turner, 

Scal, Garwick, Hovath, & Kellerman Wells, 2011). Personer som lever med reumatism kan 

även uppleva en misstro från omgivningen då den smärta som reumatismen orsakar inte syns 

(Sällfors, 2008).  

Rätten till en god vård, som då även innefattar ett bra bemötande, regleras i hälso- och 

Sjukvårdslagen. Här står skrivet att vården ska vara lättillgänglig och främja en god kontakt 

mellan patient och vårdpersonal, vilket innebär att patienten ska visas omtanke och respekt 

samt få sina behov av kontinuitet och trygghet i sin behandling tillgodosedda (HSL 

1982:763). I Patientsäkerhetslagen framkommer att vårdgivaren har skyldighet att driva ett 

systematiskt arbete för att tillgodose en god och säker vård för patienten såväl psykiskt som 

fysiskt (Patientsäkerhetslag 2010: 659). Tidigare uppfattade vårdpersonalen bemötandet i 

vården som en ren artighetsfråga men numera anses bemötandet spela in då det gäller 

patientens sjukdomsupplevelse samt tillfrisknande (Lynöe, 2011).  

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt, vilket innebär att en människa ses som en 

oreducerbar helhet. Människan består av kropp, själ och ande och måste förstås i det 

sammanhang hon befinner sig i. Vårdvetenskapen poängterar även vikten av att se till 

människans värdighet och integritet (Wiklund, 2003) och utgår ifrån patientens perspektiv på 

sitt välbefinnande. Detta då den främsta experten på sin livssituation är patienten själv 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). De begrepp som kommer att 

användas i studien är livsvärld och välbefinnande. 

Livsvärld 

Livsvärlden är unik för varje människa och är den välbekanta världen som innefattar det 

dagliga livet (Wrubel, Acree, Goodman & Folkman, 2009). Den är världen och den verklighet 

som ses ur det egna perspektivet och som är beroende på den unika människans upplevelser 

och erfarenheter (Dahlberg et al. 2003). Den är också den verklighet vi upplever genom 

kroppen och själen. Livsvärlden speglar både dåtid, nutid och framtid (Ibid) och är ett begrepp 

som ska få oss att lättare förstå den mänskliga existensen – vad det innebär att vara människa 

(Biley & Galvin, 2007). Livsvärlden är dock inte bara den egna verkligheten utan även den 

verklighet som existerar tillsammans med andra människor.  

Att se till en annan människas livsvärld är viktigt i bemötandet från till exempel vårdpersonal. 

Att det finns en öppenhet. En öppenhet som innebär att kunna ta till sig det oförutsägbara. Att 

undvika att anpassa den andres berättelse till den egna förförståelsen om fenomenet. En 

förförståelse som är färgad av den egna livsvärlden (Dahlberg et al. 2003).  
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Välbefinnande 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som är unik för individen och som utgår ifrån 

personens livsvärld. Välbefinnande kan upplevas trots objektiva tecken på sjukdom (Wiklund, 

2003). Välbefinnandet varierar över tiden och är bundet till den situation som råder. Det finns 

fyra områden som har betydelse för en persons känsla av välbefinnande. Möjligheten till att 

vara aktiv, att få känna tillhörighet till andra, den egna självkänslan samt att kunna ha en 

positiv sinnesstämning (Sällfors, 2008). Ett välbefinnande kan ofta skapas genom att 

tillgodose förhållandevis enkla behov. Att få uppskattning för något, att bli erbjuden hjälp när 

man behöver eller kanske bara få erbjudande om något att dricka. Helt enkelt att bli visad 

omtanke, att få känna att det finns någon som bryr sig (Dahlberg et al. 2003). 

PROBLEMFORMULERING 

Då aktuell forskning visar att livsvärlden förändras när en person drabbas av reumatism, samt 

att de får utstå både fysisk och psykisk smärta, väcktes ett intresse hos författarna att i denna 

intervjustudie ta reda på vilka erfarenheter dessa personer har av bemötandet i vården och hur 

detta påverkar livsvärlden. Endast få artiklar har, hitintills, framkommit vid författarnas 

sökningar i databaser som belyser detta fenomen. Genom en ökad kunskap om hur personer 

med reumatisk sjukdom upplever bemötandet i vården samt hur bemötandet påverkar 

livsvärlden, har författarna en förhoppning om att vårdpersonal ska kunna främja 

välbefinnande för dessa personer. 

SYFTE 

Syftet var att belysa upplevelsen av vårdens bemötande samt dess påverkan på livsvärlden hos 

personer med reumatism. 
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METOD  

En kvalitativ metod valdes eftersom författarna önskade att få fram upplevelsen av vårdens 

bemötande samt dess påverkan på livsvärlden hos personer med reumatism. En kvalitativ 

intervju ansågs lämplig då författarna ville upptäcka och identifiera ny kunskap om 

exempelvis livsvärlden (Patel & Davidsson, 2003). 

Datainsamling 

Data samlades in genom fyra telefonintervjuer samt en intervju hemma hos den ena av 

författarna. Frågeformulären var semistrukturerade, vilket innebär att formuläret innehåller 

både öppna och slutna frågor (Polit & Hungler, 1991). (Se Bilaga 2). Även följdfrågor ställdes 

under intervjuernas gång, vilket, enligt Patel och Davidsson (2003), kan vara bra för att stödja 

upp samtalet. Informanterna fick själva bestämma datum och tid för intervjuns genomförande. 

Frågeformulären samt en förklaring av vad ordet livsvärld innebär skickades till 

informanterna innan intervjuerna påbörjades. Detta för att de skulle kunna känna sig 

förberedda och bekväma med situationen. Studiens första intervju genomfördes som en 

pilotintervju för att testa om frågorna gav den information som överensstämde med syftet 

(ibid). Pilotintervjun inkluderades sedan i studien då författarna fann att den innehöll relevant 

och intressant fakta om det som önskades undersökas. Frågeformuläret reviderades efter 

pilotstudien, då vissa frågor inte gav relevant information för syftet. Intervjuerna varade 

mellan 18 och 23 minuter och båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant för att ingen viktigt information skulle falla bort. 

Urvalsförfarande 

Studien fick av etiska skäl inte innefatta inneliggande patienter. Därför uppsöktes 

informanterna utanför sjukvården. Då studien skulle genomföras inom en begränsad tidsram, 

beslutade författarna att använda sig av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval styrs 

av tillgängligheten, vilket innebär att författarna låter de informanter som lättast går att nå 

vara de som får ingå i studien (Thomsson, 2010). Informanterna fick författarna kontakt med 

på olika sätt, bland annat genom att en förfrågan om intresse att delta i studien lades ut på 

familjelivs hemsida (www.familjeliv.se). Författarna fick även kontakt med informanter 

genom att bekanta kände till personer som uppfyllde kriterierna för att ingå i studien. En av 

informanterna som ingick i studien var en vän till den ena av författarna. De 

inklusionskriterier som skulle uppfyllas för att få ingå i studien var att deltagarna skulle vara 

över 20 år och ha en diagnostiserad reumatoid artrit eller juvenil idiopatisk artrit sedan minst 

4 år. Vidare skulle intervjupersonerna vara bosatta i Sverige samt kunna förstå och uttrycka 

sig på svenska. Ett medvetet val att inte använda några exklusionskriterier gjordes då 

författarna inte fann det nödvändigt för studiens resultat. Förfrågan om studien fick 

informanterna via mail eller telefon, varvid författarna även uppgav syftet med studien. 

Därefter skickades ett informationsbrev som informanterna i lugn och ro kunde läsa igenom 

(se bilaga 1). Detta undertecknades och skickades tillbaka i de fall intresse för att delta i 

studien kvarstod. Informanterna bestod av en man och fyra kvinnor. De var mellan 22 och 61 

år gamla och hade haft diagnosen mellan 4 och 51 år. 
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Analys 

Författarna valde att analysera materialet enligt Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa 

manifesta innehållsanalys som innehåller fyra steg. Ta ut meningsenheter, kondensering, 

kodning och kategorisering. Med manifest analys menas att det som är uppenbart och det som 

tydligt framkommer i texten är det som analyseras (Ibid). Analysen började med att 

författarna, var för sig, läste igenom materialet ett flertal gånger. De meningar i texten som 

överenstämde med syftet markerades och författarna gick därefter tillsammans igenom de 

utvalda meningsenheterna, vilka i de flesta fall överensstämde med varandra. 

Meningsenheterna kondenserades sedan vilket innebär att meningarna förkortas men det 

centrala som framkommit bevaras. Därefter formulerades koder, vilka enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är en benämning på de kondenserade meningsenheterna. Koderna som hade 

liknande innehåll grupperades och bildade tillsammans olika kategorier. Författarna utgick 

från helheten i texterna och bröt sedan ner den i delar vilket genererade en ny helhet, se tabell 

1. 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande enhet kondensering Kod Kategori 

”Man blir ju irriterad när de 

säger att din åsikt är inget värd 

när man är ung, och jag 

upplevde det väldigt 

frustrerande” 

Upplevelse av 

frustration när 

man inte blir 

tagen på allvar. 

Respektlöst 

bemötande. 

Att bli 

värdigt/ovärdigt 

bemött. 

”Innan man fått sin diagnos var 

det mycket misstroende hos 

vårdpersonalen inom 

primärvården när man kommer 

som ung tjej och har ont så var 

det mycket kommentarer om att 

äh åk hem och tänk på något 

annat så blir det säkert mycket 

bättre och sånt där får man leva 

med” 

Vårdpersonal i 

primärvården 

tror inte på en 

och ger 

respektlösa 

kommentarer. 

”Det är jätte viktigt att man inte 

blir nonchalerad utan att man 

blir tagen på allvar, då känns 

det bra” 

Viktigt att bli 

tagen på allvar. 

Respektfullt 

bemötande. 

”Om man varit i kontakt med 

någon som har visat förståelse 

och har lyssnat och tagit sig tid 

till det då känns det ju bara 

bra” 

När någon visar 

förståelse, 

lyssnar och tar 

sig tid då känns 

det bra. 
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Författarnas förförståelse 

Förförståelse innebär den kunskap och de tankar som författarna sedan tidigare besitter kring 

fenomenet (Patel & Davidsson, 2003). Båda författarna hade innan studiens start kommit i 

kontakt med personer som lider av någon form av reumatisk sjukdom och hade därmed en 

förutfattad mening om att sjukdomen kan påverka vardagen och att bemötandet med vården 

inte alltid fungerar friktionsfritt. En förförståelse kan vara både ett hinder och en tillgång, 

vilket innebär att det är viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse och förhåller 

sig öppet till det som sägs. Enligt Dahlberg et al (2003) är det av stor vikt att kunna leva sig in 

i samtalet för att kunna få fram det oförutsägbara i berättelsen. Det är samtidigt viktigt att 

författarna har ett visst mått av empati för att på bästa sätt kunna tolka och förstå individens 

situation (Patel & Davidsson, 2003). 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska all data behandlas konfidentiellt och får endast 

användas för forskning. Alla deltagare ska ges information om studien muntligt och/eller 

skriftligt. Alla deltagare ska lämna samtycke samt ha möjlighet att avbryta studien när som 

helst. 

Inför intervjustudien tog författarna kontakt med en etisk kommitté vid Blekinge Tekniska 

Högskola och informerade om hur intervjuerna skulle genomföras samt vilket 

tillvägagångssätt författarna skulle använda sig av för att få tag i informanterna. Studien 

godkänndes och behövde inte genomgå någon etisk prövning. Därefter skickade författarna ut 

ett informationsbrev till informanterna där de etiska aspekterna, enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008), togs upp. (Se bilaga1). Det transkriberade materialet 

kodades och avidentifierades så att ingen person skulle kunna bli igenkänd. Enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) ska personuppgifter skyddas så att ingen enskild persons 

integritet kränks. Det inspelade intervjuerna förvarades på en lösenordsskyddad Ipad i 

hemmet hos den ena författaren.  Materialet hölls under uppsikt så att inga obehöriga skulle 

komma åt materialet. När studien har avslutats ska allt intervjumaterial raderas. 
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RESULTAT 

I dataanalysen har författarna kommit fram till tre huvudkategorier: Att bli värdigt/ovärdigt 

bemött, Upplevelsen av att känna stöd/brist på stöd samt Vikten av en tillgänglig vård. 

Att bli värdigt/ovärdigt bemött 

Utifrån studiens intervjuer framkom att ett respektfullt bemötande är mycket viktigt. Ett 

respektfullt bemötande innebar för informanterna att vårdpersonalen lyssnade och visade 

förståelse. Ett respektlöst bemötande ansågs vara motsatsen och då uppstod ofta en känsla av 

att bli misstrodd eller nonchalerad. Informanterna kunde till och med uppleva sig bli fråntagna 

den unika kunskapen om hur deras egen kropp fungerar. Vissa informanter upplevde att de 

bemöttes med respekt och vissa informanter upplevde att de blev respektlöst bemötta. 

Bemötandet kunde även upplevas olika beroende på var de sökte hjälp, om det var inom 

primärvården eller vid kliniker specialiserade inom reumatologi. 

”Man ska visa alla respekt. Man kan inte sätta sig in i hela bilden, men man ska ha en 

förståelse och lyssna.” 

 (Intervjuperson 3) 

Andra aspekter som framkom i intervjuerna, och som informanterna ansåg vara viktiga för att 

respektfullt bemötande, var att vårdpersonalen tog patienten på allvar, var ärliga och höll vad 

de lovade samt att de behandlade alla lika. Dessutom var det viktigt att patienten fick känna 

sig delaktig i sin vård. Att vårdpersonalen kom med förslag vid exempelvis val av behandling, 

och att patienten sen själv, eller tillsammans med vårdpersonalen, fick bestämma vilket 

alternativ som upplevdes vara det rätta. 

I vissa av intervjuerna berättade informanterna att de upplevde sig sämre bemötta när de var 

under 18 år. Att vårdpersonalen hellre lyssnade till föräldrarna än till patienten. En av 

informanterna kände sig tvungen att ta till särskilda strategier för att få vårdpersonalen att 

lyssna till patienten istället för föräldrarna och började därför besöka sjukhuset på egen hand. 

En annan informant hävdar också att kontakterna med sjukvården är lättsammare idag i 

jämförelse med hur det var som barn. Att kontakterna är mer öppna idag, både från patientens 

och vårdpersonalens sida. I andra intervjuer framkom dock motsatsen – att de kände sig bättre 

bemötta som barn. Viljan att underlätta för patienten och vara tillgänglig som vårdpersonal 

var något som dessa informanter upplevde som större då de var barn. 

”Man blir ju irriterad när de säger att din åsikt är ju inget värd när man är ung, och jag 

upplevde det väldigt frustrerande.” 

 (Intervjuperson 2) 

 I studien framkom att livsvärlden påverkas av ett respektlöst bemötande. Detta kunde visa sig 

i ångest, dåligt humör, frustration och irritation vilket innebar att mycket tid gick åt för att 

bearbeta de känslor som uppstod. En informant beskrev att efter ett ovärdigt bemötande 

upplevdes känslor av nedstämdhet, vilket leder till att vederbörande inte orkar arbeta mer den 

dagen. Eftersom mötet inte kan förutsägas, förlägger informanten gärna vårdbesöket efter 

arbetstid. Ytterligare en informant uttryckte ilska och frustration vid ett respektlöst 

bemötande, men att livsvärlden inte påverkades på längre sikt. 

Flera av informanterna i studien beskrev att samarbetet mellan olika vårdinstanser inte 
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fungerar, vilket upplevdes som mycket respektlöst. I en intervju framkom ett krav från en 

ortoped på hemorten där kontakten med denna var på premisserna att inte ha kontakt med 

något annat landsting, ett angränsande landsting där patienten själv upplevde en bättre vård 

och behandling. Detta skapade motstridiga känslor för patienten, som gärna även hade en 

kontakt på nära håll. En annan informant beskrev en händelse av att bli utan medicin då den 

vårdinstans som informanten för tillfället hade kontakt med inte ansåg sig vara ansvarig för att 

skriva ut mediciner. Detta ledde ofrånkomligt till ett minskat välbefinnande för patienten. 

”Jag behövde gå flera veckor med halsfluss innan de gav mig medicin för att de inte ville 

förstå. De kunde inte skriva ut recept för det skulle reumatologen göra och det är 

frustrerande.” 

( Intervjuperson 2) 

Upplevelsen av att känna stöd/brist på stöd 

Det framkom i intervjuerna att vårdpersonal som lyssnade gav en form av stöd, vilket 

upplevdes vara viktigt för att kunna hantera sin sjukdom samt för att orka upprätthålla 

kontakten med vården. Det upplevdes som stödjande när vårdpersonalen först och främst såg 

till patientens välbefinnande och erbjöd behandlingar som eventuellt kunde vara till hjälp för 

patienten, även i de fall behandlingarna var kostsamma. I det motsatta förhållandet, då 

vårdpersonalen främst såg till de ekonomiska besparingar som rådde, och inte ville satsa på 

dyra behandlingar om dessa inte garanterade en effekt på sjukdomen, upplevde inte patienten 

att vårdpersonalen stod på dennes sida, och kände därmed heller inget stöd. 

”Någon säger att vi inte ska satsa på den här medicinen för den är för dyr, men jag går runt 

och är sjuk annars.”  

( Intervjuperson 2) 

En annan viktig aspekt som framkom hos flera av informanterna var att de fick uppleva att 

vårdpersonalen var villig att hjälpa till. I de fall de kände att de inte fick någon hjälp skapades 

en stress som gjorde att de blev sämre både fysiskt och psykiskt. Även omgivningen 

påverkades av denna stress. 

”Om man mår sämre psykiskt så gör ju även min sambo det för då sitter man ju och gnäller 

hela tiden... man får ju panik.” 

 ( Intervjuperson 1) 
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För att kunna uppleva stöd och trygghet ansåg informanterna vidare att det var viktigt med en 

kontinuitet i vården. En del informanter fick träffa samma vårdpersonal de gånger de sökte 

hjälp vilket innebar att de lärde känna varandra. Patienterna upplevde då att de blev bemötta 

med större respekt och kände därmed också ett ökat stöd från vårdpersonalen. Andra 

informanter upplevde brist på kontinuitet i kontakten med sjukvårdspersonal. Detta innebar att 

de behövde repetera sin sjukdomshistoria gång på gång och många upplevde det som 

tröttsamt och frustrerande, vilket i sin tur ledde till att de kände ett minskat stöd från 

vårdpersonalen. Genomgående för alla intervjuer var att det krävdes en god kontakt med 

vårdpersonalen. En god kontakt ansågs, enligt informanterna, vara att vårdpersonalen tog sig 

tid att lära känna patienten. Att de lyssnade och visade förståelse samt ett intresse för 

patienten och dennes situation. 

”De lyssnar på mig och har liksom lärt känna mig, alltså de vet vem jag är och det känns 

skönt.”  

( Intervjuperson 5) 

Vilket stöd patienten fick visade sig också vara beroende på vad vårdpersonalen hade för 

inställning till patientens livssituation. Denna inställning kunde ha en stor påverkan på 

patientens vardag och därmed också på dennes livsvärld. En informant uttryckte svårigheter 

med att kunna ta hand om sina barn under föräldraledigheten på grund av sjukdomen.  

Informanten har då behövt hjälp ifrån sin sambo som därmed varit tvungen att stanna hemma 

från arbetet, men blivit nekad sjukskrivning av behandlande läkare. Detta har orsakat en 

negativ ekonomisk situation för familjen. 

”Varför ska du ha en sjukskrivning? Du sitter ju bara hemma med barnen.”  

(Intervjuperson 1) 

Vikten av en tillgänglig vård 

Det framkom att det var viktigt att vårdpersonalen tog sig tid att lyssna. Att de visade att det 

fanns gott om tid så att patienten inte behövde känna sig stressad, utan kunde uppleva att de 

fick tid att fundera över det som sades och över eventuella alternativ som de skulle ta ställning 

till. Dock upplevde de flesta informanter att det fanns en tidsbrist inom vården. Att det var ont 

om läkare, med långa väntetider som följd, men att även tillgängligheten till annan 

vårdpersonal var bristfällig. De upplevde att vårdpersonalen skyndade på samtalen och inte 

hade tid att lyssna. Detta ledde till att patienter i vissa fall drog sig för att ta kontakt med 

vården och avvaktade för att se om problemen kanske skulle gå över av sig självt. I de fall 

problemen förvärrades kunde väntetiderna vara långa vilket orsakade att problemen 

förvärrades ytterligare och patienten kunde känna skuld över att ha väntat för länge. Detta 

skapade ofrånkomligt en påverkan både på deras välbefinnande och deras livsvärld. Flera av 

informanterna upplevde även att beskeden om väntetider kunde vara olika beroende på vilken 

inställning vårdpersonalen som svarade i telefonen hade till att vara behjälplig. Om en viss 

personal svarade kunde det finnas en tid en vecka framåt i tiden, medan det kunde klämmas in 

en tid redan dagen efter om en annan i personalen svarade. Denna tillgänglighet och vilja att 

hjälpa till upplevdes även ha blivit ännu sämre med åren.  

”Man går ju och väntar innan man hör av sig för att man tror att det ska bli bättre ändå, men 

sen kan det ta en vecka innan man får ens en telefontid.”  

(Intervjuperson 3) 
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DISKUSSION 

Resultatet visar på att bemötandet påverkar livsvärlden samt att nyckeln till upplevelsen av 

värdighet, stöd och tillgänglighet är att vårdpersonalen lyssnar till och visar ett intresse för 

patientens livssituation. 

Metoddiskussion 

Författarna genomförde intervjuer med en kvalitativ ansats för att få svar på studiens syfte. 

Metoden anses lämplig då författarnas avsikt är att upptäcka och identifiera ny kunskap kring 

hur bemötandet i vården upplevs samt hur bemötandet påverkar livsvärlden hos personer med 

reumatisk sjukdom (Patel & Davidsson, 2003). Författarna upplever att de genom intervjuerna 

har fått svar på syftet med studien.  

Deltagarna som ingick i studien rekryterades genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att de som lättast gick att få tag i var de som fick ingå i studien (Thomsson, 2010). 

Det kan ha sina nackdelar med ett bekvämlighetsurval, då resultatet inte går att generalisera. 

Detta var dock inte avsikten med studien då författarna var intresserade av att få fram den 

subjektiva upplevelsen av fenomenet (Polit & Hungler, 1991). En utav informanterna var 

sedan tidigare känd utav författarna. Enligt Thomsson (2010) kan detta leda till att det uppstår 

en beroendeställning, det vill säga att informanten kan känna sig tvungen att delta i studien. 

På grund utav detta var författarna väldigt noga med att klargöra att studien var frivillig. I de 

fall beroendeställning inte finns med i bilden kan det finnas vissa fördelar med att intervjua en 

sedan tidigare känd person då han/hon känner sig trygg och vågar uttrycka sig fritt (Ibid). 

 En pilotintervju genomfördes för att se ifall frågorna gav svar på syftet. Den informant som 

sedan tidigare var känd utav författarna valdes till pilotintervjun. I efterhand kan författarna 

konstatera att pilotstudien skulle genomförts på en okänd person då den gav ett mycket 

tillfredställande resultat. Detta då det i resterande intervjuerna inte framkom lika tydligt om 

hur livsvärlden påverkades utav bemötandet. Anledningen till att pilotintervjun gav en 

tydligare bild utav fenomenet kan ha berott på det faktum att informanten var känd av 

författarna. Enligt Thomsson (2010) kan det vara lättare att få fram den information man är 

ute efter om man känner till informantens bakgrund. Det kan även ha berott på författarnas 

ovana av att genomföra intervjuer, vilket kan ha orsakat att syftet med frågorna inte framkom 

med tillräcklig tydlighet. En annan orsak kan också ha varit att de andra deltagarnas livsvärld 

faktiskt inte påverkades i samma utsträckning 

Deltagarnas ålder varierade, den yngsta var 22 och den äldsta var 61 år. Antal år med 

diagnosen varierade mellan 4 och 51 år.  Detta anses vara en styrka i studien då det enligt 

Thomsson (2010) kan, i de fall deltagarnas ålder varierar, ge en bredare bild utav området 

som undersöks. Deltagarna skulle ha haft diagnosen i minst 4 år. Anledningen till det var att 

de skulle ha erfarenhet utav bemötandet i vården så att trovärdigheten i det som sades på så 

sätt ökade. Fem intervjuer genomfördes. Efter dessa intervjuer såg författarna likheter och 

skillnader och en analysprocess kunde påbörjas. Informanterna bestod utav en man och fyra 

kvinnor. Syftet med studien var att belysa upplevelsen av vårdens bemötande samt dess 

påverkan på livsvärlden. Det är möjligt att det kan finnas en skillnad i hur män respektive 

kvinnor upplever bemötandet, men i denna studie framgick inte det. För att få en tydligare 

bild utav om det skiljer sig mellan män och kvinnor hade fler män behövt ingå i studien. Dock 

anser författarna att detta inte var relevant för syftet med studien. 

Tid för intervjun fick deltagarna själva bestämma, vilket anses vara en styrka i studien då det 

ger personerna möjlighet att välja en tid som passar dem. Detta för att undvika stress samt att 
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de skulle kunna känna sig så bekväma som möjligt med situationen (Ibid). Alla intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant för att ingen viktig information skulle missas inför 

analysprocessen. Det är viktigt att författarna inte förtydligar det som sägs i transkriberingen 

av det inspelade materialet eftersom det kan påverka validiteten i analysen (Patel & 

Davidsson 2003). För att öka tillförlitligheten i analysen var författarna därför mycket noga 

med att transkribera materialet ordagrant i talspråk. 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna. Den ena intervjuade och den andra författaren 

uppmärksammade vad som sades i intervjuerna och kom med förlag av följdfrågor under 

intervjuernas gång. Detta för att få fram så mycket relevant fakta som möjligt. Enligt 

Thomsson (2010) kan det vara en styrka att vara två intervjuare då de kan komplettera 

varandra. Två intervjuare kan i vissa fall ses som en nackdel då det lätt kan uppstå en 

maktposition så att informanten känner sig i underläge (Ibid). Detta upplevdes dock inte som 

något problem eftersom intervjuerna utfördes över telefon. 

Författarna började transkribering och analys av materialet direkt efter intervjutillfället. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) är det en fördel att analysera materialet medan intervjuerna 

fortfarande är färskt i minnet. Analysen enligt Graneheim och Lundman (2004) började med 

att författarna var för sig tog ut meningsenheter som sedan jämfördes. De meningarna som 

plockats ut var i de flesta fall samma. Författarna diskuterade sedan likheter och skillnader 

och tog tillsammans ut de meningsenheter som överensstämde med syftet. Sedan analyserades 

materialet noggrant tillsammans. En fördel med denna analysmetod är att materialet blir väl 

bearbetat. För att öka tillförlitligheten i resultatet förstärktes det med citat. Enligt Thomsson 

(2010) ger citat en ökad förståelse för de enskilda individernas berättelse. Innan studien 

började hade författarna en viss förförståelse för ämnet. För att öka trovärdigheten i studien 

var författarna väldigt noga med att vara öppna för det som sades i intervjuerna samt att inte 

uttrycka förförståelsen om ämnet till informanterna (Dahlberg et al 2003). Resultatets 

trovärdighet ökar dessutom genom att flertalet artiklar visar liknande resultat (Ryen, 2004).  

Resultatdiskussion 

De faktorer som enligt informanterna ingår i ett respektfullt bemötande är att vårdpersonalen 

lyssnar, visar förståelse, tar patienten på allvar, håller vad de lovar, är ärliga samt behandlar 

alla lika. Det framkommer även att det är viktigt att de får känna delaktighet i den vård de får. 

Att vårdpersonalen lyssnar anses vara den viktigaste faktorn för att informanterna ska uppleva 

ett bra bemötande. Vikten av att personalen lyssnar framkommer tydligt i alla tre 

kategorierna. Liknande fynd har hittats i flertalet artiklar. Mäkeläinen, Vehviläinen- Julkunen 

och Pietilä (2009) beskriver att om vårdpersonalen lyssnar på ett empatiskt sätt inger det ett 

förtroende samt visar på att de är uppriktigt intresserade och ser till dennes välbefinnande. 

Även Steinhaug, Ahlsen och Malterud (2002) beskriver lyssnandet som ett mycket viktigt 

inslag i bemötandet. Genom att lyssna visar personalen patienten respekt samt att de tar det 

patienten säger på allvar. Det framkommer även att det i lyssnandet är viktigt att 

vårdpersonalen är närvarande och visar intresse för vad som berättas.  

Det är viktigt att få känna delaktighet i sin vård för att bemötandet ska upplevas respektfullt. 

Detta innebär att patienten själv får vara med och ta ställning till viktiga beslut som berör 

deras vård och behandling. Haugli, Strand och Finset (2003) skriver även de i sin studie om 

vikten av att få känna delaktighet i vården. Medverkan i vården beskrivs som att patienterna 

informeras om vilka alternativ som finns att tillgå samt att de får möjlighet att tillsammans 

med vårdpersonal förhandla sig fram till vilket alternativ som betraktas vara det mest 

lämpliga i valet av behandling. Det anses även vara viktigt att den egna erfarenheten av 
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sjukdomen och dess behandling uppmärksammas och tas med i förhandlingarna.  

För att ett förtroendeingivande möte ska kunna äga rum är det viktigt att vårdpersonalen är 

ärliga samt visar förståelse för situationen. Resultatet kan jämföras med flertalet artiklar. I 

studien av Haugli et al. (2003) beskrivs att det är viktigt att personalen är ärlig för att ett 

förtroende ska kunna byggas upp mellan patient och vårdpersonal. Davidson och Mills (2005) 

beskriver i sin studie att patienter som upplever att vårdpersonal inte visar förståelse för deras 

situation erfar sig inte få den information de behöver. Även Skuladottir och Halldorsdottir 

(2008) kommer i sin studie fram till hur viktigt det är att patienten får uppleva en förståelse 

från vårdpersonal för att de ska känna sig respektfullt bemötta. Detta kan, tillsammans med 

känslan av att få vara delaktig i sin vård och sin behandling, ge patienten möjlighet att hantera 

sin vardag genom att lära sig se både sin kapacitet och sina begränsningar. Att det är viktigt 

med en visad förståelse är något som också Zangi, Hauge, Steen, Finset och Birger Hagen 

(2011) kommer fram till i sin studie. Vidare beskriver de att många upplever att de blivit 

bemötta utan förståelse innan de fått en diagnos, att vårdpersonalen har misstrott dem och 

därmed inte tagit dem på allvar. Detta kan ha påverkat deras livskvalitet samt både deras 

sociala liv såväl som deras yrkesliv, vilket i sin tur innebär en påverkan på deras livsvärld. 

En viss påverkan på livsvärlden framkommer även i denna studie. Ett respektlöst bemötande 

kan framkalla ångest, dåligt humör, irritation och frustration. Detta gör att även patientens 

anhöriga kan påverkas av vårdpersonalens bemötande. Även Eriksson och Svedlund (2007) 

menar att känslan av frustration och bitterhet uppkommer efter ett dåligt bemötande. 

Känslorna beskrivs ta så mycket ork från patienterna att de inte orkar stå upp för sina 

rättigheter som patient. Vidare beskrivs att patienterna får offra många viktiga saker i livet. 

De har bland annat svårt att ta hand om sin familj och om sina barn.  

En viktig förutsättning för att informanterna ska känna ett välbefinnande i samband med 

mötet är att vårdpersonalen bemöter dem med respekt. Detta belyser även Skuladottir och 

Halldorsdottir (2008) de menar att ett respektfullt bemötande ger ett ökat självförtroende 

vilket innebär att patienten lättare kan acceptera sina begränsningar och få kontroll över sin 

sjukdom. Genom detta får de ett ökat välbefinnande och en positiv påverkan på livsvärlden. 

Informanterna upplever stöd från vårdpersonalen när de blir lyssnade till. Detta har även 

Arvidsson et al.(2006) kommit fram till. Förutom att lyssna på det som sägs beskrivs även 

vikten av att lyssna till det som inte sägs, så som exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Genom att lyssna visar vårdpersonal sitt stöd, vilket leder till att patienten upplever ett större 

välbefinnande. 

En viktig del i att kunna känna stöd från vårdpersonal är att det finns en kontinuitet i 

kontakten med vården. Informanterna tycker att det är viktigt att de får träffa samma 

vårdpersonal vid varje besök, för att därmed lära känna personalen och personalen i sin tur 

lära känna patienterna. Informanterna upplever att de får bättre vård när vårdpersonalen 

känner till dem. Då informanterna ständigt får träffa ny personal upplever de att de får 

repetera sin sjukdomshistoria gång på gång, vilket kan kännas mycket tröttsamt för dem. 

Även Arthur och Clifford (2004) menar att en kontinuitet i kontakten med vården är positiv 

då patient och vårdpersonal lär känna varandra. Enligt Arvidsson et al (2006) samt Mäkelinen 

et al (2009) skapas även en känsla av trygghet och säkerhet hos patienten när det finns en 

kontinuitet i kontakterna med vården 

Vårdpersonalens inställning till informantens livssituation är av stor betydelse. När 

informanterna upplever att vårdpersonalen varken vill hjälpa till eller försöka förstå deras 

situation skapas en stress som gör att de mår sämre både fysiskt och psykiskt. Denna stress 
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påverkar även informanternas omgivning och till viss del hela dennes livsvärld. Även Haugli 

et al (2003) belyser flera faktorer i bemötandet som kan bidra till stress. Dessa faktorer anses 

bland annat vara att vårdpersonalen inte visar förståelse, att patienterna ibland upplever att 

vårdpersonalen förminskar deras problem, att väntetiderna är långa samt att vårdpersonalen 

uppträder ointresserat eller att de tydligt visar att de inte har tid.  Detta resulterar i ett minskat 

välbefinnande och en förändrad livsvärld. 

En del av informanterna beskriver att vårdpersonalens inställning till deras livssituation ibland 

kan upplevas som kränkande. Det framkommer att en informant inte blivit beviljad 

sjukskrivning då hon varit föräldraledig. Detta trots att hon inte klarar av att ta hand om sina 

barn på egen hand. I andra fall beskrivs att informanterna inte får den medicin de behöver då 

de anses för dyra, även om det innebär att informanten blir sämre i sin sjukdom. Eventuellt 

skulle detta kunna bero på ekonomiska besparingar som gör att vårdpersonal tvingas till 

denna attityd till patientens livssituation. Arthur och Clifford (2004) påvisar i sin studie att om 

vårdpersonalen har en negativ inställning till patientens situation förhindrar detta att empati 

kommer fram, vilket kan leda till en försämrad kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal.  

Det upplevs att vårdpersonalen har brist på tid. Denna tidsbrist kan visa sig genom långa 

väntetider samt att vårdpersonalen inte tar sig tid att lyssna till patienternas upplevelser. 

Jakobsson (2007) menar att tidsbristen inom vården gör att kontakterna blir korta och ytliga, 

vilket leder till att patienterna drar sig för att ställa frågor och upplever sig vara till besvär då 

de söker hjälp.  

Vårdpersonalen ger ofta ett stressat intryck vilket leder till att patienterna drar sig för att uppta 

deras tid i onödan. De väntar därför in i det längsta med att ta kontakt med vården med 

förhoppning om att deras problem ska gå över. Detta kan jämföras med vad Haugli et al 

(2003) kommer studie fram till i sin studie. Patienter är ofta rädda för att deras problem ska 

ses som triviala och för att de ska ta upp för mycket av vårdpersonalens tid. De väntar därför 

längre än de bör innan de tar kontakt med vården. Detta beskriver även Eriksson et al (2007). 

Vidare beskrivs att patienterna känner skuld över att inte ha tagit kontakt i tid och därmed 

själva vara orsak till de förvärrade symtomen (Ibid). 

Ett intressant fynd som framkommer i studien är att flertalet informanter upplever skillnader i 

hur de blivit bemötta av vårdpersonal som unga respektive vuxna. Det som gör det hela ännu 

mer intresseväckande är att vissa upplever att de blivit respektlöst bemötta som unga, medan 

andra upplever motsatsen. Detta visar på att Hälso- och Sjukvårdslagen inte alltid följs då alla 

patienter, unga som gamla, ska visas omtanke och respekt (HSL 1982:763).  I de artiklar 

författarna har läst tas inte denna skillnad upp, varpå detta kan vara intressant att belysa i 

framtida forskning. 
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Slutsats 

Resultatet i denna studie visar på att bemötandet är av stor vikt för att patienterna ska kunna 

känna ett välbefinnande. Genom studien har författarna kommit fram till att ett bra bemötande 

främst innebär att bli lyssnad till. Genom att vårdpersonalen lyssnar upplever patienterna en 

känsla av värdighet, stöd samt tillgänglighet. Även en påverkan på livsvärlden framkommer. 

Resultatet visar också att bemötandet upplevs olika, vissa informanter anser att de blivit bra 

bemötta medan andra upplevt motsatsen. Som vårdpersonal är det viktigt att ta sig tid och 

lyssna till patientens berättelse för att på så sätt få en förståelse för dennes livssituation. Det är 

samtidigt av yttersta vikt att patienten har en kontinuitet i kontakten med vårdpersonal, då en 

personlig kontakt skapar ett förtroende. Detta förtroende leder i sin tur till att patienten känner 

ett stöd från vårdpersonal och därmed en ökad trygghet i vården. Dessa aspekter är viktiga för 

att på bästa sätt kunna främja välbefinnande samt undvika en negativ påverkan på livsvärlden 

hos personer som lever med en reumatisk sjukdom. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev angående studie om bemötande i vården 

Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet, termin fem, vid Linneúniversitetet i 

Växjö. Vi har tänkt genomföra en studie om hur personer med reumatisk sjukdom upplever 

bemötandet i vården. Detta för att försöka få fram hur vårdpersonal på bästa sätt kan främja 

ett ökat välbefinnande för denna patientgrupp. 

För att få fram denna information kommer vi att utföra telefonintervjuer som kommer att 

spelas in, för att inte viktig information ska gå förlorad. Under studiens gång kommer endast 

författarna ha tillgång till materialet. De uppgifter som framkommer under intervjuerna 

kommer att avidentifieras för att säkerställa att ingen person ska kunna bli igenkänd. 

Tid för intervjun kommer du att få möjlighet att välja. Du har när som helst rätt att avbryta 

studien, utan att ange särskild anledning. Vi bifogar med detta informationsbrev några frågor 

som du kan tänka igenom i lugn och ro om du väljer att delta i studien. 

Studien har godkänts av Anders Svensson vid Linnéuniversitetet i Växjö som även kommer 

handleda oss under studiens gång. 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående 

Sara Ekerfelt: mailadress 

Telefon: xxxxx  ………………………………………. 

Josefin Sahlberg: mailadress 

Telefon: xxxxxx  ……………………………………….. 

Om du samtycker att delta i studien var vänlig underteckna detta brev och lägg i det 

frankerade svarskuvertet. 

Namn    Ort och datum 

 

………………………………………….. ………………………………. 

 

Med Vänlig Hälsning/ Sara & Josefin 

 



 

Bilaga 2 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur bemötandet upplevs samt hur bemötandet i vården 

påverkar livsvärlden. Livsvärld är ett begrepp som används inom vårdvetenskapen och 

innebär den personliga upplevelsen av livet i vardagen. 

 

1. Hur tycker du att du har blivit bemött då du varit i kontakt med vården? 

2. Hur känner du dig efter att du varit i kontakt med vårdpersonal? 

3. Hur påverkas du av bemötandet? 

4. Upplever du att bemötandet från sjukvårdspersonal har förändrats under din 

sjukdomstid?   

5. Hur skulle du vilja att vårdpersonalen bemötte dig? 


