
Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm   
Institutionen för pedagogik      
Enheten för vårdpedagogik 
Pedagogik med inriktning mot vårdpedagogik, 
Fördjupningskurs 61- 80 poäng 
Specialarbete 10 poäng 
Mars 1998 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det goda och det dåliga bemötandet 
 

En teoretisk beskrivning av patientens syn på 
bemötandet och dess konsekvenser i 

munhälsovård 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare       Författare 
Birgit Negussie       Lotta Jons © 



2 

Sammanfattning 
 
 

I sin profession använder tandhygienisten tre olika kompetenser; 
faktakunskap, procedurkunskap och värdekunskap. Den praktiska 
yttringen av hennes värdekunskap - bemötandet - är dock otydlig i 
utbildningen och utbildningsresultatet blir därför slumpmässigt på detta 
område. Detta trots att bemötandet - såväl av experter som av patienter -
numera anses utgöra en viktig del av vårdkvaliteten. 
 
En av orsakerna till att bemötandet är otydligt i utbildningen är att det 
saknas teoretisk kunskap och teorier på området. Denna studie genererar 
en teoretisk beskrivning av patientens syn på bemötandet och dess 
konsekvenser i munhälsovård. Som metod användes Grounded Theory. 
 
Det goda bemötandet beskrivs i tre kategorier: "att tandhygienisten 

bekräftar patienten", " att tandhygienisten visar patienten att hon vill 

henne väl" samt "att tandhygienisten betjänar patienten". Det dåliga 
bemötandet innefattar motsvarande tre kategorier; "att tandhygienisten ej 

bekräftar patienten alternativt förnekar patienten", "att tandhygienisten 

inte visar att hon vill patientens väl alternativt visar att hon vill henne illa" 
samt "att tandhygienisten inte betjänar patienten". Vidare visar resultaten 
att tandhygienisten uttrycker sitt bemötande genom verbal 
kommunikation och genom icke-verbal kommunikation via ögonen, 
händerna eller kroppshållningen. Hon uttrycker det också genom sin 
attityd gentemot patienten (i form av förhållningssätt) eller i 
omhändertagandet av patienten. 
 
Ett gott bemötande får bl a de konsekvenserna att patienten tar till sig 
informationen, blir mer motiverad till egenvård och koopererar bättre 
medan ett dåligt bemötande har motsatt effekt. Vidare resulterar ett gott 
bemötande i att patienten rekommenderar tandhygienisten till bekanta 
medan ett dåligt får henne att sluta behandlingen och byta behandlare. 
Bemötandet har alltså betydelse för såväl patientens munhälsa som för 
tandhygienistens konkurrenskraft på marknaden. 
 
Med hjälp av denna teoretiska beskrivning av bemötandet och dess 
konsekvenser i munhälsovård kan man för det första få ett verktyg att 
inom utbildningen undervisa såväl teoretiskt som praktiskt i bemötande. 
För det andra kan beskrivningen ligga till grund för att generera teori och  
för att utföra kvantitativt beskrivande studier inom området bemötande i 
munhälsovård. 
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INLEDNING 

 
Att utföra munhälsovård på en människa innefattar flera dimensioner. Bl a 
måste tandhygienisten behärska olika sorters kompetenser för att vården ska 
ha den kvalitet som både patient och terapeut önskar. Dels innebär detta att 
tandhygienisten ska besitta goda teoretiska kunskaper likväl som hon måste 
vara en skicklig utövare av yrkets praktiska färdigheter. Men förutom detta 
behöver hon/han även kunna bemöta patienten på ett sätt som patienten 
uppskattar och som är professionellt för terapeuten. I nuläget är emellertid 
denna slags kompetens - den interpersonella kompetensen - otydlig i 
utbildningen. Och detta trots att vårdarens bemötande av patienten numera 
anses vara en betydelsefull aspekt av vårdkvaliteten. 
 
Följaktligen bör tandhygienisten redan under utbildningen få undervisning och 
utvärderas i bemötande. Men för att de som ansvarar för utbildningen ska 
kunna planera, undervisa och utvärdera detta måste de veta vilka dimensioner 
ett bra bemötande innehåller. Tandhygienistens bemötande av patienten är 
emellertid ett outforskat område. Därför måste vi först identifiera och strukturera 
de komponenter som ingår i bemötandet så att bemötandet kan beskrivas 
teoretiskt.  
 
Det kan finnas flera vägar till att definiera ett bra bemötande. Numera inser man 
alltmer vikten av att utgå ifrån och rätta sig efter patientens perspektiv när man 
vill kvalitetssäkra vården. Denna studie genererar en teoretisk beskrivning av 
det goda respektive det dåliga bemötandet och de konsekvenser detta får 
under tandhygienistbehandling utifrån patientens perspektiv. 
 

 

BAKGRUND 

 
 
Som vårdtagare inom olika vårdkontexter har jag ofta känt mig frustrerad över 
att jag som patient aldrig kunnat veta vilket bemötande jag kan vänta mig av 
min terapeut. Om jag får ett gott bemötande har jag tur men om jag får ett dåligt 
bemötande är det bara att beklaga. Jag kan inte vare sig kräva eller förvänta 
mig att vårdaren ska besitta en god kompetens inom detta område. Att hon/han 
däremot har goda faktakunskaper och färdigheter inom sitt fält kan jag både 
förvänta mig och - om det finns brister - kräva att få genom att t ex byta 
behandlare.  
 
Kompetens i ett gott bemötande verkar ses som en läggning hos terapeuten 
och många verkar hävda att denna kompetens inte går att lära sig. Som lärare 
inom ett vårdyrke har jag svårt att tro på detta. Varför skulle vi som utbildade 
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pedagoger med hjälp av relevanta pedagogiska metoder inte kunna få våra 
studenter att utvecklas inom även detta område? 
 
Jag tänker mig att såväl det goda som det dåliga bemötandet liksom dess 
konsekvenser till stor del liknar varandra inom munhälsovård och övriga 
vårdkontexter. Det specifika med bemötandet i munhälsovårdande 
sammanhang - så som jag upplevt det som verksam tandhygienist - är att 
bemötandet här utgör en grund för såväl patientens trygghet under en många 
gånger smärtsam behandling i ett känsligt område samtidigt som det ligger till 
grund för det förtroendefulla samarbete som får patienten att kooperera. 
Munhälsovård är alltså ett vårdfält där, liksom t ex sjukgymnastik och 
arbetsterapi, bemötandet har betydelse för behandlingsresultatet samtidigt som 
behandlingen sker i ett område som, liksom i barnmorskans verksamhet, 
utspelar sig i ett känsligt område - i en privat zon. Munhälsovetskap är ju också, 
enligt Eriksson (1986), en gren av vårdvetenskapen där en kärna av kunskaper, 
färdigheter och attityder är gemensam för de professioner som vårdar 
människor. Munhälsovård har därför stora likheter även med omvårdnad. 
Slutligen har munhälsovården naturligtvis även likheter med odontologin. Jag 
kommer därför i det följande att beskriva hur bemötandet har tydliggjorts i olika 
vårdutbildningar och i olika vårdkontexter. Forskning av bemötandet inom 
munhälsovården är däremot så gott som obefintlig och därför redovisas ingen 
tidigare forskning här. I stället görs en jämförelse med de resultat från forskning 
inom angränsande vårddiscipliner där man visat vilka dimensioner bemötandet 
innefattar efter resultatredovisningen. Detta återspeglar även min 
forskningsprocess under studiens gång.  
 
 

Bemötandet i vårdutbildningarna  
 

  
Av examensförordningen (SFS 1993:100) framgår det att en tandhygienist ska 
uppnå följande mål (utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § i högskolelagen) för 
att erhålla examen som tandhygienist. Hon/han ska ha 
- förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna  
  arbeta som tandhygienist, 
- förvärvat kunskaper om munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet  
  och allmäntillståndets inverkan på munhälsan, 
- tillägnat sig förmågan att svara för regelbundna undersökningar av munstatus  
  samt att analysera, utreda och dokumentera behov av munhälsovårdande  
  insatser och utvärdera insatta åtgärder, 
- utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom med 
  beaktande av en helhetsbild av människan utvecklat sin förmåga till goda  
  relationer med patienter och deras närstående (min kursivering). 
 
De olika kompetensområden som tandhygienistprogrammet innehåller för att 
uppnå dessa mål kan struktureras och beskrivas så som bl a Sarvimäki (1988) 
och Johansson (1996) gjort; 
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 faktakunskap; vilken förvärvas genom studier i t ex anatomi och 
mikrobiologi. 

 procedurkunskap/färdigheter; som studeras i ämnesområden som 
depurationskunskap, slipteknik, vårdplanering. 

 värdekunskap/attityd; som uppnås genom studier i t ex livsåskådning, 
pedagogik, etik och psykologi.  

 
Jag menar att dessa tre kompetensområden återfinns i såväl den teoretiska 
som i den praktiska delen av undervisningen. Studentens värdekunskap 
grundar sig på den teoretiska undervisningen i livsåskådning, etik, pedagogik 
etc och bygger där upp tandhygienistens människosyn, kunskapssyn och etiska 
övertygelser. Tandhygienistens bemötande av patienten är den praktiska 
yttringen av hennes teoretiska värdekunskap.  
 
Kompetens i bemötande utgör alltså ett av tandhygienistens 
kompetensområden. Jag har emellertid upplevt, som student på 
Tandhygienistlinjen och som lärare på Tandhygienistutbildningen i Falun och i 
Stockholm, att alla kompetensområden utom just bemötandet är strukturerade 
och explicitgjorda i såväl planering och undervisning som vid utvärdering av 
studentens teoretiska och praktiska kompetensutveckling. I Falun har man 
visserligen börjat att tydliggöra den praktiska yttringen av detta 
kompetensområde genom att videofilma studentens bemötande av patienten 
för att diskutera detta i grupp, men det sker ingen strukturerad och explicitgjord 
undervisning i eller utvärdering av bemötande på samma sätt som sker med 
färdigheter och faktakunskap i praktisk tillämpning. Framför allt vill jag påstå att 
det verkar bero på att kopplingen till den teoretiska undervisningen i etik, 
livsåskådning, pedagogik etc inte är lika tydlig som kopplingen till teoretisk 
fakta- och procedurkunskap är under praktiska studier.  
 
Flera studier av omvårdnadsutbildningen, bl a av Johansson (1989) och 
Lindberg-Sand (1996), visar att bemötandet av patienten är ett område som 
studenterna tycker är viktigt men svårt. Sjuksköterskestudenterna anser att (det 
som Johansson (aa) kallar) den emotionella och den sociala kunskapsdomänen 
är centrala i omvårdnadskunskapen. Dessa domäner är dock, menar 
Johansson (aa) “enbart laddade med odokumenterat praktikerkunnande både 
sett från utbildningen och från arbetslivet” (s 93). Studier av bl a Johansson (aa) 
och Lindberg-Sand (aa) visar också att omvårdnadsstuderande tycker att de får 
för lite och önskar sig mer både teoretisk och praktisk undervisning och 
utvärdering i denna kompetens. Grahn (1987)  liksom Lindberg-Sand (aa) har 
båda funnit att sjuksköterskestuderandes kliniska inlärningssituation så gott 
som enbart omfattar fakta- och färdighetskunskap. I olika sammanhang har 
också bl a Eriksson (1985), Grahn (aa), Högström och Tolonen (1990), 
Johansson (1981) liksom Reilly (1975) efterlyst såväl undervisning i som 
bedömning av vårdstuderandes bemötande av patienten. 
 
Om nu bemötandet enligt både utbildningens styrdokument och studenterna 
alltså är ett viktigt inslag I vårdarens kompetens, varför är då bemötandet inte 
lika tydligt i utbildningen som andra kompetenser är?  
Det verkar som att det har att göra med, såsom både Kratwohl (1971 i Grahn 
aa), Rielly (1975 i Grahn aa) och Grahn (aa) menar, att interpersonell 
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kompetens i högre grad än andra kompetensområden bygger på affektiv 
utveckling. De vårdvetare som studerat den interpersonella kompetensen 
menar att den bygger på en utveckling där affektiva och kognitiva 
kunskapsdimensioner samverkar (se t ex Reilly (aa), Eriksson (1979), Tolonen 
(1985) och Grahn (aa)). Grahn (aa) menar att det alltid varit svårare att 
specificera mål för det affektiva området än för det kognitiva och för det 
psykomotoriska. Hon (aa) citerar Reilly (1975 i Grahn aa): 
 
 ”Competency in cognitive and psychomotor skills is generally   
 identified as goals of most educational programs in health care   
 agencies. They are taught within these programs subject to   
 disciplined pedagogy. What about skills in the affective domaine?  
 These skills are acknowledged as essential to nursing ministration, but  
 unfortunately they are not subjected to the same rigorous pedagogy as  
 the other domains” (sid 39). 
 
Enligt Grahn (aa) saknar också utbildningsplaner inom omvårdnad mål vad 
gäller den affektiva dimensionen av studenternas kompetens. 
 
Det verkar också ha att göra med att man i den praktiska inlärningen inom detta 
område har för lite tid för detta samtidigt som det saknas teoretisk kunskap att 
falla tillbaka på. Enligt Grahn (aa) hinner man inte undervisa i bemötandet och 
denna kompetens är också mera svårgripbar och därmed svårartikulerad. Även 
Sandin (1985) menar att förhållningssättet är mycket mera svårt att definiera än 
färdighetskunskap ”men utgör en viktig del av yrkesutövningen”. Avsaknad av 
teorier inom området gör också att bemötandet kan vara svårt att urskilja I 
interaktionen mellan vårdaren och patienten. Enligt Grahn (aa) ingår två olika 
komponenter i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. Dessa är 
”interventions; defined as the interactional component for doing (what) ”  och 
”interplay; defined as the interactional component for being (how)”  (sid 101). 
Hon menar att dessa komponenter är sammanvävda i vårdarens samspel med 
patienten och därför svåra att urskilja både i undervisningen och vid 
bedömningen av huruvida kompetensen uppnåtts. Sandin (aa) skriver också att 
” det sker en växelverkan mellan färdigheter och förhållningssätt och det är 
svårt att direkt peka på när det ena eller andra utvecklas” (sid 32). 
 
 
Enligt Frisdal (1988) har vårdprofessionen alltmer kommit att kräva en affektiv 
kunskapsutveckling vid sidan av den kognitiva utvecklingen. Johansson (1975) 
menar att studerande dock måste få tid att öva sig inom detta område under 
praktikperioden för att denna mognad skall kunna utvecklas. Därför måste 
handlednings - och utvärderingssamtalen även handla om studerandes 
personliga utveckling i stället för, som de i nuläget enligt Johansson (aa) och 
Lindberg-Sand (aa) gör, bara handla om fakta och procedurer. 
 
 
 
 
Det kan också ha att göra med att lärarens bedömning av studenternas 
patientbemötande dessutom är ett känsligt kapitel. Det kan lätt uppfattas som 
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att läraren värderar studenten som person istället för att hon utvärderar en 
kompetens. Enligt Reilly (aa) och Lindberg-Sand (aa) kan detta bero på att det 
sätt på vilket man bemöter patienter anses som en ”privatsak” - både av lärare, 
handledare och av studenter. Söderberg (1993) menar också att en sådan 
bedömning upplevs som godtycklig av studenterna. 
 
Att bemötandet är ett otydligt kompetensområde i utbildningen för naturligtvis 
med sig ett antal icke så önskvärda konsekvenser. 
 
Johansson (1979) menar t ex att de kunskapskrav som ställs i utbildningen 
speglar synen på vilken kunskap som enligt utbildningsplan och lärare är viktig. 
Johansson (1973) har dessutom funnit att sjuksköterskestuderanden i sin 
utvärdering av den kliniska praktiken uppger att de med tiden förstått att 
tekniska uppgifter uppskattas mera än patientkontakt. Studenterna får alltså 
från flera håll signaler att bemötandet inte är viktigt. 
 
Johansson (1979)  menar vidare att betoningen på naturvetenskapligt innehåll i 
sjuksköterskeutbildningen faktiskt ger en ineffektivitet i vården eftersom det som 
patienten ofta saknar för att tillfriskna är mer omsorg - inte förbättrad organisk 
vård. Hon menar att ett större inslag av beteendevetenskap i utbildningen på så 
sätt skulle kunna lösa en del av de problem som vården har med långa 
vårdtider. 
 
Det får också den effekten att kompetens i att bemöta inte beror på 
utbildningen. Såväl Kansten m fl (1991) som Fransén m fl (1991) menar att 
tandhygienistutbildningen har ”brist på kunskap om människors känslomässiga 
samspel” (Kansten m fl 1991,s 1). Båda fann dock i studier att patienter är nöjda 
med tandhygienistens bemötande men menar att detta berodde på att 
tandhygienisterna i studien hade lång erfarenhet - både som tandsköterska och 
som tandhygienist. Det är, menar de, genom erfarenheten som man lär sig 
bemötande eftersom man erfar att relationen är viktig för kooperationen. 
Johansson (1989) och Lindberg-Sand (aa) menar att när kunskaperna “i 
huvudsak föreligger som praktikerkunnande, utövas arbetet bäst av dem som 
besitter vissa egenskaper/erfarenheter/medfödda anlag” (Johansson, s 34)..  
 
Inlärningen inom detta kompetensområde styrs inte heller av utbildningen. 
Enligt De Young (1990) blir inlärningen inom området slumpmässig och detta 
beror, menar hon, på att lärare undviker att formulera affektiva mål. Hon skriver:  
  
 ”Because it is difficult to measure affective objectives, many teachers  
 avoid writing them. But without such objectives, the danger is that  
 instructors will not try to teach affective issues. If they don´t plan on  
 teaching the ethical, attitudinal, and valuing aspects of a subject,   
 these issues may simply get lost or will be learned haphazardly at  
 best. 
 ... 
  
 
 Although it is difficult to get the full flavor of the affective domain in a  
 behavioral objective, it is better to try than to abandon the effort.”   
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 (sid 38) 
 
Och Checkol (1986) menar att utbildningsresultatet inom detta område blir 
otillfredsställande och slumpmässigt därför att målen att främja den personliga 
utvecklingen i utbildningen endast existerar teoretiskt, dvs att de i praktiken inte 
bedöms. 
 
Enligt Lindberg-Sand (aa) leder detta till att såväl sjuksköterskans bemötande 
av patienten som hennes egna känslomässiga reaktioner på relationen med 
patienten tystas och privatiseras. Denna kompetens blir därför något helt 
personligt som inte har med yrkeskompetensen att göra och vårdarens 
bemötande av patienten ses då som hennes privata ensak. Därigenom, menar 
Lindberg-Sand (aa), "kommer den utveckling dessa erfarenheter ger upphov till 
sannolikt inte att delas eller vidareföras inom ramen för ett inom yrket 
gemensamt know-how. Detta behöver inte betyda att dessa erfarenheter .... 
upplevs som perifera eller oväsentliga" (s 204). 
 
Det får även till följd att, såsom Johansson (1989) menar, vårdkunnandet inom 
detta område får otillräckliga förklaringsgrunder och otydlig struktur. Och även 
om enskilda individer visserligen kan nå upp till en för dem själva och för 
patienten acceptabel standard så leder detta till att vårdområdet som sådant 
inte utvecklas därför att själva grunden fattas.  
 
Johansson (aa) påpekar också att en yrkeskår som använder sig av kunskap 
som inte är teoretiserad präglas av amatörism i stället för av professionalism. 
Detta gäller i nuläget för tandhygienistens yrkeskår. De kriterier som en 
yrkeskår enligt Beckman (1989) och Torstendahl (1989) måste uppfylla för att 
den ska anses vara professionell är bl a att dess yrkesutövare besitter 
avancerad teoretisk och praktisk kompetens och utgår från systematisk teori 
samt att vetenskaplig kunskap förmedlas till praktisk tillämpning. En översyn av 
Johnson och van Lierde (1992), Fröberg (1992), SOSFS (1991:11), Deck, 
Nielsen-Thompson och Walsh (1993), Special Feature (1991), Nowjack-Raymer 
(1993), Darby och Walsh (1993) och Motley (1990) ger sammantaget en bild av 
vilka professionskriterier som tandhygienistyrket uppnår idag. Kåren/yrket 
uppfyller enligt dessa samtliga egenskaper hos yrkesutövarna, funktioner hos 
professionen, relationer till omgivningen och strategier för att befrämja 
yrkesgruppens intressen utom just att yrkeutövarna besitter avancerad teoretisk 
och praktisk kompetens och utgår från systematisk teori. Någon vetenskaplig 
kunskap förmedlas inte heller till praktisk tillämpning. 
 
Kompetens i praktisk värdekunskap, d v s i bemötande, är alltså en viktig och 
eftersträvansvärd kompetens som dock är både svårspecificerad och svårinlärd. 
Kansten m fl (aa) liksom Fransén m fl (aa) menar också att eftersom dagens 
tandhygienistutbildning inte kräver tandsköterskebakgrund - som då ger 
erfarenhet av patientbemötande - så blir det ännu viktigare att dagens 
tandhygienistutbildning får en mer beteendevetenskaplig inriktning. Det ligger 
alltså i tiden att försöka strukturera och tydliggöra planering, undervisning och 
utvärdering av kompetensen i att bemöta inom tandhygienistutbildningen.  
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Bemötandet i olika vårdkontexter  

 
Vårdarens bemötande av patienten utgör en viktig dimension av vårdkvaliteten 
inom såväl munhälsovård som inom övriga vårdkontexter.  
 
Det framgår för det första av de styrdokument som värnar om vårdens kvalitet. 
Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763), Tandvårdslagen (SFS 1985:125) 
och Lagen om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (SFS 1994: 
953) innehåller alla, förutom föreskrifter om teknisk kvalitet, kompetens och 
service, även föreskrifter om bemötandet i vården. Enligt Tandvårdslagen (aa) 
ska tandvården tillgodose patientens behov av trygghet och enligt Lagen om 
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (aa) bör vården utformas 
och genomföras i samråd med patienten och vårdaren ska dessutom visa 
patienten omtanke och respekt. 
 
Enligt de definitioner som gjorts av begreppet "vårdkvalitet" innefattar denna, för 
det andra, också bemötandet. Enligt Donabedian (1980 i Wilde m fl1994), som 
utgår ifrån en omfattande genomgång av tidigare definitioner av begreppet 
"vårdkvalitet", innefattar det tre dimensioner; tekniska och interpersonella 
aspekter samt faciliteter. 
 
För det tredje ser man i vetenskapliga studier - där man antingen identifierat 
fenomenet vårdkvalitet eller mätt vårdkvaliteten - att bemötandet finns med som 
en aspekt. I induktiva studier rörande patienters uppfattning av vad som ingår i 
vårdens kvalitet visar t ex Ludwig-Beymer m fl (1993), Lövgren, Engström och 
Norberg (1996), Millar m fl (1996) och Wilde m fl (1993 och 1994) att ff a 
patienter menar att bemötandet är en viktig faktor vid bedömningen av vårdens 
kvalitet. Likaså återfinns bemötandet som en aspekt av vårdkvaliteten i olika 
instrument som utarbetats deduktivt för att mäta vårdkvaliteten (se t ex Al-
Qutob, Mawahjdeh och Raad (1993), Runsten (1995) och Lahti m fl (1992)). 
 
Jag vill här också visa hur olika författare delat upp och strukturerat de olika 
dimensionerna av vårdkvalitet på olika sätt. Bemötandet kommer därför att ingå 
i olika aspekter av vårdkvalitet. Av figur 1 nedan framgår hur olika författare 
inom flera discipliner valt att strukturera vårdkvalitetens olika aspekter.  
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Författare 
och (år) 

Disciplin  Ansats Dimensioner av vårdkvalitet 

Ludwig- 
Beymer m fl 
(1993) 

Omvårdnad Induktiv  Global upplevelse  

 kontakt med institutionen 

 institutionens service gentemot befolkningen 

 behovsanpassad vård 

 läkande miljö 

 Upplevelse av omvårdnad  

 generell omvårdnad 

 “calling of the head” 

 “calling of the heart” 

Lövgren, 
Engström och 
Norberg  
(1996) 

Omvårdnad Induktiv  Uppgiftsaspekt 

 Relationsaspekt 

Millar m fl 
(1996) 

Omvårdnad Induktiv  Respekt/Omtanke 

 Kommunikation 

 Kompetens 

 Samarbete 

 Kontext 

Wilde m fl 
(1993, 1994) 

Omvårdnad Induktiv  Medicinsk-teknisk kompetens 

 Fysiska-tekniska förhållanden 

 Identitetsorienterat förhållningssätt 

 Sociokulturell atmosfär 

Attree  
(1993) 

Omvårdnad Induktiv  Strukturkriterier 

 organisatoriska variabler 

 miljö 

 serviceattribut 

 Processkriterier 

 vårdhandlingar/vårdprocessen 

 interpersonella processer 

 metod för arbetets organisering 

 vårdarens professionella perspektiv 

 vårdarens professionella praktiska utförande 
av vården 

 vårdarens professionella karaktäristika 

 Resultatkriterier 

 hälsonivå 

 funktionsduglighet 

 patienttillfredsställelse 

 resursutnyttjande (kostnad/effektivitet) 

 oönskade händelser 

Al-Qutob, 
Mawahjdeh och 
Raad  
(1996) 

Barnmorske-
vård 

Deduktiv  Ledarskap 

 Vårdar-patient-relation 

 Teknisk kompetens 

 Informationsöverföring 

 Vårdkontinuitet 

Runsten  
(1995) 

Odontologi 
och 
Munhälsovård 

Deduktiv  Medicinsk-teknisk kompetens 

 Fysiska-tekniska förhållanden 

 Identitetsorienterat förhållningssätt 

 Sociokulturell atmosfär 

 Övriga kvalitetsaspekter (som ingår i tandvård och 
munhälsovård men ej i omvårdnad) 

Lahti m fl  
(1992) 

Odontologi Deduktiv  Teknisk förmåga, kvalitet och kompetens 

 Behandlingskostnader 

 Personlighet, beteende och utstrålning 

 
 
 
Figur 1. Vårkvalitetens aspekter enligt olika författare inom olika vårddiscipliner. 

De kategorier som innehåller bemötandeaspekter har markerats med 
fetstil.  (© Jons, 1998) 
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Vidare benämner olika författare bemötandet med olika begrepp. Icenhour 
(1988) kallar det ”interpersonell vård” (eng: ”interpersonal care”), Wilde (aa) 
liksom Runsten (aa) ”identitetsorienterat förhållningssätt” (eng:”identity-oriented 
approach”), Berg m fl (1996) talar om ”mötet mellan vårdaren och patienten” 
(eng: ”the encounter between the provider and the patient”), Drew (1986), Al-
Qutob, Mawahjdeh och Raad (aa) liksom Lövgren, Engström och Norberg (aa) 
och Löwenberg (1994) benämner detta ”patient-vårdar-relation” (eng:”patient-
provider relationship”), Ervin m fl (1992) kallar det för ”patient-vårdar-interaktion 
(eng: ”patient-provider interaction”) medan Fosbinder (1994) liksom Lloyd och 
Maas (1992)  talar om den ”interpersonella kompetensen” (eng: ”interpersonal 
competence”) respektive ”interpersonell skicklighet” (eng: ”interpersonal skills”). 
Lahti m fl (aa) kallar denna dimension för ”personlighet, beteende och 
utstrålning/uppträdande” (eng: ”personality, behavior and appearance”). 
 
 
Även om bemötandet benämns med olika begrepp eller placeras under olika 
aspekter av vårdkvaliteten så är det alltså klart att det utgör en komponent av 
vården. Och en viktig sådan. Såsom Berg m fl (aa) menar så är mötet mellan 
patienten och vårdaren av central betydelse i alla vårdsituationer. Att etablera 
en god relation är en nödvändig förutsättning för att praktisera en god vård. 
 
Lindberg-Sands (1996) studie visar att sjuksköterskor efter några år i sitt yrke 
kommer att uppfatta relationen till patienten som allt mindre central i hennes 
arbete. Hon menar dock att detta beror på att sjuksköterskan - till skillnad från 
andra vårdande professioner där mötet mellan patienten och vårdaren är själva 
förutsättningen för behandlingen - inte behöver lägga tonvikt på bemötandet. 
De kan därför inrikta sig mer på "medicinska" och "samordnade" uppgifter. 
Tandhygienistens arbete (hon tar exemplet sjukgymnastens) är däremot just ett 
sådant yrke där bemötandet är en förutsättning för behandlingen. 
 
 
Men trots att bemötandet av patienten alltså är en essentiell faktor av 
vårdkvaliteten så verkar det dock som att man inom tandvården inte kommit 
särskilt lång när det gäller att kvalitetssäkra denna aspekt av vårdkvaliteten. 
Socialstyrelsens projektrapporter om den kvalitetssäkring som bedrivs inom 
tandvården (SoS-rapport 1991:33, SoS-rapport 1995:10) visar att den, såväl i 
Sverige som utomlands, nästan uteslutande rör terapeutens fakta- och 
färdighetskunskaper samt tandvårdens struktur. Endast i ett sammanhang i den 
första rapporten (SoS-rapport 1991:33) nämns vikten av att utvärdera kvaliteten 
på vårdarens bemötande och då därför att “tandvårdslagen anger kvalitetskrav 
på sättet att ta hand om patienten inom tandvården” (s 24). De 
kvalitetssäkringsinstrument som enligt SoS-rapport 1991:33 utarbetats 
innefattar så gott som enbart tandvårdens tekniska och strukturella aspekt. 
Dessa har också utarbetats deduktivt. Undantaget är Runstens instrument (se 
SoS-rapport 1995:10) som utarbetats induktivt utifrån omvårdnad men 
anpassats till tandvården. Där ingår bemötandeaspekter. 
 
Patienterna är heller inte nöjda med det bemötande de får inom vården. Flera 
studier där man mätt patientens tillfredsställelse med vårdkvaliteten inom olika 
vårdkontexter visar att patienter är nöjda med den tekniska och medicinska 
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delen av vården men ej med bemötandet. Enligt Al-Qutob, Mawahjdeh och 
Raad (aa) - som studerat barnmorskevård - var patienterna inte nöjda med vare 
sig relationen, informationen eller utförandet av vården. Däremot uppfyllde 
vårdaren patientens krav på teknisk kompetens. Icenhour (aa) fann att varken 
patientens utbildningsnivå, hälsostatus, yrke eller ålder har någon inverkan på 
patientens uppfattning om bemötandets kvalitet. Däremot uppgav de patienter 
som fått vård av sjuksköterskor med hög relationskompetens att de upplevde att 
de fick ett känslomässigt stöd medan patienter till andra sjuksköterskor tyckte 
att sjuksköterskan inte förstod deras känslor. Johnson (1993) har undersökt hur 
handikappade patienter uppfattar sjukgymnastens attityd mot dem. Hon fann att 
behandlingen i liten (om någon) mån bidrog till att göra patienten mer 
oberoende/självständig samt att den reducerade patientens problem till fysiska, 
fråntog patienten val och kontroll samt förstärkte stereotypen av patienten som 
beroende och passiv. 
 
När det gäller tandvården har bl a Kress (1987) visat att patienter generellt sett 
är mer nöjda med tandvård än med medicinsk vård. I en översikt av studier som 
publicerats rörande huruvida patienter är nöjda med tandvårdsbehandling 
(alltså inte tandhygienistbehandling utan tandläkarbehandling) konstaterar 
Lundström (1996) att patienterna är nöjda med såväl den teknologiska som den 
”mellanmänskliga” dimensionen av vården. Även Runstens (aa) studie av 
patienters uppfattning om tandvårdskvalitet visar att patienterna är nöjda med 
samtliga aspekter av tandvårdens kvalitet inklusive med delar av bemötandet. 
De tycker dock att de får för lite information om sin munhälsa, om vad som 
gjordes under behandlingen, om egenvård, om orsaker till sina tandsjukdomar 
samt om risk för fortsatt sjukdomsutveckling och om olika behandlingsalternativ. 
De tycker också att de inte får vara tillräckligt delaktiga i beslut som gäller 
behandlingen. Dessa studier utgår dock ifrån deduktivt konstruerade instrument 
och avser till största delen tandläkarbehandling. Kress  (aa) hävdar att 
patienterna inte är nöjda med bemötandeaspekterna av tandvården. Han 
refererar här till Colletts (1969 i Kress aa) studie som visat att en tandläkare 
förlorar 50 % av sina patienter under en 5-årsperiod varav hälften beror på att 
patienten ansåg att relationen mellan henne/honom och tandläkaren var 
otillfredsställande. Kress (aa) refererar också till O’Shea m fl (1986 i Kress aa) 
som visat att 46 % av patienterna i deras studie menade att missnöje med 
tandläkarens bemötande ofta var orsaken till att de bytte tandläkare. 
Tandläkarna i denna studie uppgav också att den överlägset viktigaste källan 
för att erhålla nya patienter var via direkt rekommendation från sina patienter 
snarare än från gott rykte, praktikens läge eller liknande faktorer. 
 
Såsom Drew (1986) menar så måste vi börja fråga oss vad som är fel i den 
vård vi ger. Varför är medicinsk/teknisk/klinisk kompetens inte nog för att göra 
patienten nöjd? Kanske är det lika försumligt att tillhandahålla en opersonlig 
men i övrigt professionell vård som en tekniskt sett inkompetent vård? Men 
relationskunskap/-kompetens är, menar Berg (aa), en tyst kunskap och det är 
genom att explicitgöra denna kunskap som yrket kan utveckla en mer 
professionell approach avseende att tillmötesgå patientens behov och 
önskemål. Enligt Ervin m fl (aa) kan vården göras mer effektiv genom att vi får 
ökad förståelse för de faktorer som ingår i ett gott bemötande, eftersom vårdens 
resultat i hög grad är beroende av huruvida patienten är nöjd med bemötandet. 



14 

Det är, såsom Kansten m fl (aa) menar, en självklarhet att tandhygienisten ska 
ha kompetens att kunna bemöta patienten utifrån patientens förutsättningar så 
att inte hon/han behöver anpassa sig till tandhygienistens stil. 
 
 
 

Patientens perspektiv på vårdkvalitet 

 
 
Vårdkvalitet kan mätas med hjälp av olika kriterier och utifrån olika perspektiv.  
 
Attree (1993) har på induktiv väg formulerat en empiriskt grundad teori av 
konceptet vårdkvalitet inom omvårdnad. Enligt denna studie kan vårdkvalitet 
mätas med följande kriterier; huruvida vården uppfyller konsumentens krav eller 
tillfredsställer dennes behov, uppnår idealstatus (d v s balansen mellan det 
perfekta och det möjliga), når antingen sitt syfte eller en uppsatt standard 
respektive tillför konsumenten något värde. 
 
Enligt Attree (aa) har vårdkvaliteten hittills mätts utifrån professionens/expertens 
och producentens perspektiv men numera börjar patientens/konsumentens syn 
bli den måttstock som anses vara mest relevant. Nöjda konsumenter och att 
kundens förväntningar uppfylls betonas i dagens mätningar av vårdkvalitet. 
Även Lövgren, Engström och Norberg (1996) menar att tendensen har varit att 
beskriva vårdkvalitet utifrån professionens perspektiv men eftersom målet för 
vården är patientens goda så borde vårdkvalitet ses utifrån en kombination av 
dessa perspektiv. Ludwig-Beymer m fl (1993) liksom Attree (aa) hävdar att 
såväl patienten som professionens, producentens, köparens och samhällets 
syn på vården måste få utrymme vid utvärdering av vårdens kvalitet. Det är 
endast genom att ta hänsyn till alla dessa perspektiv och samtidigt inbegripa 
kvalitetskonceptets alla dimensioner och karaktäristika som vi får valida 
mätningar av fenomenet vårdkvalitet menar Attree (aa). Al-Qutob, Mawahjdeh 
och Raad (1993) menar att patientens tillfredsställelse med vården fungerar 
som en sensitiv indikator på vårdkvaliteten som ger utslag långt innan fysiska 
förändringar i hälsostatus visar sig. Millar m fl (1996) menar t o m att patientens 
syn på vårdkvalitet är den som borde vara gällande. Och enligt Ludwig-Beymer 
m fl (aa) så är konsumenten den ultimata utvärderaren av vården och därför 
måste vi vårdare kontinuerligt sträva efter att förstå patienternas behov och 
uppfattningar samt kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra vården utifrån detta. 
Fosbinder (1994) och Goldberg (1994) betonar att när konkurrensen om 
patienterna ökar så måste vårdprofessionerna kvalitetssäkra vården utifrån de 
aspekter som patienten värdesätter. Enligt Al-Qutob, Mawahjdeh och Raad (aa) 
är det patientens tillfredsställelse med vården som också avgör om patienten 
fortsätter att gå hos en terapeut eller ej. Ludwig-Beymer m fl (aa) menar att 
patientens tillfredsställelse med vårdkvaliteten är en viktig faktor av framförallt 
två skäl. För det första kan nivån på patientens tillfredsställelse de facto 
reflektera den 
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verkliga vårdkvaliteten. För det andra är nöjda patienter en essentiell faktor för 
att locka till sig patienter i en konkurenssituation. Författarna menar att dagens 
vårdorganisatörer snabbt måste anpassa sig till förändringar och inkorporera 
kundens förväntningar på kvaliteten för att kunna överleva och blomstra i den 
konkurrens som nu råder. Även inom de kvalitetsutvecklingsprojekt som 
genomförs inom tandvården betonas enligt den senaste SoS-rapporten 
(1995:10) alltmer vikten av att - i konkurrerande syfte - rätta sig efter patientens 
önskemål. 
 
Det har också visat sig att patientens perspektiv på vad som konstituerar en 
god vård inte överensstämmer med vad man vanligtvis mäter i kvalitetssäkring. 
Enligt Ludwig-Beymer m fl (aa) utvärderar patienten andra dimensioner av 
strukturen, processen och resultatet än vad professionella gör vid 
kvalitetssäkring. Medan kvalitetssäkring av strukturkomponenter vanligtvis 
innefattar vårdens instrumentella, fysiska och organisatoriska struktur så är 
patientens kriterium här att vårdens struktur ska utgöras av en läkande 
omgivning som innefattar bekvämlighet, omvårdnad och aktivitet. 
Processutvärderingen rör i kvalitetssäkring t ex faser i omvårdnadsprocessen i 
form av undersökning, utvärdering, omvårdnadsaktiviteter e t c medan patienten 
i processen inbegriper omvårdnad, respekt, uppmuntran och att ”göra det extra” 
(eng: ”going the extra mile”). Och medan man vanligtvis i kvalitetssäkring mäter 
resultat i form av utskrivningar, döds- eller återfall så utvärderar patienten 
vårdens resultat utifrån uppnådd tillgivenhet. Patienten utgår alltså i högre grad 
från bemötandeaspekter. 
 
Inom tandvården finns få studier som undersökt vad patienten menar med en 
god vård. Fransén m fl (1991) har dock i en studie identifierat patientens syn på 
vad vårdkvalitet vid munhälsovård innefattar. Av de femton faktorer som dessa 
fem patienter uppgav var viktiga för vårdkvaliteten utgör över hälften 
bemötandeaspekter medan resten är fördelade på faktakunskap, service, 
procedurkompetens och resultat av behandlingen. De menar att bemötandet 
och omhändertagandet i kombination med det tekniska kunnandet var de 
viktigaste aspekterna av vårdkvalitet för dessa patienter. 
 
Flera författare hävdar också att bemötandet verkligen har stor betydelse för 
patienten liksom att patientens tillfredsställelse med eller otillfredsställelse med 
bemötandet får olika konsekvenser. Ludwig-Beymer m fl (aa) menar t ex att 
patientens uppfattning av bemötandet påverkar hur nöjd patienten är med 
vården och huruvida patienten fortsätter att gå hos eller slutar hos terapeuten. 
Fosbinder (aa) och Goldberg (aa) hävdar att bemötandet t o m har 
övervägande betydelse för hur patienten uppfattar vårdkvaliteten. Golberg (aa) 
menar att vänlighet, empati och att vårdaren ger patienten förklaringar är de 
faktorer som har den största inverkan på hur patienten utvärderar vården. 
Därför kommer bemötandet i vården att på ett omvälvande sätt förändra det 
traditionella sättet att sätta upp kriterier för den standard som vårdkvaliteten ska 
ha, eftersom det avgör såväl huruvida patienten är nöjd med vården som vilken 
vårdare patienten väljer att gå till, menar hon. Såväl konsument som 
arbetsgivare, vårdare och vårdgivare kommer - p g a ökad konkurrens om 
patienter - att bli mer konsumentorienterade. 
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Men för att vi ska kunna mäta patientens tillfredsställelse med vårdens kvalitet 
krävs att valida och reliabla instrument utvecklas. Enligt Bond och Thomas 
(1992) användes för många olika begrepp/teoretiska ramverk i de studier som 
hittills genomförts. Dels används olika definitioner av konceptet 
patienttillfredsställelse. Det kan t ex definieras som graden av kongruens mellan 
vad patienten anser är idealt respektive reellt eller graden av försummelse i 
vården. Och konceptet vårdkvalitet innefattar i olika studier så olika aspekter 
som tekniska/professionella dimensioner, sjuksköterskans intra- och 
interpersonella beteende och tillit eller sjuksköterskans pedagogiska relation till 
patienten. Enligt Bond och Thomas (aa) har de studier som genomförts av 
patientens tillfredsställelse med vården även dålig stringens i metoden. Ett 
vanligt metodfel inom detta forskningsområde är att man använder 
standardiserade "rating scales". Förutom att svaren då kommer att styras av 
skalans utformning så begränsas också svarsalternativen till att omfatta de 
dimensioner av kvalitet som forskaren specificerat i instrumentet. Bond och 
Thomas menar vidare att flera faktorer dessutom påverkar patientens 
tillfredsställelse med vården. Framför allt är den relaterad till patientens 
förväntningar på vården och därför blir mätningen relativ. Wilde m fl (1994) 
hävdar i detta sammanhang att kriteriet på vårdkvalitet enligt patientens 
perspektiv ska utgöras av relationen mellan subjektiv betydelse och realitet i 
stället för mellan förväntning och realitet. "Subjektiv betydelse" speglar hur 
patienten önskar att det vore medan "förväntan" speglar hur patienten tror att 
det faktiskt är. 
 
Dagens forskning kring patienttillfredsställelse med vården saknar alltså 
begreppslig sundhet, mäter endast vissa och ospecifika dimensioner av 
patientens upplevelse och mäter dessutom aspekter som forskaren anser 
viktiga men som inte är, (eller kanske är, men det vet vi inte) lika viktiga för 
patienten.  Därför vet vi egentligen inte, menar Bond och Thomas (aa), vilka 
faktorer/dimensioner som avgör patientens tillfredsställelse med vårdkvaliteten. 
 
För att komma till rätta med dessa problem menar Bond och Thomas (aa) att tre 
saker måste uppnås. För det första måste konceptet patienttillfredsställelse 
definieras och dess aspekter preciseras framför allt genom induktiva studier 
som utgår ifrån vilka aspekter som patienter i empirin menar ingår i vårdkvalitet. 
För det andra måste mätningen specificeras såtillvida att mätinstrumentet 
endast mäter det som studien syftar till att mäta, d v s patientens eget 
perspektiv och då på hur realiteten uppfyllde den subjektiva betydelse 
För det tredje ska inte patientens syn på vårdkvaliteten valideras med hjälp av 
professionens syn eftersom dessa utgör olika perspektiv. Inte heller kan 
patienttillfredsställelse valideras med hjälp av uppnådda förändringar i 
hälsostatus eftersom dessa är olika resultat, inte olika aspekter av samma 
resultat. Istället bör patientens tillfredsställelse valideras med hjälp av 
beteendemässiga förändringar såsom att patienten fortsätter hos/slutar hos 
vårdaren, koopererar eller rekommenderar vårdaren till någon annan. Bond och 
Thomas (aa) drar slutsatsen av sin litteraturgenomgång att valida och reliabla 
instrument behöver utvecklas för att mäta patienttillfredsställelse med vård. 
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Behovet av att utveckla bemötandet inom 
munhälsovetenskapen 

 
 

Som framgår ovan är alltså bemötandet en viktig del av tandhygienistens 
kompetens men samtidigt dåligt utvecklad både i utbildningen och i 
tandhygienistens praktiska verksamhet.  
 
Tandhygienistens bemötande av patienten är dessutom ett relativt outforskat 
område. Jag har endast stött på ett (mindre) arbete som utifrån patientens 
perspektiv identifierat vilka faktorer som ingår i ett gott bemötande av 
tandhygienisten och vilka konsekvenser detta bemötande får. Det är Kansten m 
fls (1991) studie av fyra patienters attityd till tandhygienistens bemötande. 
Denna studie är emellertid relativt liten och identifierar endast ett mindre antal 
faktorer som ingår i gott bemötande samt ett mindre antal konsekvenser.  
 
Vårdarens bemötande av patienten inom omvårdnad och andra till 
munhälsovård närliggande discipliner är mer utforskat. Här har t ex Attree 
(1993), Berg m fl (1996), Drew (1986), Fosbinder (1994), Ludwig-Beymer m fl 
(1993), Lövgren, Engström och Norberg (1996), Millar m fl (1996) samt Wilde m 
fl (1993, 1994) med induktiv utgångspunkt kartlagt patientens syn på vilka 
faktorer som ingår i bemötandet. 
 
Nu var min strävan att inte bli påverkad av andra beskrivningar eller teorier inför 
datainsamlingen och -analysen.  Därför gjordes jämförelser med resultaten från 
dessa induktiva studier först när resultaten i föreliggande studie var klara. 
 
Kvalitativ forskning med en explorativ, induktiv ansats är, enligt t ex Chenitz och 
Swanson (1986) den lämpligaste metoden att använda för att utveckla områden 
som är relativt outforskade. Bemötandet i munhälsovården är ett sådant 
område. Munhälsovård är dock en praktisk profession och vetenskapen inom 
disciplinen måste, enligt Chenitz och Swanson (aa), vara relevant till praktiken 
för sådana professioner. Forskningen bör generera kunskap som i slutändan 
kan användas för att vägleda vårdhandlingar. Det bästa tillvägagångssättet för 
att säkerställa att vetenskapen blir relevant för praktiken är, enligt Chenitz och 
Swanson (aa), att utveckla "grundade teorier" inom området. Grounded Theory 
- ansatsen är en systematisk metod att samla, organisera och analysera data 
från empirin. Eftersom den medför att de fenomen som är relevanta för 
disciplinen identifieras och struktureras så blir den genererade teorin relevant. 
Enligt Chenitz och Swanson (aa) bör en disciplin som är i behov av att utveckla, 
testa och använda teorier för att kunna styra den praktiska verksamheten 
använda Grounded-Theory -metoden för att uppnå detta mål. 
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Det finns alltså ett behov av att utveckla teoretisk kunskap inom området 
bemötande i munhälsovård. En lämplig utgångspunkt är då att formulera en 
teori om bemötandet i munhälsovård som grundar sig på patienters empiriska 
perspektiv på bemötandet. Först då kan vi få en såväl ingående som 
övergripande teoretisk förståelse för dels hur patienterna önskar bli bemötta 
och också för hur vårt bemötande påverkar patienten. Då kan vi planera och 
undervisa i bemötande liksom vi kan utvärdera studerandes bemötande av 
patienten. Att generera en teori är emellertid ett mycket omfattande arbete. Ett 
första steg i att generera en teori om bemötandet i munhälsovård är dock att 
identifiera, strukturera och teoretiskt beskriva de aspekter som ingår i några av 
teorins kategorier. 

 

 

SYFTE 

 
 

Denna studie syftar till att identifiera och teoretiskt beskriva de aspekter som 
enligt patientens perspektiv karaktäriserar det goda respektive det dåliga 
bemötandet och dess konsekvenser i munhälsovård. 
 
Studien besvarar följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer ingår i det som patienter menar är ett gott bemötande i 
munhälsovård? 

 Vilka konsekvenser får det goda bemötandet enligt patienterna? 

 Vilka faktorer ingår i det som patienter menar är ett dåligt bemötande i 
munhälsovård? 

 Vilka konsekvenser får det dåliga bemötandet enligt patienterna? 
 
 
 

TEORETISK OCH METODOLOGISK ANSATS 

 
 
När man studerar ett fenomen så utgår man alltid ifrån ett visst perspektiv. 
Detta perspektiv utgörs för det första av forskarens vetenskapsteoretiska 
ansats. För det andra görs också en studie utifrån forskarens förförståelse i 
form av kunskaper och erfarenheter, alltså utifrån det yrke eller den 
vetenskapliga disciplin som forskaren arbetar inom. Perspektivet kan också 
innefatta en teoretisk ram som fenomenet studeras utifrån men eftersom denna 
studie ska explorera ett område för att identifiera, strukturera och teoretiskt 
beskriva detta så har den istället en teorigenererande ansats. 
 
Den vetenskapsteoretiska ansatsen följer logiskt av studiens syfte på så sätt att 
syftet mer eller mindre explicit uttrycker vad kunskapen som studien producerar 
ska kunna användas till samt vilka sorts egenskaper man vill få kunskap om hos 
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det fenomen man studerar. Dessutom anger syftet, om än mindre explicit, på 
vilka grunder den producerade kunskapen kan bedömas vara sann/giltig. 
 
En studies kunskapsintresse kan enligt Meleis (1991), Molander (1990) och 
Ödman (1979) vara tekniskt, praktiskt eller emancipatoriskt (frigörande) 
Den här studien har ett praktiskt kunskapsintresse. Det praktiska 
kunskapsintresset är enligt Molander (1990) och Ödman (1979) inriktat på en 
strävan efter ömsesidig förståelse av innebörd hos fenomen som t ex 
handlingar eller texter. Syftet med detta kunskapsintresse är att kunna förstå 
våra medmänniskor och den kontext vi lever i och därigenom kunna behärska 
verkligheten och samvaron med andra på ett meningsfullt, handlingsinriktat sätt. 
Detta kunskapsintresse resulterar enligt Meleis (aa), Molander (aa) och Ödman 
(aa) i den hermeneutiska ansats som förekommer i hermeneutiska vetenskaper. 
Den inriktar sig på förståelse av mening och den leder till tolkning. Bl a har 
Gadamer, enligt Kvale (1983), applicerat den hermeneutiska tolkningsansatsen 
- som från början riktade sig mot att tolka litterära texter - på diskurs 
transformerad till text. 
 
Vidare syftar studien till att finna kvalitativt karaktäristiska egenskaper hos den 
företeelse som studeras. Studien har därför en metodologiskt kvalitativ ansats. 
Den kvalitativa forskningsansatsen syftar enligt bl a Eneroth (1984), Holme och 
Solvang (1991), Starrin och Svensson (1994) samt Patton (1990) till att finna 
fenomens kvalitativt karaktäristiska egenskaper, d v s de egenskaper som 
kvalitativt skiljer ett fenomen från andra fenomen. 
 
En kvalitativ analys av ett fenomen måste alltid, såsom Starrin (i Starrin och 
Svensson aa) menar, föregå en kvantitativ analys. Den kvalitativa analysen är 
en förutsättning för den kvantitativa analysen eftersom den identifierar och 
fastställer ännu icke kända företeelser, egenskaper och innebörder hos 
fenomen med avseende på variationer, strukturer och processer. Dessa 
identifierade kvaliteters fördelning bland populationer eller deras samband med 
varandra undersöks sedan med en kvantitativ ansats.  
 
Många menar också, bl a Eneroth (aa), Holme och Solvang (aa), Starrin (aa), 
da Silva och Wahlberg (i Starrin och Svensson aa) liksom Cohen och Manion 
(1989), att den kvalitativa ansatsen och analysen leder till en mer komplex, 
dynamisk och meningsfull bild av ett fenomen eftersom den syftar till att förstå 
meningen hos ett fenomen (dvs dess finalitet) till skillnad mot den kvantitativa 
ansatsen som syftar till att förklara fenomens orsakssamband (dvs dess 
kausalitet).  
 
Den kvalitativa metoden karaktäriseras, enligt Holme och Solvang (aa) samt 
Eneroth (aa) och Patton (aa), av följsamhet genom att forskaren eftersträvar 
bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen i dess naturliga 
sammanhang, riklig information om få undersökningsenheter via ett induktivt 
förfarande och ett intresse för det säregna, det unika eller det eventuellt 
avvikande. Desutom kännetecknas metoden av ett sökande efter sammanhang 
och strukturer samt av en jag-du-relation mellan forskaren och fenomenet (d v s 
en närhet där dessa båda samverkar och påverkar varandra), ett holistiskt 
perspektiv, känslighet för den kontext som fenomenet finns i samt ett intresse 
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för fenomenets dynamiska processer. Enligt Eneroth (aa) och Holme och 
Solvang (aa) hänger den kvalitativa metoden ihop med en begreppsligt- induktiv 
ansats där syftet är att beskriva och förstå. 
 
Den kvalitativa metoden ställer, enligt Eneroth (aa), Kvale (1989), Patton (aa) 
och Larsson (i Starrin och Svensson aa), andra krav på en studies giltighet och 
tillförlitlighet än vad det kvantitativa angreppssättet gör. Studiens 
giltighet/validitet avgörs här av kvaliteten på hela undersökningsförfarandet. 
Relationen mellan forskarens vetenskapliga hållning och kompetens, studiens 
teoretiska/filosofiska och metodologiska ansats samt forskningens praktiska 
genomförande avgör resultatets kvalitet och trovärdighet. Därför ska forskaren 
redogöra för sitt teoretiska perspektiv, sitt urval, sin metod och sin 
datasammanfattningsmetod och för sitt eget samspel med detta så att läsaren 
logiskt kan förstå hur resultaten formats. På så sätt blir valida/giltiga resultat 
detsamma som rimliga resultat i stället för att de ses som ”sanna”. Patton (aa) 
uttrycker detta som att kvalitativa datas validitet och reliabilitet beror på 
forskarens metodologiska skicklighet, känslighet och integritet. Eneroth (aa) 
uttrycker det t o m så att tillförlitlighet i form av reliabilitet inte är relevant för 
kvalitativ forskning. Tvärtom, menar han, strävar man efter en låg reliabilitet 
eftersom syftet är att upptäcka så många kvaliteter av ett fenomen som möjligt. 
Inte heller är ett representativt urval i vanlig bemärkelse intressant. Tvärtom 
innebär ett representativt urval här att man måste hitta de kvalitativt skilda och 
unika studieobjekt som kan representera det fenomen som man vill studera. 
Som Patton (aa) menar så är just urvalsstrategin det som främst karaktäriserar 
skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsansats. För medan en 
kvantitativ forskningsdesign innebär en strävan efter slumpmässigt och 
statistiskt representativt urval som tillåter generalisering så strävar man i en 
kvalitativ studie efter ett urval av enstaka informationsrika fall som ger komplex 
och nyanserad information på djupet av det fenomen som studeras. (Utifrån 
studiens syfte kan man sedan i en kvalitativ studie t ex välja extrema fall, 
speciellt informationsintensiva fall eller typiska fall). 
 
Larsson (i Starrin och Svensson aa) preciserar kvalitetskrav på kvalitativa 
studier som bygger på praktisk empirisk forskning. Han menar att en sådan ska 
uppfylla följande kvalitetskriterier. 

 Kvaliteter hos framställningarna i sin helhet i form av 
- perspektivmedvetenhet; vilket bl a innebär att förförståelsen, det aktuella 
forskningsläget, det teoretiska perspektivet eller avgränsningen av fenomen 
ska redovisas 
- intern logik i den meningen att forskningsfråga, perspektiv, det studerade 
fenomenets natur, datainsamlingsmetod, analysmetod etc harmoniserar med 
varandra (dvs ett slags hermeneutiskt krav på harmoni mellan del och helhet) 
- etiskt värde där det största kravet innebär att väga nyttan av ny kunskap 
mot den skada som en studie åsamkar sina undersökningsobjekt 

 Kvaliteter hos resultaten i form av 
- innebördsrikedom; d v s att finna och beskriva det studerade fenomenets 
nyanser 

 - struktur; d v s att fenomenet kan beskrivas överskådligt och enkelt 
- teoritillskott; d v s huruvida resultaten kan kopplas till tidigare teorier och 
samtidigt förändra dem 
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samt 

 Validitetskriterier som utgörs av 
- diskurskriteriet; d v s huruvida de förklaringar som ges ”står sig” gentemot 
alternativa förklaringar 
- heuristiskt värde i den meningen att resultaten ger upphov till nya 
kategorier i tänkandet av ett fenomen 
- empirisk förankring; d v s att tolkningen av ett fenomen stämmer överens 
med verkligheten.  
- konsistens mellan tolkning av del och helhet 
- det pragmatiska kriteriet; d v s hur praktiskt användbart är forskningens 
resultat. 

 
Sanningsmetoder kan utgå från korrespondensteorin, koherensteorin eller från 
den pragmatiska sanningsteorin. ”Sanningshalten” hos den kunskap som denna 
studie producerar borde bäst bedömas på pragmatisk grundval. Den 
pragmatiska sanningsteorin innebär, enligt Meleis (aa) och Molander (aa), att 
en bedömning av sanningshalten avgörs av hur praktiskt nyttig ”sanningen” är. 
Här avgörs sanningshalten inte genom bevis utan via observation. Om 
”sanningen” subjektivt, objektivt, politiskt eller socialt bedöms som praktiskt 
användbar och som en effektiv hjälp vid problemlösning så har den högt 
sanningsvärde. Validiteten i ”sanningen” avgörs alltså här genom att man 
försöker tillämpa den och därvid observerar resultatet. Den pragmatiska 
sanningsteorin leder till en praktisk/kritisk forskningsansats där 
subjektiva/objektiva/sociala/politiska bedömningar av användbarheten avgör 
sanningshalten. 
 
Studien görs utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet och då närmare 
bestämt i första hand det munhälsovetenskapliga. Eftersom jag är tandhygienist 
och vårdpedagog så präglas min förförståelse, och därmed min tolkning av 
data, utifrån min erfarenhet och kunskap inom dessa områden. Dessutom 
kommer en stor del av den kunskap som utgör studiens bakgrund och mot vilka 
mina data kan jämföras - förutom från munhälsovetenskapens och odontologins 
område - från andra vårdvetenskapliga områden eftersom det inom dessa 
discipliner producerats långt fler studier rörande patientbemötande än inom 
munhälsovetenskapen och odontologin. 
 
 
Studien har alltså en explorativ ansats som syftar till att identifiera och teoretiskt 
beskriva några av de kategorier som ingår i fenomenet bemötande i 
munhälsovård ur patientens perspektiv. Den teoretiska beskrivningen utgör ett 
första steg i att generera en empiriskt grundad teori om bemötandet i 
munhälsovård. Skillnaden mellan att generera en teori och att beskriva ett 
fenomen är, enligt Strauss och Corbin (1990), att en teori innehåller begrepp 
som är relaterade till varandra med hjälp av påståenden om deras relationer till 
varandra medan beskrivande forskning sträcker sig till att gruppera data i 
teman. Denna studie har dock inte en deskriptiv ansats i den bemärkelsen att 
den syftar till att beskriva hur fenomenet fördelar sig i en population. I stället är 
ansatsen explorativ/upptäckande och syftar till att beskriva fenomenet på ett 
teoretiskt sätt. Denna teoretiska beskrivning görs utifrån en teorigenererande 
ansats så att den i ett senare skede kan vidareutvecklas till en teori om 
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bemötandet i munhälsovård. Studien görs därför induktivt och utgår ifrån 
empirin. Detta induktiva teoribyggande på empirisk grund utgör den speciella 
forskningsansats och -metod som kallas ”grounded theory” och som utvecklats 
av Glaser och Strauss samt i viss mån också av Corbin. Ansatsen beskrivs i 
Glaser och Strauss (1967), Glaser (1978) och i Strauss och Corbin (aa) och 
dess tillämpning inom vård- och närliggande områden beskrivs av bl a Chenitz 
och Swanson (1986) och Starrin m fl (1991). 
 
Såväl Glaser och Strauss (aa) som Glaser (aa) och Chenitz och Swanson (aa) 
menar att teorigenerering måste föregå verifierande forskning inom en disciplin. 
Annars vet forskaren egentligen inte vilka begrepp och hypoteser som är 
relevanta att studera inom området. En grundad teori vägleder vidare forskning 
inom samma område. Grounded Theory - ansatsen används, enligt Strauss och 
Corbin (aa) när de begrepp som ingår i det studerade fenomenet ännu inte 
identifierats. 
 
Att välja "Grounded Theory" innebär alltså att man - förutom att man använder 
själva metodiken - även intar ett visst vetenskapligt perspektiv, en 
forskningsansats. Denna ansats bygger på att forskaren närmar sig fenomenet 
och förhåller sig till sina upptäckter på de sätt som ansatsen kräver. 
 
För det första krävs att forskaren har ett öppet sinnelag inför sin datainsamling. 
Därför ska hon/han, enligt Glaser och Strauss (aa), Glaser (aa), Strauss och 
Corbin (aa) och Starrin m fl (aa) börja sin undersökning med så få förutfattade 
meningar som möjligt om det fenomen som studeras. Forskaren utför dock alltid 
sin undersökning utifrån ett visst perspektiv. Utifrån perspektivet formuleras 
frågeområden, inte hypoteser, som styr datainsamlingen. Det gäller att vara 
öppen för det som visar sig.  
 
För det andra krävs, enligt Starrin m fl (aa) och Strauss och Corbin (aa), att 
forskaren har estetisk distans till forskningsfältet. Det har man genom att både 
vara observatör och deltagare och på så sätt varken ha för stor eller för liten 
distans till det studerade fenomenet. Förutom att forskaren därigenom blir 
mottaglig för intryck så leder detta även till att hon/han har förmåga att sortera 
och teoretisera informationen.  
 
För det tredje ska forskaren vara teoretiskt sensitiv. Det innebär, enligt Glaser 
och Strauss (aa), Glaser (aa) och Strauss och Corbin (aa), att hon/han ”thinks 
in theoretical terms about what he knows” (Glaser och Strauss aa, s 46), har 
fördjupad insikt i men också förmåga att tänka teoretiskt omkring det fenomen 
som studeras och dessutom har förmåga att göra något av dessa insikter. 
Denna teoretiska sensitivitet erhåller forskaren, enligt Glaser (aa), Starrin m fl 
(aa) och Strauss och Corbin (aa), såväl från att ta del av forskning, teorier och 
annan litteratur inom området som från professionell och personlig erfarenhet 
från området. Den förstärks också av den analytiska process som forskaren 
ägnar sig åt under databearbetningen. Den teoretiska sensitiviteten innebär, 
enligt Glaser (aa) och Starrin m fl (aa), att forskaren är sensitiv för vilka problem 
och fenomen som förekommer inom området. Det är, enligt Strauss och Corbin 
(aa), med hjälp av sin teoretiska sensitivitet som forskaren får sina s k 
"spårhundsbegrepp" (eng; sensitizing concepts). Spårhundsbegreppen ger 



23 

vägledning åt studiens frågeställning och inledande datainsamling samtidigt 
som de hjälper forskaren att inte förbise de relevanta data som visar sig. 
Strauss och Corbin (aa) menar att forskarens teoretiska sensitivitet gör 
henne/honom uppmärksam på de subtila meningar som finns hos data. Den 
teoretiska sensitiviteten gör att forskaren har insikt, har förmåga att tilldela/se 
mening i data, förmåga att förstå vad som visar sig och förmåga att urskilja vad 
som är relevant eller ej. Denna teoretiska sensitivitet försvinner om forskaren 
utgår från existerande teori. 
 
För det fjärde ska forskaren, enligt Strauss och Corbin (aa), även ha en social 
sensitivitet på så sätt att hon/han har en skarpsinnig iakttagelseförmåga 
samtidigt som hon/han har en god social-/relationskompetens. 
 
För det femte innefattar ansatsen, enligt Strauss och Corbin (aa) liksom Chenitz 
och Swanson (aa), inslag av både deduktion och intuition/kreativitet på så sätt 
att dessa härledningsmetoder fungerar som ett stöd i det induktiva 
tillvägagångssättet. Enligt Chenitz och Swanson (aa) baseras all upptäckande 
forskning på ett omdömesgillt användande av induktion, deduktion och intuition. 
Det deduktiva inslagen innebär att teorier och annan litteratur inom samma eller 
angränsande områden, enligt Strauss och Corbin (aa), kan utnyttjas på olika 
sätt. Begrepp och relationer mellan dessa begrepp kan stimulera forskarens 
teoretiska sensitivitet och dessutom ge idéer för egna tolkningar av data och till 
begrepp och relationer mellan dessa. Vidare kan läsning av litteratur inom 
området stimulera frågor och ge idéer om det teoretiska urvalet. Enligt Corbin 
och Strauss (aa) är forskarens kreativitet dessutom ett viktigt instrument för att 
generera idéer. 
 
 
Den teoretiska beskrivning av det fenomen som här studeras görs utifrån den 
teorigenererande ansatsen så att den i ett senare skede kan vidareutvecklas till 
en teori om bemötandet i munhälsovård. Enligt Glaser och Strauss (aa) har en 
teori som genererats induktivt via empirin bättre logisk konsistens, större klarhet 
och enkelhet, är mer kompakt, har större omfång och är bättre integrerad än 
deduktivt genererade teorier. De (aa) menar att ”generating grounded theory is 
a way of arriving at theory suited to its supposed uses” (s 3). Detta i motsats till 
teorier härledda via logisk deduktion ur a-priori-antaganden. 
 
Enligt Glaser och Strauss (aa) säkerställs kredibiliteten, rimligheten och 
trovärdigheten i en grundad teori genom att forskaren noggrant följer Grounded 
Theory-metodikens regler vad gäller datainsamlings- och analysmetod. 
Datainsamlingen ska här styras av ett s k teoretiskt urval medan analysen följer 
den s k ”constant comparative”-metoden. Denna metodik genererar 
automatiskt, menar de, en teori som på ett rimligt och trovärdigt sätt beskriver 
verkligheten. Forskaren måste också tydligt redogöra för dessa procedurer 
samt för hur teorin växt fram för att andra ska kunna bedöma teorins rimlighet. 
De idéer som forskaren härleder deduktivt eller kreativt måste också, menar 
Strauss och Corbin (aa), hela tiden valideras genom att grundas i data och det 
genom hela forskningsprocessen. De menar att Grounded-Theory-metoden -  
inklusive dess kreativa inslag -  på så sätt uppfyller kraven på vetenskaplighet. 
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STUDIENS METOD 

 
 

Grounded-Theory-metoden beskrivs utförligt av Glaser och Strauss (1967), 
Glaser (1978), Strauss och Corbin (1990), Chenitz och Swanson (1986) samt 
av Starrin m fl (1991). Metoden för såväl urval som för analys av data i denna 
studie följer - så långt det varit relevant för syftet - deras anvisningar. 
 
En teori består, enligt Glaser och Strauss (aa) och Strauss och Corbin (aa), av 
tre element; kategorier, egenskaper och hypoteser. Strauss och Corbin (aa) 
definierar begrepp som att de är begreppsmässiga representationer av 
fenomen. Enligt Chenitz och Swanson (aa) är begrepp teoretiska termer som 
används för att benämna fenomen och är relaterade till såväl fakta på empirisk 
nivå som till abstrakta konstruktioner av dessa fakta på teoretisk nivå. En 
kategori är, enligt Strauss och Corbin (aa), i sin tur en klassificering av begrepp 
som kommer till stånd genom att begrepp jämförs med varandra och då verkar 
hänföra sig till liknande fenomen. Begreppen grupperas alltså under ett mer 
abstrakt koncept på en högre nivå, d v s i en kategori. Egenskaper är, enligt 
Strauss och Corbin (aa), de aspekter som en kategori har. ( T ex har kategorin 
växter de olika egenskaperna form, färg och doft). Dessa egenskaper kan i sin 
tur ha dimensioner, d v s grad av egenskaper utmed ett kontinuum. Teorins 
tredje element utgörs av hypoteser, d v s tentativa påståenden om hur teorins 
kategorier och egenskaper är relaterade till varandra. Chenitz och Swanson 
(aa) beskriver det så att hypoteser uttalar sig om relationer på empirisk nivå i 
form av antaganden (premisser) om relationen mellan empiriska indikatorer och 
på begreppsnivå i form av hypoteser som specificerar relationer mellan 
begrepp. Teorin är på så sätt relaterad till både den empiriska och abstrakta 
nivån. Det är, enligt Glaser och Strauss (aa), när dessa hypoteser växer fram 
under analysen som deras inbördes relationer tar form av ett integrerat 
teoretiskt ramverk. Denna studie begränsar sig dock till att identifiera och 
teoretiskt beskriva några av de kategorier som ingår i det studerade fenomenet. 
Den innehåller därför kategorier och egenskaper men inga hypoteser om 
relationer mellan dessa. 
 
Forskningsprocessen enligt Grounded Theory-metoden innebär enligt såväl 
Glaser och Strauss (aa) som Glaser (aa) och Strauss och Corbin (aa) ett 
ständigt och hela tiden pågående växelspel och samspel mellan urval, 
insamling och analys av data.  
 
 
 

Urval 
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Studiens urvalsmetod har utgjorts av det som Glaser och Strauss (1967), 
Glaser (1978) liksom Strauss och Corbin (1990) beskriver som ett teoretiskt 
urval. 
 
Urvalet till datainsamlingen har därför hela tiden styrts av kriteriet att det skulle 
vara teoretiskt relevant. Till en början sökte jag efter patienter på 
Tandhygienistutbildningen som varierade vad gällde såväl grad och typ av 
tandsjukdom, omfattning av erfarenhet av tandhygienistbehandling (eftersom 
patienter med lite erfarenhet ger sin uppfattning om ur bemötandet bör vara 
medan de med mycket erfarenhet mer torde svara utifrån hur det faktiskt är), 
grad av tandvårdsrädsla samt kön och ålder. Därefter sökte jag frivilliga 
personer med erfarenhet från tandhygienistbehandling genom annonsering på 
Vårdhögskolan. Dessa vårdlärare valdes utifrån kriteriet att de torde ha lättare 
att utvärdera, sätta ord på och tänka i termer om kvalitet på vården än andra 
människor. Detta är, enligt Taylor och Bogdan (1984) ett urvalskriterium vid 
kvalitativ forskning. Denna urvalsstrategi syftade alltså till att välja ut 
informationsrika "undersökningsenheter" som - eftersom de kvalitativt skilde sig 
åt i fråga om bakgrundsvariabler och på så sätt förväntades representera hela 
fenomenet (d v s hur alla kvalitativt skilda patienter ser på bemötandet i 
munhälsovård) - tillsammans kunde ge mig en så komplex och nyanserad bild 
som möjligt av patientens syn på bemötandet i munhälsovård. Urvalet var inte 
representativt för en grupp utan, såsom Strauss och Corbin (aa) menar att det 
ska, för det begrepp som ingår i det fenomen som studeras. Efter den 
inledande kodningen och analysen av data styrdes sedan urvalet av de koder, 
kategorier, begrepp, idéer och frågor som analysen genererade. 
Jag valde inte personer utan jag valde vilka frågor jag skulle ställa liksom vilka 
frågor jag skulle fördjupa intervjun omkring utifrån de frågor som min analys 
genererade. Jag styrde alltså dataurvalet, såsom Glaser och Strauss (aa), 
Glaser (aa) samt Strauss och Corbin (aa) rekommenderar, så att det som 
verkligen var teoretiskt relevant framträdde. Denna urvalsstrategi syftade till att 
jag skulle öka möjligheten att upptäcka så många egenskaper hos teorins 
kategorier som möjligt och relatera dessa till varandra.  
 
Målet med den teoretiska samplingen var, såsom Strauss och Corbin (aa) 
menar, att samla på incidenter som indikerade såväl kategorier som deras 
egenskaper och dimensioner, så att jag kunde utveckla dessa och relatera dem 
till varandra. Olika former av sampling användes därför beroende på i vilket 
stadium av forskningsprocessen jag befann mig; öppen sampling pågick under 
den öppna kodningen, relations- och variations-inriktad sampling pågick under 
den axiala kodningen medan selektiv/diskriminerande sampling pågick när jag 
kodade selektivt. Målet med den öppna samplingen är, enligt Strauss och 
Corbin (aa), att upptäcka så många potentiellt relevanta såväl kategorier som 
egenskaper och dimensioner som möjligt. Samplingen var därför i detta skede 
öppen såtillvida att jag sökte mig till de personer som gav mig största möjlighet 
att hitta mesta möjliga relevanta data. Målet med den relations- och variations-
inriktade samplingen är sedan att maximera upptäckten av skillnader på 
dimensionsnivå. Samplingen fokuserades nu på att söka de data som hjälpte 
mig att fastställa och validera kategoriernas relationer liksom på att spåra och 
följa upp olika kategorier för att försöka finna skillnader och förändringar inom 
dem. Discriminate sampling har därefter som mål att forskaren ska maximera 
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sina möjligheter att verifiera bl a relationerna mellan kategorierna samt 
komplettera kategorier som ev är dåligt utvecklade. Samplingen var därför i 
detta skede väldigt styrd och avsiktlig genom att jag medvetet valde vad som 
skulle samplas. Så småningom uppstod det som kallas teoretisk mättnad hos 
samtliga kategorier. Med detta menas, enligt Strauss och Corbin (aa); 1) att 
inga nya eller relevanta data framträder som lägger några ytterligare 
egenskaper till kategorierna, 2) att kategorin är utvecklad så att den är kompakt, 
d v s den innehåller en fullständig och specificerad uppsättning aspekter samt 
3) att relationerna mellan kategorierna är väletablerade och validerade. I detta 
läge upphörde alltså samplingen. 
 

 

 

Datainsamling 

 
 
Data från empirin har i denna studie fångats in med kvalitativ intervju eftersom 
detta, enligt bl a Taylor och Bogdan (1984), Fielding (i Gilbert 1993) samt 
Patton (1990) torde vara den enda vägen att få fram subjektiva uppfattningar 
om, erfarenheter av och attityder till gott respektive dåligt bemötande. Kvalitativ 
djupintervju syftar enligt Taylor och Bogdan (aa) till att förstå intervjupersonens 
(IP’s) perspektiv på ett fenomen uttryckt i deras egna ord. Det är forskaren själv 
som är undersökningsinstrumentet genom att utforma intervjusituationen så att 
hon/han får fram den information hon/han är i behov av. 
 
Jag har försökt följa de metodiska och förhållningsmässiga anvisningar och råd 
för kvalitativ intervju som förts fram av Taylor och Bogdan (aa), Spradley 
(1979), Fielding (aa), Kvale (1983), Ely (1993) och Patton (aa) vad gäller 
forskarens förhållningssätt, intervjuprocessens form, frågornas typ och ordning 
liksom följdfrågornas utformning och "timing". 
 
Fielding (aa) menar att kvalitativ intervju ska uppfylla två krav. För det första ska 
frågorna vara så öppna att IP verkligen kan uttrycka sin åsikt om/syn på 
fenomenet. För det andra ska forskarens frågeteknik underlätta för IP att dela 
med sig av sina underliggande attityder, åsikter och värderingar. Det är enligt 
Kvale (aa) också viktigt att forskaren - samtidigt som hon/han undviker att leda 
IP till att uttrycka en speciell mening - med hjälp av sina frågor leder IP till de 
teman som är relevanta. 
 
Den kvalitativa intervjun ska, enligt Kvale (aa), vara fördomsfri på så sätt att 
forskaren inte har färdiga kategorier utan är öppen för nya och oväntade 
fenomen samtidigt som forskaren ska vara nyfiken, sensitiv för vad som sägs 
liksom vara medveten om och ha en kritisk inställning till sin förförståelse. Enligt 
Ely (aa) underlättas detta av att forskaren är bekant med det område hon/han 
studerar eftersom hon slipper förbereda sig genom att göra sig bekant med det. 
Å andra sidan måste forskaren "göra sig obekant" med detta för att verkligen 
vara öppen för det som visar sig istället för att tro att hon förstår från början. 
Forskarens viktigaste egenskap som hjälper henne att inte anlägga sitt eget 
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perspektiv på fenomenet är att hon/han är flexibel och därmed känslig ”för nya 
fakta, oväntade fakta och ... ovälkomna fakta” (s 146). 
 
Patton (aa) betonar att forskaren med hjälp av frågornas form kan höja 
kvaliteten på de svar som IP ger. Förutom att frågorna ska vara öppna så att IP 
kan svara utifrån sitt perspektiv, ge svaret det innehåll och den omfattning 
hon/han menar är relevant och svara med egna ord så ska frågorna också vara 
klara. Detta befrämjas genom att forskaren tar reda på och använder samma 
termer och språk som IP använder om fenomenet. Det är också viktigt att 
forskaren är neutral inför de svar som IP avger, d v s att hon/han inte på något 
sätt värderar eller bedömer vad som kommer fram. Kvaliteten på IP's svar höjs 
också, enligt Patton (aa) genom att forskaren har en god relation med IP genom 
att förmedla empati och förståelse utan att, som sagt, på något sätt fälla 
omdöme. Det är också viktigt att frågor alltid ställs en åt gången. 
 
Såväl innan som under själva intervjun informerades IP om varför vissa frågor 
ställdes, hur de skulle användas, varför de var viktiga att få svar på liksom vad 
intervjun skulle komma att handla om. Enligt Patton (aa) är det forskarens 
skyldighet att visa IP denna respekt. Om IP förstår intervjuns syfte så ökar det 
hennes motivation att svara öppenhjärtigt och detaljerat. 
 
Intervjun var, i enlighet med Kvales (aa) och Pattons (aa) rekommendationer, 
semistrukturerad såtillvida att den genomfördes utifrån en intervjuguide (se 
bilaga 1) där jag följde vissa teman. Exakt vilka frågor och följdfrågor som 
ställdes samt hur och när dessa ställdes avgjordes däremot av 
intervjusituationen och vilken information som jag för tillfället önskade få 
fördjupad kunskap om. Intervjuguiden hjälpte mig på så sätt, såsom Patton (aa) 
menar, att hålla samtalet fokuserat på det fenomen som var relevant samtidigt 
som individuella perspektiv och erfarenheter kring detta fenomen kom fram. 
 
Intervjun strukturerades, så som Spradley (aa) menar att den ska, på så sätt att 
jag i början ställde deskriptiva frågor för att därefter övergå till strukturerande 
och senare kontrasterande frågor. Deskriptiva frågor är öppna och ber IP att 
med egna ord beskriva sin syn på ett fenomen medan forskaren genom 
strukturerande frågor ber IP t ex att räkna upp t ex vilka som hon/han menar 
ingår i fenomenet. Kontrasterande frågor ställs för att intervjupersonen ska 
uttala sig om vilka karaktäristika som skiljer ett fenomen från andra fenomen. 
 
Denna intervjustruktur medförde också att jag följde Pattons (aa) råd om att 
intervjun till en början ska röra sig kring mer okontroversiella erfarenheter som 
endast fordrar en relativt rättfram beskrivning av IP. På så sätt skapas en 
kontext/en bakgrund när forskaren sedan fortsätter med att be IP om t ex 
åsikter om eller känslor inför det fenomen som IP nyss återkallat i minnet. 
 
Patton (aa) betonar att IP ska besvara frågorna med egna ord och ge uttryck för 
sitt eget personliga perspektiv. Jag har därför tänkt på att inte ge IP vare sig 
ord, fraser eller kategorier att svara utifrån utan istället bemödat mig om att 
endast tillhandahålla ett ramverk inom vilket IP svarade. Frågorna i en intervju 
rör enligt Patton (aa) sex olika områden. Frågorna kan på så sätt röra antingen 
IP’s erfarenhet av, åsikt om, känslor inför, kunskap om eller sensoriska 
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upplevelser av ett fenomen liksom demografiska frågor. I intervjun i denna 
studie har samtliga dessa typer av frågor utom kunskapsfrågor ställts. Jag har, 
som Patton (aa) menar är viktigt, försökt vara medveten om vilken typ av fråga 
som ställts så att jag t ex inte blandat ihop åsikter och känslor. Dessa kan enligt 
Patton vara lätta att förväxla.   
 
Att förbereda IP på vilka frågor/ vilken typ av frågor som kommer ger, enligt 
Patton (aa), IP både en chans att ställa in sig på vilken typ av frågor som ska 
besvaras och tillfälle att tänka igenom sitt svar. På så sätt flyter intervjun 
smidigare samtidigt som IP kan ge uttömmande svar. I föreliggande studie 
ombads IP, i det informationsbrev som de erhöll en vecka innan intervjun (se 
bilaga 2), att fundera igenom de frågeområden som intervjuguiden innehöll. 
Likaså gjordes under själva intervjun flera ggr s k "inledningar "och 
"annonseringar" i form av övergångar, summerande övergångar - som även ger 
IP tillfälle att korrigera summeringen - och uppmärksamhetsskapande 
inledningar - vilka fäster IP’s uppmärksamhet på att frågan är t ex extra viktig, 
känslig eller svår.  
 
De följdfrågor (sonderingsfrågor) som ställs i en intervju är, enligt Patton (aa), 
av olika slag och har olika syften. Detaljorienterade följdfrågor ställs för att få 
mer detaljerad bild av en erfarenhet medan klargörande följdfrågor används när 
något är oklart och forskaren behöver få ytterligare information om ett fenomen 
för att säkert förstå hur IP menar. Utvecklande frågor ställs när forskaren vill att 
IP ska utveckla sitt svar och kontrasterande följdfrågor ställs för att klarlägga 
vad IP menar ingår i det studerade fenomenet. Samtliga av dessa typer av 
följdfrågor har använts i intervjuerna i denna studie. Sonderingar har emellertid 
även gjorts, så som Patton (aa) beskriver, genom att använda nonverbal 
kommunikation i form av uppmärksam tystnad eller nickar.  
 
Jag har, såsom Kvale (aa) rekommenderar, under intervjun försökt vara 
observant på och tolka IP’s såväl verbala som icke-verbala kommunikation. 
Dessutom förmedlade jag mina tolkningar till IP under intervjun så att hon/han 
kunde verifiera eller korrigera den. Följande devis från Patton (aa) har varit ett 
fruktsamt förhållningssätt genom intervjuerna. 
 

” Blessed are the skilled questioners,  
for they shall be given mountains of words to ascend.  

Blessed are the wise questioners, 
 for they shall unlock hidden corridors of knowledge. 

 Blessed are the listening questioners, 
 for they shall gain perspective. (s 359) 

 

 
 

Tolkning av intervjuer 

 
 

Intervjuerna skrevs ut ordagrannt och denna utskrift utgjorde, i enlighet med 
Kvale (1983), tillsammans med bandinspelningen, underlag för tolkningen.  
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Tolkningen av intervjuerna gjordes med hjälp av hermeneutisk tolkning. Ödman 
(1979) beskriver den hermeneutiska tolkningsprocessen som en cirkelprocess 
där två fenomen förekommer. Det ena fenomenet innebar, som Ödman (aa) 
beskriver det, en pendling mellan tolkningsobjektets delar och dess helhet där 
en förståelse av helheten medförde ökad förståelse för delarna liksom 
förståelsen av delarna skapade bättre förståelse för helheten. Det andra 
fenomenet i den hermeneutiska cirkeln innebar en pendling mellan förförståelse 
och förståelse där den nya förståelsen förändrade förförståelsen vilken i sin tur 
ledde till en annorlunda förståelse. Förförståelsen innebär, menar Ödman (aa), 
förutom ett visst perspektiv och vetenskapsteoretisk orientering, även en 
intention i tolkandet. En förändrad förförståelse förändrade emellertid denna 
intention. Allt eftersom förståelsen utvecklades i denna cirkel uppnådde en ökad 
totalisering och precisering i tolkningen. Därmed övergick cirkeln, såsom 
Ödman (aa) menar, i en spiral. 

 
 
 

 

Analys av data 

 
 
Dataanalysen - som alltså pågick samtidigt och samverkade med 
datainsamlingen - genomfördes med hjälp av ”constant comparative”-metoden. 
Metoden syftar egentligen till att generera en teori. En teori innefattar förutom 
det centrala fenomenet även fenomenets orsaker, intervenerande faktorer, 
interaktionsstrategier, kontext och konsekvenser. Denna studie avsåg dock 
enbart det centrala fenomenet (bemötandet) och dess konsekvenser. En teori 
innefattar vidare, förutom kategorier och deras egenskaper, även hypoteser. I 
denna studie avsågs dock att enbart utveckla kategorier och deras egenskaper. 
Eftersom studien syftade till att ge en teoretisk beskrivning av det centrala 
fenomenet och dess konsekvenser - d v s en beskrivning av kategorierna som 
är strukturerad och teoretiserad på det sätt som kategorierna är i en teori - så 
tillämpades "constant-comparative"-metoden i den utsträckning som var 
relevant för syftet.   
 
Glaser och Strauss (1967) liksom Strauss och Corbin (1990) beskriver 
"constant-comparative"-metoden i fyra steg där tre av stegen rör olika 
kodningsprocesser; öppen, axial respektive selektiv kodning. Dessa typer av 
kodning har här använts i den utsträckning det var relevant för syftet. Steg fyra 
innebär själva konstruerandet av teorin och har därför inte använts. 
 
Under den öppna kodningen kodade jag incidenter ur datamatrisen och 
skapade kategorier utifrån denna kodning (eller placerade dem i redan skapade 
kategorier). Här kodades varje incident i så många olika kategorier som möjligt. 
Denna process innebar att data bröts ned i delar, undersöktes noggrant, 
jämfördes avseende likheter och skillnader, begreppsliggjordes och 
kategoriserades. Vid varje ny kodning jämfördes incidenten med de incidenter 
som tidigare kodats i samma kategori. På så sätt, - genom att jag ständigt 
jämförde (jfr eng; constant compare) - framträdde kategorins teoretiska 
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egenskaper i form av dimensioner, relationer till andra kategorier och andra 
egenskaper. Det är utifrån sina egenskaper som kategorin byggs upp och får 
sin benämning. Jag hade nu 190 koder - 60 för gott bemötande och 35 för dess 
konsekvenser samt 60 för dåligt bemötande och 35 för dess konsekvenser. 
 
Nästa process, där data sattes ihop på ett nytt sätt genom att jag förband 
kategorierna med varandra, beskriver Strauss och Corbin (aa) som axial 
kodning. Den axiala kodningen bestod av tre olika analytiska processer. För det 
första relaterades subkategorierna (konsekvenser) till huvudkategorierna 
(bemötande). För det andra verifierades relationen mellan bemötandet och 
dess konsekvenser i data. För det tredje utvecklade jag ytterligare såväl 
huvudkategoriernas som subkategoriernas egenskaper och dimensioner genom 
att söka efter dessa i data. Resultatet av den axiala kodningen bestod av 
kategorier utarbetade efter såväl deras egenskaper och dimensioner som typ (t 
ex konsekvens). Kategorierna är därför innehållsrika och är samtidigt kompakta. 
Koderna hade nu grupperats i 18 kategorier -varav sex avsåg gott bemötande 
och tre det goda bemötandets konsekvenser samt sex avsåg det dåliga 
bemötandet och tre dess konsekvenser. 
 
Den selektiva kodningen utgör ett viktigt och omfattande steg i samband med 
teorigenerering. Här utfördes den i begränsad omfattning och innebar tre saker. 
För det första att jag laborerade med kategorierna och deras egenskaper. Efter 
ett tag upptäckte jag nu likheter hos vissa kategorier och egenskaper. Därför 
reducerades och omstrukturerades för det andra nu uppsättningen kategorier 
och egenskaper till en uppsättning färre kategorier som var på en högre 
begreppsnivå. Resultatet blev tre kategorier av gott bemötande och tre av dåligt 
bemötande. De kategorier som tidigare utvecklats om det goda respektive det 
dåliga bemötandet behölls dock som de var. För det tredje validerades dessa 
kategorier sedan i data. 
 
Att koda data innebär, enligt Strauss och Corbin (aa), att bryta ned data för att 
sedan begreppsliggöra dem och sätta ihop dem igen på ett nytt sätt. Analysen 
innebar alltså att jag utvecklade koder, kategorier och begrepp. 
Förbindelselänken mellan data och teori är, enligt Glaser (aa), den 
begreppsmässiga koden. Koden begreppsliggör ett underliggande mönster hos 
en uppsättning empiriska indikatorer inom datamatrisen. Koden används alltså 
för att beteckna empiriska indikatorer i data medan man i en kategori 
sammanför de koder som verkar hänföra sig till samma fenomen. Vidare måste 
man bestämma sig för vilka begrepp som ska användas för att 
benämna/beteckna såväl koder som kategorier. Här rörde jag mig mellan 
induktivt, deduktiv och kreativt/intuitivt tänkande. Till många av koderna 
användes de benämningar som IP använde. Till andra koder liksom till 
kategorierna användes benämningar som jag stött på i litteraturen inom 
området bemötandet i vården eller inom litteratur i etik och 
livsåskådningsvetenskap. Till åter andra koder men ff a till kategorier användes 
begrepp som jag skapade själv. Jag verifierade dock hela tiden samtliga 
begrepp - såväl deduktivt som kreativt härledda - i data så att de blev 
"grundade". 
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En teori innehåller, enligt Glaser (1978), två olika typer av koder; substantiva 
och teoretiska. Medan de substantiva koderna begreppsliggör 
forskningsområdets empiriska substans begreppsliggör de teoretiska koderna - 
i form av hypoteser - på vilket sätt de substantiva koderna är relaterade till 
varandra. Genom att integrera dessa hypoteser kan man formulera en teori. 
Denna teoretiska beskrivning innefattar alltså endast substantiva koder. De 
substantiva koderna utgör substansen i teorin (och utan dem blir de teoretiska 
koderna i en teori tunna abstraktioner). De substantiva koderna kan dock, enligt 
Glaser (aa), relateras till varandra utan hjälp av teoretiska koder även om detta 
medför att det inte blir klarlagt på vilket sätt de står i relation till varandra. 
 
Som hjälpmedel för att utveckla kategorierna har jag, på det sätt som Glaser 
(aa) beskriver, använt mig av memos. Det var innehållet i mina ”memos” som 
gav mig innehållet i teorins kategorier. Memos är ”the theorizing write-up of 
ideas about codes and their relationships as they strike the analyst while 
coding”  (s 83). Nedtecknandet i memos pågick under hela databearbetningen; 
under såväl kodningen som analysen av data likväl som under det att jag läste 
och sorterade mina memos. I sina memos ska forskaren laborera med sina 
koder, kategorier och begrepp. Att skriva memos hjälper forskaren att ta sig ur 
datas grepp, att utveckla koder och kategorier liksom att hitta lämpliga begrepp. 
 
 
 

Deltagare och genomförande 

 
 

Tio personer intervjuades. Av dessa var sju patienter på 
Tandhygienistutbildningen i Falun och sex lärare på Vårdhögskolan i Falun. 
Några var alltså både och. De som bara var patienter på utbildningen 
tillfrågades per telefon och samtliga tackade ja till att delta i studien. Vidare 
annonserade jag på vårdhögskolan och samtliga lärare som anmälde sitt 
intresse intervjuades. 
 
De personer som kom att ingå i studien blev såväl män som kvinnor i åldern 20-
60 år, med gingivit, karies eller parodontit, med lite till stor erfarenhet av 
tandhygienistbehandling och alltifrån någon som var helt orädd och såg fram 
emot och njöt av behandlingen till någon som tyckte att behandlingen var så 
obehaglig att hon först efter flera års tvekan och trots att det fanns behov av 
behandling fick tvinga sig att gå till tandhygienisten. 
 
Samtliga personer som valde att delta i studien fick omkring en vecka före 
intervjutillfället skriftlig information om studien och dess syfte liksom om 
intervjun. De ombads också att förbereda sig genom att fundera kring de teman 
som intervjun skulle handla om (se bilaga 2). 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på mitt tjänsterum och bandades efter att jag 
fått intervjupersonens tillstånd. De första intervjuerna tog 30-45 min medan de 
sista tog 75-90 min. Inför intervjun fick IP återigen information om studiens syfte 
liksom om hur materialet skulle presenteras samt om formerna för intervjun. 
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ETISKA ASPEKTER 

 
 
I urvalsprocessen, under insamlingen och bearbetningen av data liksom vid 
publiceringen av resultaten har jag beaktat de forskningsetiska principer som t 
ex Hermerén (1986) tar upp. När studien omfattar enskilda personer (som 
därmed är identifierbara) och materialinsamlingen samtidigt genomförs med 
hjälp av intervju ska följande krav och principer beaktas; autonomiprincipen, 
konfidentialitetskravet, publiceringskravet samt kravet att inte orsaka obehag på 
grund av rädsla. 
 
Kravet på autonomi tillgodosågs genom att undersökningsdeltagarna alla fick 
ge sitt "informerade samtycke" till att medverka i studien samt genom att det 
mellan mig och de flesta av dem förelåg beroendefrihet. Det kan dock tänkas 
ha förelegat ett visst - men i så fall svagt - beroende mellan mig och de 
undersökningsdeltagare som var patienter på tandhygienistutbildningen 
eftersom jag verkade som lärare där.  
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de bandinspelade intervjuerna 
förvarades inlåst och genom att utskrifterna av intervjuerna inte innehöll 
uppgifter som gjorde att personen kunde identifierats. De kodades istället med 
koder avseende personens kön, tandvårdsrädsla, typ av tandsjukdom och 
ålder. Dessa koder förvarades också inlåst. Kravet innebär också att forskaren 
har tystnadsplikt såtillvida att hon/han inte får avslöja känsliga uppgifter som 
kan hänföras till någon person. Detta har heller inte gjorts. 
 
Vidare har publiceringskravet framför allt uppfyllts genom att resultaten i studien 
presenteras på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda personer. 
Och slutligen har kravet på att inte orsaka skador på grund av rädsla 
tillgodosetts främst genom att undersökningsdeltagarna i förväg informerades 
om att de kunde välja att avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra 
några negativa följder för henne/honom. 
 
Studien har också genomgått prövning och godkänts ur etisk aspekt av den 
Medicinska Fakultetens forskningsetikkommitté vid Uppsala Universitet. 
 
Jag vill här också ta upp det faktum att en kvalitativ intervju, enligt Patton (1990) 
och Ely (1993), alltid påverkar IP genom att den för upp tankar, känslor och 
erfarenheter till ytan. Jag har därför tänkt på, såsom de menar att forskaren bör, 
att hantera detta på ett moraliskt bra sätt; att inte agera terapeut men samtidigt 
visa empati och inge förtroende samt vara ickedömande. 
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RESULTAT 

 
 

Bemötandet i munhälsovård består av två huvudkategorier; det goda respektive 
det dåliga bemötandet. De responser som det goda respektive det dåliga 
bemötandet framkallar hos patienten utgörs av de två huvudkategorierna 
positiva respektive negativa konsekvenser. 
 
Det goda bemötandet innefattar tre kategorier;  

 att tandhygienisten bekräftar patienten 

 att tandhygienisten visar patienten att hon vill henne väl 

 att tandhygienisten betjänar patienten 
 
Det dåliga bemötandet innefattar motsvarande tre kategorier; 

 att tandhygienisten ej bekräftar patienten alternativt förnekar patienten 

 att tandhygienisten inte visar att hon vill patientens väl alternativt visar 
att hon vill henne illa 

 att tandhygienisten inte betjänar alternativt visar att hennes tjänster 
motiveras av annat än patienten 

 
Samtliga dessa kategorier består av de egenskaperna att dessa olika aspekter 
av det goda respektive det dåliga bemötandet visar sig på olika sätt. 
Tandhygienisten uttrycker sitt bemötande genom verbal kommunikation 
och genom icke-verbal kommunikation via ögonen, händerna eller 
kroppshållningen. Hon uttrycker det också genom sin attityd gentemot 
patienten (i form av förhållningssätt, inte i form av åsikt) eller i 
omhändertagandet av patienten. 
 
 
Det goda bemötandet bygger på att tandhygienisten bekräftar patienten 
på tre sätt. Dels genom att hon ser patienten, och det med en holistisk syn 
och som en person som dessutom är unik och har ett egenvärde. Detta 
visar sig genom att tandhygienisten ser patienten i ögonen samtidigt som hon 
visar intresse för och pratar med patienten om andra dimensioner av patienten 
än tänder och tandvård (som t ex arbete och privatliv). Vidare känner 
tandhygienisten igen patienten och ger henne ett personligt omhändertagande 
genom att t ex personligen hämta henne i väntrummet. Hon visar också detta 
genom att vara öppen såtillvida att hon delger patienten personliga saker. Den 
information, instruktion och motivation som tandhygienisten ger patienten är 
också anpassad efter såväl hela patientens situation och förutsättningar (d v s 
är individualiserad) som efter just hennes orala situation och förutsättningar (d v 
s den är adekvat). 
 
Tandhygienisten bekräftar också patienten genom att respektera hennes 
integritet och det gäller då integritet i form av såväl patientens livsrum, 
kropp som psykiska jag.  Det psykiska jagets integritet innefattar i sin tur 
patientens autonomi, hemliga rum, självkompetens och 
informationsintegritet. Detta visar tandhygienisten genom att gå varsamt 
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tillväga när hon närmar sig patienten. Hon är försiktig, lite tvekande och ”ber om 
lov” när hon kommer närmare patienten än vad som egentligen är ett naturligt 
kroppsavstånd med tanke på deras relation. Detta varsamma närmande visar 
tandhygienisten med ögonen, händerna, hela kroppen eller genom att fråga t ex 
om det är OK att hon lägger instrument på patientens bröst. Tandhygienisten är 
också varsam och mjuk i händerna när hon tar i patienten. Vidare visar sig detta 
genom att tandhygienisten involverar patienten i behandlingsplaneringen samt 
visar tilltro till henne och gör henne delaktig i behandlingen. Hon har också en 
accepterande attityd, lyssnar på patienten och tar henne på allvar. Hon 
undviker också att ta upp känsliga frågor om patienten utan att patienten gör 
det samt håller på sin tystnadsplikt. 
 
Det tredje sättet som tandhygienisten bekräftar patienten på är genom att 
hon är empatisk. Tandhygienisten visar empati för patienten genom att hon är 
uppmärksam och inkännande på patientens reaktioner samt genom att tolka de 
signaler som patienten sänder ut. Inkännande, uppmärksam och tolkande är 
tandhygienisten med hjälp av såväl ögonen och öronen som i händerna. Hon är 
också tolerant mot patientens reaktioner likväl som hon visar patienten att hon 
både förstår och kan leva sig in i hennes känslor och reaktioner. 
 
Motsvarande kategori i det dåliga bemötandet innebär att tandhygienisten 
förnekar patienten på tre olika sätt. Dels genom att hon inte ser henne 
utan bara ser munnen, inte ser personen och som dessutom är lik alla 
andra och utan egenvärde. Detta visar sig genom att tandhygienisten undviker 
ögonkontakt och samtidigt endast visar intresse för och pratar med patienten 
om munnen och munvård. Tandhygienisten känner inte heller igen patienten 
och hon låter någon annan kalla patienten liksom hon t ex ropar in henne till 
behandlingsrummet i högtalare. Tandhygienisten är också sluten såtillvida att 
hon inte delar med sig till patienten av personliga saker. Den information, 
instruktion och motivation som patienten får är vidare lika för alla patienter 
oavsett såväl personliga som orala situation och förutsättningar (d v s den är 
oindividualiserad och inadekvat). 
 
Tandhygienisten förnekar också patienten när hon kränker hennes 
integritet, såväl hennes livsrums-, kropps- som hennes psykiska jags 
integritet (i form av autonomi, hemliga rum, självkompetens och 
informationsintegritet). Detta sker när tandhygienisten t ex lägger instrument 
på patientens bröst utan att fråga och är ovarsam när hon tar i patienten med 
händerna eller när hon stöder sig på patienten. Det visar sig också genom att 
tandhygienisten inte involverar patienten i behandlingsplaneringen samt visar 
misstro mot patientens förstånd och förmåga och inte heller involverar henne i 
behandlingen. Hon är också bedömande och t o m dömande i sin attityd, 
lyssnar inte på patienten och tar henne inte på allvar. Vidare tar hon upp frågor 
som är känsliga för patienten (såsom t ex rökning) utan att patienten visar att 
hon vill prata om det. Denna kategori innefattar också att tandhygienisten bryter 
sin tystnadsplikt. 
 
Det tredje sättet som tandhygienisten förnekar patienten på är genom att 
hon är indifferent och detta visar sig när tandhygienisten inte är uppmärksam 
på patientens reaktioner och inte tolkar hennes signaler. Såväl ögon som öron 
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och händer är okänsliga. Vidare är hon intolerant mot patientens reaktioner 
likväl som hon inte visar att hon förstår eller kan leva sig in i vare sig hennes 
känslor eller reaktioner. 
 
Den andra kategorin i det goda bemötandet - att vilja patienten väl - 
innefattar två underkategorier; att tandhygienisten försäkrar patienten att 
hon är i goda händer och att hon ger patienten stöd. Tandhygienisten 
försäkrar patienten att hon är i goda händer genom att ge ett intryck av att 
själv vara trygg som person dels genom att ha ögonkontakt och ha ett stadigt 
handlag och även genom att kunna vara centrerad på patienten. Detta gör hon 
även om hon känner sig osäker på vissa saker och hon kan dessutom erkänna 
det. Vidare har hon ett varsamt handlag samtidigt som hon är noggrann. Hon 
ger också patienten tröst och hopp om lindring när behandlingen är besvärlig, 
visar patienten att hon bryr sig om hennes väl och ve (t ex genom att fråga om 
behandlingen gör ont) samt är varm och vänlig. 
 
Att vara stödjande mot patienten innebär att tandhygienisten alltid stöder 
patientens val (t ex ifråga om munhygienvanor) samt att hon ger henne ärligt 
menad positiv kritik på så sätt att patienten får komplimanger för det (och det 
finns alltid något) som är bra (dvs en slags positiv förstärkning). 
 
När tandhygienisten å andra sidan inte visar att hon vill patienten väl eller 
t o m visar att hon vill henne illa så sker det på två sätt. Dels genom att 
hon inte försäkrar patienten om att hon är i goda händer eller t o m 
försäkrar patienten om att hon är i onda händer. Detta visar sig när 
tandhygienisten ger ett intryck av att själv vara otrygg som person genom att t 
ex flacka med blicken eller ha ett osäkert och valhänt handlag. Denna kategori 
innefattar även att tandhygienisten är självcentrerad och inte vågar erkänna att 
hon känner sig osäker eller att hon försöker spela en roll av att vara säker 
fastän hon inte är det. Tandhygienisten har vidare ett ovarsamt/hårdhänt 
handlag som är mer hårdhänt än vad som krävs för att behandlingen ska bli 
noggrant utförd.  Eller så är hon slarvig eller för försiktig för att hon inte vill göra 
patienten illa. Vidare ger tandhygienisten inte patienten tröst och hopp om 
lindring när behandlingen är besvärlig. Hon visar också att hon inte bryr sig om 
patientens väl och ve genom att t ex inte fråga om behandlingen är besvärlig. 
Tandhygienisten kan t o m visa att hon vill patienten illa genom att t ex, när en 
patient klagar på att behandlingen gör ont, bli irriterad och ta i ännu hårdare. 
Vidare visar sig detta i att tandhygienisten är antingen ovänlig (eller bara inte 
vänlig) samt att hon är kall. 
 
Till denna kategori hör också att tandhygienisten är stjälpande mot 
patienten genom att inte stödja eller t o m motverka patientens val i form av t 
ex munhygienvanor. Vidare genom att hon antingen inte ger patienten någon 
kritik alls, ger negativ kritik (d v s koncentrerar sig på bestraffning och ser bara 
det som är fel) eller ger falska komplimanger. 
 
Den tredje kategorin i det goda bemötandet, att betjäna patienten, 
innefattar tre underkategorier. Dels ska tandhygienisten vara hängiven 
patienten för det första på så sätt att patienten ”äger” såväl den tid som 
tandhygienistens hela koncentration och miljön i behandlingsrummet under sin 
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avbokade behandlingstid. Tandhygienisten visar detta genom att inte vara 
försenad eller genom att, om hon blir försenad, informera patienten både om att 
hon är det och varför hon är det. Hon ber också om ursäkt för eller tillåtelse att 
ägna patientens tid åt t ex andra patienter eller till att prata med personalen om 
andra patienter eller annat som rör arbetet. Och om hon pratar med annan 
personal om andra patienter, om annat som rör arbetet eller om saker som hör 
till hennes yrkesroll eller privatroll, så involverar hon patienten i samtalet. 
Tandhygienisten ber om tillåtelse, ber om ursäkt och involverar patienten i 
samtalet såväl via ögonkontakt som genom att prata till henne. Vidare visar 
tandhygienisten detta genom att t ex fråga patienten om huruvida hon vill ha 
radion på eller inte under behandlingspasset. Denna kategori innefattar också 
att tandhygienisten är intresserad av, insatt i och påläst om patientens såväl 
tidigare, pågående som planerade behandling. 
 
Dessutom ska tandhygienisten vara följsam mot patienten. Det är hon när 
hon med en holistisk syn ser patientens hela situation och förutsättningar samt 
beaktar/tar hänsyn till och rättar sig efter detta t ex genom att anpassa 
behandlingstidens längd efter hur arbetsam eller smärtsam patienten upplever 
den. Hon kan också variera behandlingen med information, instruktion och 
motivation av samma anledning. Vidare pratar hon endast när det och om det 
som patienten tycker är relevant. Hon erbjuder också patienten smärtlindring 
och ger henne smärtlindring när hon begär det samt låter henne vila, skölja eller 
på annat sätt få en paus när patienten upplever behandlingen smärtsam eller 
arbetsam. Hon ställer också upp som patientens assistent både i 
sjukdomsbehandlingen genom att ge patienten den behandling som hon 
behöver och önskar och i egenvården såtillvida att hon ger patienten den hjälp 
hon behöver och önskar för att klara av sin egenvård. 
 
Den sista underkategorin innebär att tandhygienisten tillgodoser patientens 
rättigheter. Detta gör hon genom att vara kompetent, säker och professionell 
såtillvida att hon är kunnig, arbetar med "flyt" samt följer yrkets 
förhållningsregler och rutiner. Vidare är hon saklig, tydlig, realistisk och 
trovärdig när hon ger patienten information och när hon planerar vården. Hon 
anlitar också annan professionell hjälp när patientens vård kräver kompetens 
utöver hennes egen. Vidare informerar hon patienten så att hon blir införstådd i 
såväl sin egen munhälsa och behandlingsplan som syftet med de olika 
behandlingsprocedurerna. Hon förklarar också de olika procedurerna under 
tiden som behandlingen pågår. Vidare gör hon patienten införstådd i vad 
behandlingen ska bestå i framöver liksom hon klargör sin egen kompetens. Hon 
ger också information, instruktion och motivation på ett pedagogiskt sätt (d v s 
utgår från patientens förutsättningar och ställer frågor som gör att patienten kan 
och vill göra denna kunskap till sin). 
 
Motsvarande kategori i det dåliga bemötandet, att inte betjäna patienten 
eller rentav betjäna något/någon annan, innefattar också tre 
underkategorier där den första innebär att tandhygienisten inte är 
hängiven patienten utan ev hängiven något annat. Detta visar sig genom att 
tandhygienisten t ex ägnar patientens bokade tid åt telefonsamtal eller privata 
sysslor eller genom att hon är försenad och inte låter patienten få veta att hon 
är eller varför hon är det.  Hon ber heller inte patienten om ursäkt för att hon är 
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försenad eller tillåts att ägna hennes tid åt t ex andra patienter eller till att prata 
med personalen om andra patienter eller annat som rör hennes arbete. Hon 
koncentrerar sig också på annat än på patienten t ex genom att prata med 
annan personal utan att - med ord eller ögonkontakt - involvera patienten i 
samtalet. Hon har också radion på för sin egen skull och frågar inte patienten 
huruvida hon vill ha den på och vad hon vill lyssna på. Tandhygienisten är 
heller inte varken intresserad av, insatt i eller påläst om patientens historiska, 
pågående eller planerade behandling. 
 
Den andra underkategorin innebär att tandhygienisten inte är följsam mot 
eller t o m motverkar patienten. Detta visar sig genom att tandhygienisten inte 
ser patientens - ur holistiskt perspektiv- samtliga behov och förutsättningar, 
nonchalerar dem såtillvida att hon bokar av längre behandlingspass än 
patienten vill samt att hon inte avbryter smärtsam eller arbetsam behandling 
med information eller låter patienten vila eller skölja. Hon erbjuder vidare inte 
patienten smärtlindring och hon förnekar henne t o m smärtlindring när hon 
begär det. Hon antar inte heller rollen som den assistent som patienten behöver 
och önskar för såväl själva sjukdomsbehandlingen som för att patienten ska bli 
kompetent i sin egenvård. 
 
Att inte tillgodose patientens rättigheter är den sista underkategorin i det 
dåliga bemötandet. Detta inträffar när tandhygienisten är inkompetent, osäker 
och oprofessionell såtillvida att hon inte kan sin sak, arbetar utan "flyt" och 
frångår yrkets regler och rutiner.  Den information och planering som 
tandhygienisten gör är dessutom osaklig, otydlig, orealistisk eller inte trovärdig. 
Hon informerar inte heller patienten så att hon blir införstådd med vare sig sin 
egen munsituation, behandlingsplan, behandlingsprocedurer/vad hon gör, vad 
behandlingen ska bestå av framöver eller om sin egen kompetens utan hon 
lämnar henne ovetande om detta. Vidare anlitar hon inte professionell hjälp när 
patientens vård kräver det. Dessutom är hon opedagogisk vid information, 
instruktion och motivation såtillvida att hon inte utgår ifrån och rättar sig efter 
patientens förutsättningar utan istället ”kommer med pekfingrar”. 
 
 
De responser som bemötandet framkallar hos patienten utgör alltså 
konsekvenser av bemötandet. Responserna har strukturerats utifrån sina 
egenskaper att de förekommer i form av känslomässiga (affektiva) 
responser, attitydmässiga (kognitiva) responser (d v s åsikter) respektive 
beteendemässiga responser hos patienten. 
 
Det goda bemötandet får för det första positiva konsekvenser i form av 
känslomässiga responser hos patienten. Det gör att patienten känner sig 
behaglig till mods, lugn (ej rädd eller mindre rädd), nöjd (glad) samt upplever att 
ett möte uppstår mellan henne och tandhygienisten. Hon känner också att hon 
har "koll" på situationen. Vidare känner hon sig som ett subjekt, respekterad, 
styrkt och ombrydd. Det goda bemötandet får dessutom henne att känna sig 
unik och betydelsefull, att hon är i centrum, att hon är delaktig (i både beslut om 
sin vård som i själva vården) och att hon "styr båten". Vidare för detta med sig 
att patienten känner sig lättad, blir modig (så att det känns lätt att delge 
tandhygienisten information liksom att ställa frågor) samt mottaglig för 
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information, instruktion och motivation. Patienten upplever också behandlingen 
som mindre smärtsam. Slutligen för det goda bemötandet med sig affektiva 
responser i form av att patienten känner sig mer motiverad både att sköta sin 
munhygien och att gå på behandlingen. 
 
Det dåliga bemötandet ger upphov till motsvarande negativa känslor hos 
patienten. Hon känner sig obehaglig till mods, orolig (rädd), missnöjd (arg eller 
irriterad) samt upplever att det inte uppstår något möte mellan henne och 
tandhygienisten. Hon upplever också att hon inte har "koll" på situationen. 
Vidare får det dåliga bemötandet henne att känna sig som ett objekt samtidigt 
som hon känner sig kränkt, försvagad (inkompetent och nedtryckt) och 
oombrydd. Det får också henne att känna sig som en i mängden (lik alla andra 
patienter/ej unik), betydelselös liksom att hon känner att hon är perifer (inte är i 
centrum), inte känner sig delaktig (i vare sig beslut eller i själva vården) och hon 
upplever också att det inte är hon utan tandhygienisten som "styr båten". Hon 
känner också skuld och skam, blir feg (så att hon inte vågar ge tandhygienisten 
information eller ställa frågor) samtidigt som hon blockerar sig för den 
information, instruktion och motivation som tandhygienisten ger. Detta 
bemötande gör också att patienten upplever behandlingen mer smärtsam. Det 
får dessutom henne att känna sig mindre motiverad såväl till egenvård som till 
att gå på behandling. 
 
De kognitiva responser som det goda bemötandet framkallar i form av 
positiva åsikter/en positiv inställning är följande: För det första blir patienten 
mer tolerant mot att behandlingen är besvärlig eller smärtsam liksom mot att 
omhändertagandet inte är helt optimalt (som t ex att tandhygienisten är 
försenad). Hon får vidare förtroende för tandhygienisten och tycker dessutom 
att både munhygienen och behandlingen är viktig. Det för även med sig att 
patienten tycker att behandlingen är värdefull (bra) och spännande/rolig. 
 
Det dåliga bemötandet framkallar istället negativa åsikter/en negativ 
inställning. Patienten reagerar på detta genom att bli intolerant mot besvärlig 
eller smärtsam behandling liksom mot brister i omhändertagandet. Hon tappar 
också förtroendet för tandhygienisten samtidigt som hon tycker att både 
munhygienen och behandlingen är oviktig. Patienten tycker även att 
behandlingen är värdelös (dålig) och dessutom tråkig. 
 
Den tredje typen av positiva konsekvenser som det goda bemötandet 
framkallar är beteendemässiga responser hos patienten. Det får henne att 
ta till sig den information, instruktion och motivation som tanghygienisten ger 
och att kooperera. Det har också den effekten att patienten uthärdar smärtsam 
behandling, delger tandhygienisten (känslig) information och ställer frågor. Och 
slutligen menar patienterna att det goda bemötandet får den konsekvensen att 
hon ger tandhygienisten beröm och dessutom lovordar henne inför andra 
terapeuter, familj och vänner. Hon väljer också att gå kvar hos denna 
tandhygienist och rekommenderar henne dessutom till familj, vänner och 
bekanta. 
 
Det dåliga bemötandet får istället negativa konsekvenser i form av 
beteendemässiga responser hos patienten. Patienten tar nu inte till sig 
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information, instruktion och motivation och hon koopererar inte heller. Hon står 
vidare inte ut med smärta under behandlingen, delger inte tandhygienisten 
någon information och ställer inga frågor. Istället för det med sig att patienten 
klagar på tandhygienistens beteende både till henne själv och till andra 
terapeuter samt till familj och vänner. Patienten väljer vidare att sluta hos den 
tandhygienist som ger henne ett dåligt bemötande och hon rekommenderar 
henne inte till familj, vänner och bekanta utan varnar t o m andra för att gå hos 
henne/honom som patient. 

 
 
 

DISKUSSION 

 
 

Metoden 

 
 
Den teoretiska urvalsmetoden som användes medförde att intervjuerna 
förändrades på tre sätt. För det första så att frågorna i de första intervjuerna till 
övervägande del var deskriptiva och strukturerande för att i de senare utgöras 
av en större andel kontrasterande. För det andra koncentrerade jag mig 
allteftersom mer på bemötandets konsekvenser eftersom det var dessa som 
visade sig vara i behov av att utvecklas. Bemötandets olika kategorier mättades 
i ett tidigare skede. För det tredje tog intervjuerna allt längre tid i anspråk därför 
att frågorna rörde såväl det som kommit fram i tidigare intervjuer som de nya 
aspekter som IP tog upp. De tog också längre tid eftersom jag ville fördjupa mig 
inom de aspekter som analysen gett upphov till och samtidigt utveckla de 
kategorier som jag bildat. 
 
De personer som ingick i studien och som enbart var patienter på 
tandhygienistutbildningen intervjuades först. Därefter intervjuades de personer 
som var lärare på Vårdhögskolan. Detta hade den fördelen att de personer som 
hade lättast och mest vana i att tänka kring och sätta ord på bemötandet inom 
vården och sina reaktioner intervjuades i det skede när jag också hade störst 
behov av att utveckla kategorierna. 
 
Att IP fick förbereda sig på vilka frågor intervjun skulle komma att handla om 
visade sig vara en stor fördel. Det märktes tydligt att alla hade funderat kring 
detta och därför var på det klara med vad de ville uttrycka under intervjun. Jag 
uppfattade det också som att detta gjorde att de under intervjun inte glömde att 
ta upp någon aspekt. Flera av IP hade t ex skrivit ned vad de ville få fram.  Det 
medförde också, som jag uppfattade det, att de relativt enkelt uppfattade när 
jag missförstod dem och då genast gav en tydligare förklaring. Det gjorde det 
även enklare för mig att ställa fördjupande och kontrasterande frågor eftersom 
IP redan kommit en bit på väg i sitt tänkande kring bemötandet. Däremot tog jag 
i informationsbrevet som de fick en vecka innan intervjun endast upp 
bemötandet men inte dess konsekvenser. Det märktes också tydligt under 
intervjuerna att IP inte var lika förberedd på att svara på vilka reaktioner 
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bemötandet framkallade (även om de i många fall tänkt även kring detta) och 
frågor, fördjupningar, kontrasteringar liksom IP's svar tog därför längre tid när 
det gällde bemötandets konsekvenser. Det hade alltså varit bra om jag i 
informationsbrevet explicit uttryckt att intervjun även skulle handla om IP's 
reaktioner på bemötandet så att de hade kunnat förbereda sig även på detta. 
Alternativt skulle jag ha ändrat frågeområden i informationsbrevet allteftersom 
tyngdpunkten i intervjun förändrades utifrån vilka frågor som genererats i 
analysen. 
 
Det som också blev viktigt i intervjuerna var att jag ibland använde min 
förförståelse som tandhygienist (och delvis som pedagog) för att kunna såväl 
förstå IP som ställa de följdfrågor som var relevanta och viktiga. Att t ex förstå 
vad det innebär att vara ”inlyssnande i händerna” måste man nog ha arbetat 
som tandhygienist i patienters mun för att förstå. Men det var lika viktigt att jag i 
andra stunder försökte vara så öppen som möjligt så att jag verkligen lyssnade 
på vad IP - utifrån sitt patientperspektiv - verkligen gav uttryck för. 
 
Den hermeneutiska tolkningen av intervjun menar jag är ett viktigt inslag inför 
analysen och teorigenereringen. Den ”hermeneutiska cirkeln” där delarna 
förstås i skenet av helheten och vice versa, är ett nödvändigt inslag vid tolkning 
av intervju. Enskilda påståenden fick genom detta en annan betydelse än vad 
de skulle haft om jag inte haft helheten som tolkningsram. I takt med att 
tolkningen fortskred ökade dessutom min förståelse för fenomenet bemötande 
och dess konsekvenser och jag utgick därmed från en förändrad förstförståelse 
vid nästa tolkning - liksom vid nästa intervju - vilket i sin tur gav mig ytterligare 
en annorlunda förståelse o s v. Den ”hermeneutiska spiralen” innebar därför att 
jag länge såg andra saker vid upprepade läsningar av samma intervju. Jag har 
dock satt punkt i tolkandet när jag tyckte att min förståelse inte längre 
förändrades. 
 
Att alltså urvalet, datainsamlingen och -analysen pågick samtidigt och inverkade 
på varandra medförde alltså att samplingen blev teoretiskt relevant för studiens 
syfte. 
 
Den komparativa analysmetoden medförde i sin tur att studien resulterade i en 
teoretisk beskrivning av bemötandet och dess konsekvenser. Till skillnad från 
andra kvalitativa analysmetoder tvingade den mig att "ständigt jämföra" och på 
så sätt utveckla kategorier som var mättade och välutvecklade. Att de var 
mättade betyder att datainsamlingen i slutskedet inte tillförde några nya 
aspekter. Och de var välutvecklade på så sätt att de innefattade bemötandets 
och konsekvensernas egenskaper. Metoden medförde också att jag tvingades 
utveckla kategorierna på allt högre begreppsnivåer som samtidigt skulle befinna 
sig på samma nivå och dessutom passa ihop. (Jag skriver "tvingades" därför att 
detta "ständiga jämförande" av empiriska indikatorer och "trimmande" av 
kategorier och laborerande med begrepp var - om än fruktsamt - tidsödande 
och frustrerande.) På så sätt blev alltså resultatet en teoretisk beskrivning - 
alltså en beskrivning som på ett teoretiskt sätt, d v s med hjälp av mättade, 
välutvecklade och integrerade kategorier på en hög begreppsnivå - beskriver 
bemötandet och dess konsekvenser.  Resultatet av studien är alltså ett steg på 
vägen till det som Glaser och Strauss (1967) kallar en discussional eller 
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propositional substantiv teori (se aa s 32 och s 115). Däremot är resultatet inte 
en teori eftersom den är begränsad till två olika kategorier och dessutom saknar 
hypoteser om relationerna mellan dessa.  
 
De begrepp som används för att benämna koder och kategorier liksom besluten 
hur kategorierna skulle utformas har alltså genererats genom en kombination av 
induktivt, deduktivt och kreativt/intuitivt tänkande. När idéerna härletts deduktivt 
eller uppstått intiutivt/kreativt har jag dock alltid verifierat dem med mina data. 
 
Idén till kategorin "att tandhygienisten bekräftar patienten" genom att "holistisk 
se henne som en unik person med egenvärde" fick jag från min kunskap i 
livsåskådningsvetenskap. Kategorin att tandhygienisten "respekterar patientens 
integritet" hämtade jag från etisk teori. "Att tandhygienisten är empatisk" 
genererades däremot relativt snabbt ur IP's utsagor men till en början hörde inte 
koderna "att vara uppmärksam på patientens signaler", "att tolka patientens 
signaler" eller "att vara tolerant mot patientens reaktioner" till denna kategori. 
Idén att kategorisera även dessa aspekter till empatin fick jag från Svärdson-
Morgells (1994) analys av begreppet "empati". Begreppet att tandhygienisten 
"bekräftar patienten" lånade jag från Drew (1986) medan beslutet att 
sammanföra de ovan nämnda kategorierna i denna kategori togs på intuitiv väg.  
 
Motsvarande kategori i det dåliga bemötandet - "att tandhygienisten förnekar 
patienten" - genererades genom att jag kreativt formulerade koder, begrepp och 
kategorier som negerade "att tandhygienisten bekräftar patienten". Drew (aa) 
använder här begreppet "att utestänga " (eng; "exclusion") men jag tyckte att 
begreppet "förneka" passade bättre på svenska. 
 
Benämningarna på kategorin "att visa att man vill patienten väl" liksom på en av 
de kategorier som ingår i denna - "att försäkra patienten att hon är i goda 
händer" - känns inte helt bra, men jag har inte lyckats hitta (eller hitta på) något 
begrepp som jag tycker bättre beskriver kategorins innehåll. På engelska 
motsvaras dessa begrepp av "to comfort" respektive "to reassure" och används 
också av flera författare för att beskriva dessa aspekter av bemötandet. Jag 
använde mig under analysen av dessa begrepp (på engelska) men de översätts 
med "att trösta" respektive med "att försäkra" och dessa blir inte bra på 
svenska.  
 
Samma sak gäller för de benämningar som används till motsvarande kategorier 
i det dåliga bemötandet. "Att visa att man inte vill patienten gott alternativt att 
man vill patienten illa" respektive "att försäkra patienten att hon inte är i goda 
händer eller alternativt att hon är i onda händer" känns inte bra men inte heller 
här har jag lyckats hitta begrepp som bättre beskriver det som innefattas i 
respektive kategori.  
 
Jag vill också här passa på att påpeka att jag i många av de kategorier som hör 
till det dåliga bemötandet liksom till konsekvenserna av det dåliga bemötandet 
använt mig av två begrepp. Det har jag gjort därför att jag menar att en 
negering av ett fenomen både kan bestå i dess motsats och av att det är 
frånvarande. T ex kan ju att motsatsen till kärlek vara både hat och likgiltighet. 
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Den tredje kategorin i bemötande - "att betjäna patienten" respektive "att inte 
betjäna patienten alternativt att betjäna något annat"- liksom de kategorier som 
ingår i dessa har genererats induktivt och kreativt. Även de benämningar som 
använts till dessa har formulerats kreativt. De flesta av benämningarna känns 
OK utom den av den sista kategorin - "att tillgodose patientens rättigheter" 
respektive "att inte tillgodose patientens rättigheter". Även här skulle ett 
smidigare begrepp behövas. 
 
Konsekvensernas olika kategorier genererades relativt snabbt på kreativ väg 
under analysen och då utifrån IP's utsagor. Att Kansten m fl (1991) använde 
samma kategorier för att beskriva bemötandets konsekvenser verifierade mitt 
val av kategorier. När det gäller de koder som används i dessa kategorier vill 
jag bara påpeka två saker. För det första att det först efter en tids analyserande 
stod klart för mig att det är skillnad på att bli "lugn" och att "känna sig trygg". 
Medan den förstnämnda refererar till patientens tandvårdsrädsla så innebär en 
känsla av trygghet att patienten litar på att tandhygienisten vill henne väl, "kan 
sina saker" och kommer att ta väl hand om henne. För det andra har jag skilt på 
konsekvenserna att patienten "känner sig motiverad" att utföra sin munhygien 
eller att få behandling och åsikterna att patienten "tycker att munhygienen är 
viktig" respektive "tycker att behandlingen är viktig".  Enligt teorier om 
hälsobeteende (se t ex Schou 1993) är detta två olika saker och en förändring 
av den kognitiva inställningen (d v s attityden till/åsikten om) till t ex munhygien 
föranleder inte automatiskt en förändring av den känslomässiga (affektiva) 
motivationen. Man kan ju t ex tycka att något är viktigt men inte roligt. 
 
Vidare medförde metoden - trots en omfattande laborering med begrepp och 
kategorier - att kategorierna blev "grundade". Den teoretiska beskrivningen 
visar alltså patientens perspektiv på hur bemötandet och dess konsekvenser i 
munhälsovård ter sig i empirin. 

 
 
 

 

Resultatet 

 
 
Denna studie syftade till att explorera och på induktiv väg identifiera de 
aspekter som ingick i bemötandet i munhälsovård för att sedan teoretiskt 
beskriva dem. För att inte datainsamlingen och -analysen skulle påverkas av 
tidigare teorier inom området så föregicks inte studien av en genomgång av det 
som publicerats inom området bemötande i munhälsovård och närliggande 
discipliner. Studiens resultat jämfördes därför istället i efterhand med resultaten 
från annan relevant forskning.  
 
Resultaten från denna studie kan för det första jämföras med studier som på 
induktiv väg identifierat faktorer i bemötandet. 
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Inom munhälsovetenskapen har jag dock endast stött på en mindre sådan 
studie och det är Kansten m fls (1991). Enligt dem innebar det goda 
bemötandet att patienten får lära sig sköta sina tänder på rätt sätt, att 
tandhygienisten och tandläkaren har ett förtroendefullt samarbete och att 
patienten får veta vad som ska hända. Vidare innebär det att besvären 
försvinner, att behandlingen inleds med lugn men kort konversation om ”ditt och 
datt” samt att tandhygienisten är hänsynsfull och frågar om behandlingen gör 
ont eller är jobbig. Tandhygienisten ska dessutom endast prata om relevanta 
saker samtidigt som patient och tandhygienist samarbetar runt tänderna. Detta, 
menar Kansten m fl (aa), framkallade konsekvenser i form av affektiva 
responser så att patienten känner sig trygg, lugn och upplever att hon är i 
centrum. Patienten upplever också att tandhygienisten är intresserad av just 
hennes tänder och mun.  Vidare ingår i det goda bemötandet att 
tandhygienisten är "proffsig" och behandlar patienten som en människa "utan 
att dalta". Vidare att patienten får information så att hon kan sköta sin egenvård 
och att tandhygienisten är lugn, lyssnar på frågor och ger adekvata svar. Hon är 
också glad och positiv, intresserad av patienten som en unik individ samt är 
uppmärksam på om det gör ont. Detta medför kognitiva responser såtillvida att 
patienten blir positivt överraskad och tycker att tandhygienisten är bra. De 
beteendemässiga responserna på det goda bemötandet var överlag att 
patienten blir mer medveten om brister i sin munhygien, får bättre munhygien 
samt tycker att det känns lättare att ställa ”löjliga” frågor. De faktorer som de 
hittade som hör till dåligt bemötande var att tandhygienisten klandrade 
patienten för bristande munhygien eller brister i munhälsan, att hon pratade i 
telefonen under behandlingen, att hon var försenad och att hon var stressad. 
Detta fick de affektiva responserna att patienten kände sig underlägsen 
respektive blev stressad. 
 
Även inom odontologins område har jag endast funnit en studie att jämföra 
resultatet med. Det är Corah m fl's (1988) studie där man induktivt har 
konstruerat ett instrument för att mäta vilka faktorer i tandläkarens bemötande 
som reducerar patientens rädsla respektive ökar patientens tillfredsställelse 
med tandvård. Enligt deras resultat består det goda bemötandet (d v s det som 
minskar patientens rädsla och ökar hennes/hans grad av tillfredsställelse) av att 
tandläkaren 

 säger till patienten att vara 
lugn 

 frågar om patienten tycker det 
är obehagligt 

 frågar om patienten är rädd  är vänlig 

 ger effektiv smärtlindring  är lätt att förstå 

 förstår patientens känslor  är välkomnande 

 har ett lugnt sätt 

 ler 

 förklarar behandlingsproceduren 

 försäkrar patienten att hon ska 
göra allt hon kan för att det 
inte ska göra ont 

 försäkrar patienten att hon/han 
är i goda händer och kan känna 
sig trygg 

 uppmuntrar patienten att ställa 
frågor 

 förklarar procedurer under 
behandlingens gång 

 inte kritiserar patientens tänder  förvarnar för smärta 

 tar patienten på allvar  har tålamod med patienten 

 konverserar  ger moraliskt stöd 
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 är uppmärksam på patienten  arbetar långsamt 

 förhindrar smärta  är artig 
 
Corah m fl (aa) har även grupperat de faktorer i bemötandet som hade den 
största inverkan på patientens tillfredsställelse med vården i följande 
dimensioner; att patienten upplever tandläkaren som empatisk, vänlig, lugn och 
kompetent. De faktorer som i ovanstående uppräkning utgör empiriska 
indikatorer på detta har markerats med fetstil. 
 
Resultaten från dessa studier överensstämmer i stora drag med resultaten i 
föreliggande studie. Framför allt vad gäller Kansten m fl's (aa) resultat att 
bemötandets konsekvenser förekommer i form av affektiva, kognitiva och 
beteendemässiga responser. Men också på det sätt att de aspekter som 
återfinns i det goda bemötandet i resultaten från båda studierna 
överensstämmer med de aspekter som identifierats i denna studie. Deras 
kategorier är dock på en lägre begreppsnivå. Många av de aspekter som 
räknas upp i dessa båda studier har jag funnit i mina data som empiriska 
indikatorer. För det andra är deras aspekter färre - framför allt vad gäller det 
dåliga bemötandet liksom konsekvenser av såväl gott som dåligt bemötande. 
Det intressanta är dock att de resultat som visas i Kansten m fl's (aa), Corah m 
fl's (aa) liksom i denna studie ändå är så pass lika. 
 
 
Hur överensstämmer då resultaten från denna studie med resultaten i induktiva 
studier av bemötandet inom omvårdnad och övriga vårdprofessioner? 
 
Enligt Attree (1993) innebär det goda bemötandet att kommunikationen är 
effektiv, att interaktionen är terapeutisk, att vården är individualiserad och 
personlig och centrerad runt patienten i stället för runt uppgiften. Vidare innebär 
det att patienten är delaktig i såväl beslut som i vården samt att sjuksköterskan 
är kunnig, tekniskt kompetent och skicklig. Sjuksköterskan ska också vara 
praktiskt kunnig och skicklig och ha ett sunt omdöme. Vidare ska hon vara 
omvårdande samt visa medkänsla, att hon bryr sig om patienten och ha empati. 
Hon ska också respektera patientens integritet, vara human, snäll samt 
respektera patientens rättigheter, värdighet och indidvidualitet. Vårdkvalitet i 
form av produkt/resultat är enligt Attree (aa) t ex att patienten ökar sin förmåga 
till egenvård, sin kunskap, sin motivation och sin skicklighet. Ett annat resultat 
är att patienten berömmer eller beklagar sig över terapeuten, och att patienten 
väljer att återvända till eller slutar hos henne/honom. 
 
Berg m fl (1996) har studerat bemötandet i barnmorske-patient-situationen. Hon 
beskriver det goda bemötandet som att barnmorskan "är närvarande" och det 
dåliga bemötandet som att barnmorskan av patienten uppfattas "vara 
frånvarande närvarande". I "närvaron" ingår tre huvuddimensioner där den 
första innebär att patienten blir sedd som individ såtillvida att hon blir mött med 
respekt och på likvärdig nivå samt blir sedd som en egen person och 
accepteras som hon är. Vidare ska relationen vara tillitsfull genom att 
barnmorskan är vänlig och varsam samt öppen samtidigt som hon förmedlar en 
försäkran till patienten att hon kan känna sig trygg, att hon är i säkra händer. 
Detta gör att patienten känner sig lugn, säker och avslappnad samt att hon är 
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delaktig och har kontroll. I denna dimension ingår också att behandlingen ska 
karaktäriseras av intuition och tillgänglighet såtillvida att barnmorskan ser 
patientens behov och hjälper henne utan att patienten bett om det. Avsaknad 
av denna tillitsfulla relation leder till att patienten tappar förtroendet för 
barnmorskan samt att kommunikationsproblem uppstår. Den tredje 
dimensionen i det goda bemötandet innebär att patienten får stöd och 
uppmuntran samt vägledning på sina egna villkor. Om barnmorskan istället är 
dominant så blir patienten stressad, arg och störd. 
 
Enligt Drew (1986) kännetecknas det goda bemötandet av "bekräftelse" 
(eng;confirmation) medan det dåliga kännetecknas av "utestängning" (eng; 
exclusion). Sjuksköterskan bekräftar patienten genom att ha ögonkontakt, le 
och skämta, röra sig långsamt, lugnt och mot patienten, vara öppen och 
avslappnad, röra vid patienten, vara accepterande och saklig samt tala med 
låg, anpassad och klart artikulerad röst. Patienterna uppfattade den 
sjuksköterska som bekräftade henne som varm och omvårdande, att hon "ville 
vara där", brydde sig om vad som hände, gillade sitt arbete och hade 
personlighet. Den bekräftande relationen förde med sig att patienten kände sig 
avslappnad, styrkt och trygg samt gav energi till läkningsprocessen. Den ingav 
också patienten hopp, välbefinnande, förtroende och säkerhet. Vidare kände 
patienten lättnad, fick ökat självförtroende och kände sig kompetent att fatta 
beslut. Den utestängande relationen karaktäriseras däremot av att 
sjuksköterskan använder en låg, kort och tonlös röst, samtidigt som hon har ett 
kallt, okänsligt och opersonligt ansiktsuttryck. Hon rör sig också hastigt och med 
brådska, har inte ögonkontakt, är falskt älskvärd och har en nonchalant attityd. 
Sjuksköterskan uppfattas då av patienten som att hon är formell, kall, stel, 
mekanisk, indifferent, uttråkad, upptagen, otålig, irriterad, okänslig samt 
ointresserad, överlägsen, sluten och avvisande. Detta leder till att patienten 
känner sig som endast ett fall i mängden, stressad/påskyndad liksom rädd, arg 
och skamsen. Detta gjorde i sin tur att patienten inte vågade ställa frågor och 
det tog energi från läkningsprocessen. De patienter som hade gott 
självförtroende bytte behandlare eller pratade av sig detta medan andra gav 
upp hoppet om att få en bra behandling. 
 
Fosbinder (1994) har via Grounded-Theory-metoden beskrivit bemötandet 
såsom interpersonell kompetens utifrån patientperspektiv. Enligt hennes 
resultat ingår fyra komponenter i den interpersonella kompetensen; ”överföring”, 
” att lära känna dig”, ”att etablera förtroende” samt ”att göra det extra”. ”Att 
överföra” innebär att informera, att förklara, instruera och lära. ”Att lära känna” 
dig innefattar att dela med sig av personliga saker, att skämta, vara vänlig och 
att en känsla av igenkännande uppstår. ”Att etablera förtroende” innebär att 
sjuksköterskan "styr båten", förutser patientens behov, är punktlig och snabb, 
föregriper patientens behov, follows through samt gillar sitt arbete. ”Att göra det 
extra” innebär slutligen att sjuksköterskan är som en vän och gör lite extra för 
patienten. 
 
Ludwig-Beymer m fl (1993) har studerat patienters uppfattning av vårdkvalitet 
och enligt henne uppfattar patienter tre komponenter i omvårdnaden som färgar 
hur de upplever omvårdnadssituationens kvalitet. Två av dessa rör bemötandet 
och de kallar dem ”calling of the head” respektive ”calling of the heart”. I den 
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förstnämnda ingår dels att vara kapabel såtillvida att man är uppmärksam på 
detaljer, kompetent, effektiv, kunnig och hårt arbetande. Dels ska 
sjuksköterskan också vara kommunikativ vilket avgörs av huruvida 
sjuksköterskan tillhandahåller förklaringar och information, ger patienten 
feedback liksom av att informationens innehåll är konsekvent. ”Calling of the 
heart” består av fyra dimensioner. För det första att sjuksköterskan är 
omvårdande på så sätt att hon är accepterande, medkännande och har empati. 
Vidare ska hon "ge av sig själv", vara snäll och dela med sig/vara generös samt 
vara förstående och varm. För det andra ska hon visa patienten respekt genom 
att bemöta patienten med hänsyn, tålamod, artighet/tillmötesgående och 
värdighet liksom som en särskild/speciell person. För det tredje ska 
sjuksköterskan vara entusiasmerande och stödjande genom att ge patienten 
stöd, uppmuntran och hjälp till självhjälp liksom hon ska befrämja patientens 
oberoende samt använda humor. Slutligen ska sjuksköterskan "göra det lilla 
extra" för patienten genom att vara flexibel, snabbt svara på tillrop samt ta sig 
tid att vara med patienten. 
 
Lövgren, Engström och Norberg (1996) utgår ifrån patientberättelser om god 
respektive dålig omvårdnad när hon beskriver fyra olika aspekter av 
vårdkvalitet. De relationsaspekter som ingår i hög vårdkvalitet är enligt henne 
att bli respekterad, lyssnad till, tagen på allvar, trodd på, involverad i sin egen 
vård, förstådd och bemött som en hel människa med vänlighet och 
varsamhet/ömhet. Patienten ska också få stöd, tröst och bli ombrydd. 
Uppgiftsaspekten innebär att patienten inte behöver vänta, får en snabb och 
kompetent invärdering samt får adekvat smärtlindring och bra information. 
Vidare innefattar detta tid, flexibla rutiner och korrekt medicinering. En generell 
aspekt (som jag menar hör till bemötandet) är att personalen ser och erkänner 
patientens behov. Personalen ska också vara kompetent. Omvänt så består 
dålig omvårdnad enligt dessa patientberättelser av följande relationsaspekter; 
att inte få respekt, att inte bli tagen på allvar, att bli misstrodd, ej trodd eller inte 
lyssnad till, att inte får vara delaktig i vården och att ej bli förstådd eller holistiskt 
behandlad. Patienten får heller inget stöd samtidigt som personalen inte är 
uppmärksam/påpasslig. Vidare pratar personalen om patienten i stället för med 
henne samtidigt som vården sker enligt löpande band-principen, och patienten 
känner sig vara till besvär. Hit hör också att personalen visar illvilja eller ironi, att 
patienten blir påtvingad att ta emot hjälp, får beröm på fel sätt, blir bortglömd 
samt att personalen inte håller sina löften och även förolämpar patienten 
(genom sitt prat eller i undersökning) eller behandlar henne indifferent. De 
uppgiftsaspekter som återfinns i den dåliga omvårdnaden är att behandlingen 
blir misslyckad, att patienten inte får adekvat smärtlindring, får vänta, inte får 
någon diagnos och blir påtvingad behandling. Vidare att personalen är vårdslös 
när hon/han hjälper patienten med hygien eller sårvård, att informationen är 
svår att förstå eller obefintlig och att vården utförs slarvigt, att uppgifter glöms, 
att missbedömningar görs samt att man följer rutiner på ett rigidt sätt. 
 
Millar m fl (1996) använder fokusgrupper för att definiera god omvårdnad. 
Patientgruppen i deras studie menar att god omvårdnad är ett resultat av att 
sjuksköterskan verkar utifrån samförstånd och känslighet, är human (i stället för 
robotlik) samt har en känsla för humor. Vidare ska sjuksköterskan ha 
medkänsla, vara trevlig, visa medmänsklighet och kärlek. Hon ska också vara 
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kompetent, ha praktisk kunskap om patienten som person samt har respekt för 
patienten och hennes tillstånd. 
 
Wilde m fl (1993, 1994) har i sin studie "Quality of Care from a Patient 
Perspective" använt metoden "grounded theory" för att beskriva vilka faktorer 
som patienter på en infektionsavdelning anser ingår i en vård av hög kvalitet. 
De finner här fyra dimensioner som är viktiga för en bra vård varav två har att 
göra med personalens personliga egenskaper. Dessa två är "medicinsk-teknisk 
kompetens" - alltså motsvarande det jag menar med teoretisk kunskap och 
teknologisk färdighet i praktisk tillämpning - samt "identitetsorienterat 
förhållningssätt (eng; identity-oriented approach) - alltså bemötandet. De 
faktorer som ingår i ett bra bemötande är här att 
 

 vårdaren "är personlig" såtillvida att hon är personlig, tar patienten på allvar  
och bemöter henne med respekt och på ett positivt sätt 

 vårdaren visar intresse för patientens psykologiska situation i form av  
upplevelser, behov, bekymmer och dagliga svårigheter 

 vårdaren visar sympati när patienten upplever oro och smärta 

 vårdaren visar intresse för patientens perspektiv på livet 

 patienten får vara delaktig i sin vård 

 patienten blir mentalt förberedd inför olika åtgärder och behandlingar så att 
hon förstår deras relevans, implementering och effekter 

 patienten upplever att personalen är pålitlig, ärlig och uppriktig samt förstår  
patientens situation 

 patienten upplever vårdaren som engagerad och ansvarstagande 
 
Resultaten från samtliga dessa studier visar som synes stora likheter med 
resultatet i denna studie. Överensstämmelsen gäller såväl de faktorer som ingår 
i det goda respektive det dåliga bemötandet som de konsekvenser som uppstår 
av bemötandet. Skillnaderna mellan resultat i olika studier består dels av hur 
man väljer att forma sina kategorier, d v s vilka empiriska indikatorer som förs 
samman till ett begrepp. En annan skillnad utgörs av hur man väljer att 
benämna sina kategorier, d v s vilka begrepp man beslutar sig för att använda. 
En tredje skillnad är på vilken begreppsnivå man väljer att beskriva sina 
aspekter. Det som är slående är dock att man i induktiva studier i munhälsovård 
och i övriga vårdprofessioner finner att bemötandet liksom dess konsekvenser i 
så stor utsträckning innefattar samma aspekter. 
 
 
Hur överensstämmer då de på induktiv väg genererade aspekterna med de 
instrument som används i studier där bemötandet definierats deduktivt. 
 
Inom tandhygienistens profession har Runsten (1995) utgått från Wildes 
(1993,1994) induktivt konstruerade instrument för mätning av vårdkvalitet inom 
omvårdnad och anpassat det till tandvården. De faktorer som enligt henne ingår 
i kategorin "personalens identitetsorienterade förhållningssätt" är att patienten 
upplever att hon bemöts positivt, att det känns lätt att ställa frågor och framföra 
önskemål, att tandhygienisten är personlig och att hon visar medkänsla när 
patienten upplever behandlingen besvärlig och smärtsam.  Vidare ingår att 
patienten bemöts med respekt, upplever att hon blir tagen på allvar samt har 
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känslan av att hon får ärliga och uppriktiga svar på sina frågor. Patienten ska 
också få tillfredsställande information om sin behandling och om sitt 
tandhälsotillstånd, om orsaker till sjukdomsuppkomst, om risken för fortsatt 
sjukdomsutveckling samt om behandlingsalternativ. Likaså ingår att hon får råd 
och anvisningar om egenvård, att tandhygienisten förstår hur patienten 
upplever behandlingssituationen, att patienten får möjlighet att vara med och 
bestämma om när nästa undersökning ska bokas, får förklarat för sig vad som 
görs under behandlingen samt möjlighet att delta i beslut som gäller 
behandlingen. Runsten (aa) tillfogar i sitt instrument ”övriga kvalitetsaspekter” 
som hon menar är anpassade till tandvården. I dessa ingår att tandhygienisten 
har ett mjukt och varsamt handlag, att tandhygienisten visar intresse och 
engagemang för patientens tandhälsa samt att behandlingen är komfortabel 
 
Runstens (aa) instrument "QPP tandvård" (Quality from Patients' Perspective i 
tandvårdsversion) innefattar tillsynes en stor del av de aspekter som enligt 
föreliggande studie ingår i det goda bemötandet. Emellertid beskrivs aspekterna 
på en relativt låg begreppsnivå och det är därför lite svårt att avgöra om 
instrumentet - som, även om det utvecklats induktivt utifrån omvårdnad, på 
deduktiv väg anpassats till tandvården - saknar någon av de aspekter som 
förekommer i resultaten i föreliggande studie. 
 
Inom odontologin har Rankin och Harris (1985) studerat hur patienterna vill att 
tandläkaren ska bemöta dem. De inkluderar följande faktorer i det goda 
bemötandet; att tandläkaren förklarar behandlingen, är ärlig angående smärta 
och obehag, förklara hur patienten ska bete sig liksom utrustningens funktion 
och syfte. I det dåliga bemötandet ingår enligt dem att tandläkaren börjar 
behandlingen utan förklaringar och avslutar den snabbt, klandrar patienten för 
bristande munhygien, inte lägger märke till att patienten har koopererat 
avseende sin munhygien samt att hon/han säger att det inte kommer att göra 
ont fastän det gör det. 
 
Här har alltså aspekterna i det goda och det dåliga bemötandet härletts helt och 
hållet på deduktiv väg. De faktorer man inkluderar är här för det första på en så 
låg begreppsnivå att de kan anses som empiriska indikatorer. De är dessutom 
väldigt få. Närmare bestämt är de åtta till antalet och detta kan jämföras med de 
120 koder jag använde och som ofta innefattade flera empiriska indikatorer 
vardera. Nu gäller deras studie tandläkarens bemötande men med tanke på de 
likheter i resultaten som andra studier inom olika vårdområden uppvisar, så 
borde även tandläkarens goda respektive dåliga bemötande innefatta fler 
aspekter. 
 
 
Slutligen ska jag jämföra med en studie från omvårdnadsdisciplinen där Ervin m 
fl (1992) deduktivt har utvecklat ett instrument för att mäta patienternas 
uppfattning om vårdkvalitet. De komponenter som enligt henne ingår i det goda 
bemötandet är att patienten upplever att hon får affektivt stöd, adekvat 
information och att hon har kontroll över beslut. I komponenten affektivt stöd 
ingår att sjuksköterskan är omvårdande och stödjande, tillmötesgående och har 
förtroende för patienten. Här ingår även att hon lugnar patienten, visar empati 
och är fäst vid henne samt är generös och varm och samtidigt visar att 
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patienten är värdefull. Patienten upplever inte affektivt stöd om sjuksköterskan 
är icke-omvårdande och icke-stödjande samt motverkar och tvivlar på 
patienten. Hon upplever det heller inte om sjuksköterskan skrämmer henne, är 
indifferent och inte fäst vid patienten, är sluten och okänslig samt inte tycker att 
patienten är värdefull. Att få adekvat information innebär att sjuksköterskan lär 
ut till patienten, att informationen är informativ, ger vägledning, är deskriptiv, 
assisterar patienten, ordnad, på adekvat nivå, användbar, demonstreras samt 
är stimulerande. Informationen blir inadekvat om inget lärs ut eller om 
informationen är icke-informativ, missledande, inte är deskriptiv, hämmande, 
oordnad, oförståelig, oanvändbar, ej demonstreras eller är tråkig. För att 
patienten ska uppleva sig ha kontroll över beslut krävs att hon får vara 
oberoende, självbestämmande och får lita till sig själv. Vidare krävs att hon blir 
"empowered", att värderingar klargörs samt att patienten har kontroll och styrka 
samtidigt som hon känner sig kompetent, involverad och att hon deltar i beslut. 
Omvänt känner sig patienten inte ha kontroll över besluten om hon känner sig 
beroende av sjuksköterskan, om andra bestämmer åt henne, om hon inte får 
lita till sig själv, inte blir "empowered" och om värderingar är otydliga. Vidare om 
hon inte har kontroll eller känner sig svag, inkompetent, inte involverad eller inte 
får delta i beslut och behandling. 
 
Här har författarna i större omfattning inbegripit de aspekter som i olika 
induktiva studier - inklusive denna - visat sig ingå i bemötandet. För det första 
ingår aspekter av både gott och dåligt bemötande och för det andra är 
begreppen på en hög begreppsnivå. Kanske beror detta på att författaren haft 
tillgång till ett relativt stort antal induktiva studier av bemötandet inom sin 
disciplin när hon utvecklade sitt instrument. Hon blandar dock ihop aspekter av 
bemötande med aspekter av konsekvenser. 
 
 
Resultaten i föreliggande studie kan därför sägas ha tillfört följande: För det 
första är det en teoretisk beskrivning av bemötandet och dess konsekvenser. 
Beskrivningen görs alltså på en hög begreppsnivå med hjälp av mättade och 
välutvecklade kategorier. Det betyder att samtliga aspekter som patienter 
menar ingår i bemötandet och dess konsekvenser har identifierats samtidigt 
som bemötandets och konsekvensernas egenskaper framträder. För det andra 
innefattar den flera kategorier - såväl det goda som det dåliga bemötandet som 
de konsekvenser som det goda respektive det dåliga bemötandet för med sig - 
än de flesta andra beskrivningar av bemötandet.  
 
 
De flesta av det goda bemötandets aspekter har identifierats i tidigare studier. 
Några aspekter som framkommer i denna studie har jag dock inte funnit 
tidigare. Bl a ger patienterna uttryck för att det är viktigt att tandhygienisten 
respekterar deras integritet på flera olika sätt än vad som kan utläsas i andra 
studier. Dels ska tandhygienisten respektera patientens livsrumsjag så att hon 
inte utan patientens - oftast nonverbala - medgivande kränker detta genom att t 
ex lägga instrument på patientens bröst. Hon ska även respektera patientens 
"hemliga rum". De uttrycker vidare att det är viktigt att patienten är uppmärksam 
på och tolkar deras signaler. Inte heller dessa aspekter är vanliga i andra 
studier. En tredje aspekt som inte rapporteras i andra studier är att 
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tandhygienisten ska låta patienten "äga" såväl tiden som tandhygienistens 
koncentration och rummet under den tid hon avbokat. 
 
I de flesta definitioner av vårdkvalitetens aspekter liksom i vetenskapliga studier 
- såväl induktiva som deduktiva - ingår vårdarens teoretiska och 
färdighetsmässiga kompetens i andra aspekter av vårdkvaliteten än i 
bemötandet (se t ex Ludwig-Beymer m fl 1993, Lövgren, Engström och Norberg 
1996, Millar m fl 1996, Wilde m fl 1993, 1994, Attree 1993, Al-Qutob, Mawahjed 
och Raad 1996, Runsten 1995 samt Lahti m fl 1992). IP i denna studie menar 
dock att tandhygienistens teoretiska och färdighetsmässiga kompetens är en 
del av bemötandet. Det är ett sätt att ge patienten den service i form av 
högkvalitativ och högkompetent vård som patienten är värd. Denna studie 
speglar patientens syn på bemötandet och därför har jag inkluderat dessa 
aspekter i bemötandet. Det är ju också så att en teoretisk beskrivning av 
verkligheten aldrig kan fånga den sanna bilden av verkligheten eftersom denna 
är alltför komplex och dynamisk för att tillfullo kunna beskrivas i teorier och 
modeller. Man kan därför se det som att patienterna menar att det faktum att 
vårdaren är teoretiskt och färdighetsmässigt kompetent är en dimension av 
bemötandet samtidigt som det utgör andra aspekter av vårdkvalitet. 
 
De flesta studier beskriver inte det dåliga bemötandet. Nu kan man ju tänka att 
det dåliga bemötandet består av frånvaron av eller motsatsen till de aspekter 
som det goda bemötandet innehåller och därför kan man härleda dessa 
aspekter. Som jag tidigare påpekat så visar resultaten här att det dåliga 
bemötandet kan bestå av båda dessa aspekter. Jag vill också i detta 
sammanhang påpeka att IP's beskrivningar av det dåliga bemötandet var mer 
dramatiskt än beskrivningen av det goda bemötandet. Det som de framför allt 
mindes tydligt var när tandhygienisten inte hade bekräftat dem både vad gällde 
att hon behandlade henne som ett fall i mängden, när hon kränkte hennes 
integritet och när hon var indifferent. 
 
Bemötandets olika egenskaper blir tydliga i denna studie. Det som verkar vara 
speciellt för den munhälsovårdande professionen är att de olika aspekterna av 
både ett gott och ett dåligt bemötande märks i tandhygienistens händer. IP 
nämner t ex att händerna förmedlar respekt för hennes integritet, empati, en 
försäkran att hon är i goda händer samt att tandhygienisten är kompetent och 
säker. Omvänt förmedlar händerna i ett dåligt bemötande kränkning av 
patientens integritet, indifferens, ingen försäkran att hon är i goda händer/rentav 
en försäkran att hon är i "onda händer" samt att tandhygienisten är inkompetent 
och/eller osäker. Men det är också viktigt att komma ihåg att bemötandet tar 
andra uttrycksformer; i den verbala kommunikationen, i kroppshållningen, 
förhållningssättet och i omhändertagandet. Bemötandet är alltså komplext och 
det kanske inte är lätt att i alla lägen "hålla tungan rätt i mun". Man kan ju t ex 
respektera en patient men vara för blyg eller använda fel kroppsspråk så att det 
inte märks. Såväl teoretisk utbildning som praktisk träning i bemötande inom 
utbildningen borde kunna öka möjligheterna för tandhygienisten att kontrollera 
sitt bemötande. 
 
När det gäller de konsekvenser som bemötandet får så är det framförallt tio 
aspekter som är slående: För det första att ett bra bemötande får en 
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tandvårdsrädd patient att känna sig lugn medan ett dåligt bemötande ökar 
rädslan samtidigt som det får en patient som inte är tandvårdsrädd att bli det. 
För det andra blir patienten mer motiverad (både känslomässigt och 
attitydmässigt) att såväl utföra sin munhygien som att gå på behandling av ett 
gott bemötande medan det dåliga bemötandet har motsatt effekt. För det tredje 
för det goda bemötandet med sig att patienten känner sig mottaglig för den 
information, instruktion och motivation hon får medan det dåliga bemötandet 
gör att hon blockerar sig för detta. För det fjärde upplever patienten 
behandlingen mindre smärtsam när hon får ett gott bemötande och mer 
smärtsam när bemötandet är dåligt. För det femte resulterar det goda 
bemötandet i att patienten tar till sig den information, instruktion och motivation 
hon får samtidigt som det dåliga bemötandet gör att hon inte tar detta till sig. 
För det sjätte och sjunde gör ett gott bemötande att patienten står ut med 
smärtsam behandling och samtidigt att hon vågar ställa frågor och delge 
tandhygienisten information som kan vara lite känslig. Ett dåligt bemötande gör 
å andra sidan att patienten inte står ut med smärtsam behandling samt låter bli 
att såväl ställa frågor som delge tandhygienisten information. Slutligen för ett 
gott bemötande också med sig att patienten både berömmer tandhygienisten 
inför andra terapeuter, familj och vänner och dessutom väljer att gå kvar hos 
henne samtidigt som hon rekommenderar henne till familj, vänner och bekanta. 
Ett dåligt bemötande gör istället att patienten klandrar tandhygienistens 
beteende inför andra terapeuter, familj och vänner, väljer att sluta att gå hos 
henne som patient och även varnar andra personer i sin omgivning för henne. 
 
Sammantaget visar alltså resultaten från denna studie att bemötandet är en 
viktig aspekt av vårdarens kompetens eftersom det får så pass väsentliga 
konsekvenser. En tandhygienist kan alltså vara såväl faktamässigt/teoretiskt 
som färdighetsmässigt fullt kompetent men om hon bemöter patienten på ett 
dåligt sätt så för detta ändå med sig att patienten inte blir motiverad, inte tar till 
sig informationen, inte koopererar och t o m slutar hos tandhygienisten. Omvänt 
kan man säga att resultaten kan tolkas så att en tandhygienist som inte är fullt 
så kompetent vad gäller faktakunskap och färdigheter men bemöter sin patient 
bra ändå får patienten att bli motiverad, att kooperera samt att rekommendera 
tandhygienisten till andra. Och eftersom patientens kooperation i munhälsovård 
har en avgörande betydelse för behandlingens resultat så har alltså för det 
första tandhygienistens bemötande indirekta effekter på behandlingens resultat 
i form av uppnådd hälsa. För det andra kan man tänka sig att de 
tandhygienister som bemöter sina patienter på det sätt som patienterna vill bli 
bemötta sannolikt kommer att bli de som inte har några bekymmer att fylla sin 
tidbok och att behålla sitt arbete framöver. Detta blir alltmer viktigt med tanke på 
att det inom tandvården uppstår en allt större konkurrenssituation om 
patienterna. 
 
Enligt Drew (1986) liknar beteendet vid dåligt bemötande det som i litteraturen 
beskrivs som de personer har som är stressade och där denna stress kan 
associeras till en serviceprofession. Det liknar alltså beteendet vid s k "burnout". 
"Burnout" är svaret på en kronisk, daglig, känslomässig dränering på grund av 
att man arbetar nära människor. Burnout-syndromet leder till en ökad 
okänslighet för andra människors känslor. Ett dåligt bemötande kan alltså 
förhindras, och ett gott befrämjas, om vårdgivarnas känslomässiga behov 
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tillgodoses. Här menar jag att de vägledningsmodeller som utvecklats och 
används för att ge t ex sjuksköterskor en yrkesmässig vägledning i att hantera 
känslomässiga problem i yrket, borde kunna vara ett lämpligt hjälpmedel (se t 
ex Hermansen, Vråle & Carlsen, 1994). 
 

 
 

 

Slutsats och förslag till vidare studier 

 
 
Studien har alltså resulterat i en teoretisk beskrivning av patientens syn på 
bemötandet och dess konsekvenser i munhälsovård. Denna beskrivning kan 
ligga till grund för tre saker. 
 
För det första kan den användas som underlag vid undervisning och bedömning 
av tandhygieniststudentens bemötande av patienten. På så sätt kan även den 
praktiska yttringen av värdekunskapen bli ett tydliggjort kompetensområde inom 
utbildningen. 
 
För det andra kan den teoretiska beskrivningen ligga till grund för fortsatta 
studier inom bemötandet i munhälsovård och då på två sätt. Dels kan den 
vidareutvecklas till en "grundad teori" där även bemötandets orsaker, 
intervenerande faktorer och kontext finns med samtidigt som den innefattar 
även hypoteser som anger hur kategorierna i teorin relaterar till varandra.  
 
Dels är det också viktigt att genom en kvantitativ ansats och metod beskriva hur 
olika grupper av patienter vill bli bemötta och vilka konsekvenser det medför 
hos olika grupper av människor. Den teoretiska beskrivningen av bemötandet 
och dess konsekvenser som görs här är ju tentativ eftersom den begränsar sig 
till att identifiera de aspekter som ingår i dessa kategorier. Om det däremot är 
så att en procent eller 100% av alla människor vill att tandhygienisten t ex pratar 
med henne/honom om privat- och yrkesliv, om yngre i högre grad än äldre har 
större krav på att tandhygienisten inte är försenad, om tandvårdsrädda patienter 
i högre utsträckning än icke tandvårdsrädda vill att tandhygienisten ska vara 
empatisk eller om ett gott respektive ett dåligt bemötande framkallar olika 
reaktioner hos olika grupper av människor kan inte utläsas av resultaten. Hur 
vanligt förekommande dessa aspekter är i olika grupper måste därför kartläggas 
i en kvantitativt deskriptiv studie. 
 
På så sätt kan munhälsovetenskapen utveckla en teorigrund som är relevant för 
och kan tillämpas i såväl tandhygienistutbildning som i tandhygienistens 
praktiska verksamhet. 
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Bilaga 1 

Vårdhögskolan i Falun                (förminskad) 
Enheten för munhälsovård 
LiseLotte Jons 
 
 

 
PATIENTENS UPPFATTNING OM GOTT/DÅLIGT BEMÖTANDE UNDER 

MUNHÄLSOVÅRD 
 

INTERVJUGUIDE 
 
 

ERFARENHET AV TANDHYGIENISTBEHANDLING 
 
 

BERÄTTA OM ETT TILLFÄLLE NÄR DU KÄNDE DIG NÖJD MED DET BEMÖTANDE DU 
FICK HOS TANDHYGIENISTEN 

 
PÅ VILKA SÄTT VAR DETTA BEMÖTANDE BRA? 

 
KONSEKVENS I FORM AV ÅSIKT/VÄRDERING AV BRA BEMÖTANDE 

 
KONSEKVENS I FORM AV AFFEKTIV REAKTION AV BRA BEMÖTANDE 

 
KONSEKVENS I FORM AV BETEENDE AV BRA BEMÖTANDE 

 
 

BERÄTTA OM EN GÅNG DU VARIT MISSNÖJD MED DET BEMÖTANDE DU FICK 
 

 VAD I DETTA BEMÖTANDE GJORDE DIG MISSNÖJD? 
 

VAD SAKNADES I DETTA BEMÖTANDE? 
 

VAD SKULLE HA GJORTS ANNORLUNDA SÅ ATT DU INTE KÄNT DIG MISSNÖJD? 
 

KONSEKVENS I FORM AV ÅSIKT/VÄRDERING AV DÅLIGT BEMÖTANDE 
 

KONSEKVENS I FORM AV AFFEKTIV REAKTION AV DÅLIGT BEMÖTANDE 
 

KONSEKVENS I FORM AV BETEENDE AV DÅLIGT BEMÖTANDE 
 
 

VAD HÖR TILL BEMÖTANDET I BEHANDLINGEN? 
 

VAD HÖR INTE TILL BEMÖTANDET I BEHANDLINGEN? 
 
 

HUR BRUKAR DU KÄNNA/TÄNKA INFÖR BEHANDLINGEN? 
 

HUR BRUKAR DU KÄNNA/TÄNKA UNDER BEHANDLINGEN? 

 
 
 



60 

Bilaga 2 

 
Vårdhögskolan i Falun       Datum 
Enheten för Munhälsovård 
 
 

Hej namn 
 

Som vi kom överens om på telefon så träffas vi för en intervju dag tid och plats.  
 
Intervjun kommer alltså att handla om vad Du menar med att gott bemötande 
under tandhygienistbehandling. Följande frågeställningar kommer jag att ta upp 
under intervjun och det vore bra om Du ville förbereda Dig litegrann genom att 
fundera på detta i förväg. 
 

 Vilka olika aspekter måste ingå i det bemötande Du får för att Du ska 
anse att Du blir bra bemött? 

 

 Om du tänker på ett tillfälle när Du känt Dig väldigt nöjd med hur Du 
blev bemött; på vilket sätt var detta bemötande bra? 

 

 Om Du tänker på en gång Du varit missnöjd med det bemötande Du 
fick; vad var det som gjorde Dig missnöjd? 

 

 Vad saknades i bemötandet? 
 

 Och vad skulle ha gjorts annorlunda för att Du inte skulle ha varit 
missnöjd? 

 
 
 
Du kan nå mig på telefon 023 - 544 66 (Vårdhögskolan) eller 023 - 86 468 
(Tandvården Manhem). 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
LiseLotte Jons 
leg tandhygienist och vårdlärare 


