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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lyhördhet är ett tämligen begränsat område gällande forskning i 

vårdvetenskapen och forskning har indikerat på ett behov av att utforska patienters 

upplevelser kring lyhördhet i vårdrelationen. Patienter med cancer uttrycker sällan sin oro 

och ängslan med ord utan uttrycker istället antydningar, vilket sällan uppmärksammas av 

vårdpersonalen, något som indikerar på ett behov av lyhördhet i vårdrelationen. Att inte veta 

hur lyhördhet upplevs av patienter kan skapa en problematik i vårdrelationen och är därav 

ett viktigt område att belysa. Syfte: Syftet är att beskriva hur patienter med cancer upplever 

lyhördhet i vårdrelationen. Metod: Fem självbiografier analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: I resultatet urskildes två teman; lyhördhet och bristande 

lyhördhet. Lyhördhet framkom i kategorier av bekräftelse, trygghet och förståelse medan 

bristande lyhördhet framkom i kategorier av otrygghet, kränkning samt ovisshet. Situationer 

där lyhördhet återfanns skapade positiva upplevelser hos patienterna och när bristande 

lyhördhet återfanns skapades negativa upplevelser hos patienterna. Slutsats: Lyhördhet 

återspeglas i samtal, kroppsspråk och hur dialogen genomförs i vårdrelationen. Bristande 

lyhördhet uppstår då vårdpersonal inte är medvetna i sitt beteende, kroppsspråk eller i 

dialoger som genomförs i vårdrelationen.  

Nyckelord: Cancer, Lyhördhet, Patienter, Upplevelser, Vårdrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background & Problem: Responsiveness is a relatively limited area of nursing science 

and research has indicated a need to explore patients' experiences regarding responsivness in 

the caring relationship. Cancer patients rarely express their concerns and anxieties with 

words but uses instead insinuations, which is rarely noticed by the staff, which indicates a 

need for responsiveness in the caring relationship. Not knowing how patients experience 

responsiveness can create problems in the caring relationship and hence is an important area 

to illuminate. Purpose: The purpose is to describe how cancer patients experience 

responsiveness in the caring relationship. Method: Five autobiographies were analysed 

using a qualitative content analysis. Results: The results distinguished two themes; 

Responsiveness and lack of responsiveness. Responsiveness emerged from the experiences of 

confirmation, security and understanding, while lack of responsiveness emerged from the 

lack of security, violation and uncertainty. In situations where responsiveness occurred, 

patients experienced positive experiences. In situations where lack of responsiveness 

occurred, patients experienced negative experiences. Conclusion: Responsiveness occurs in 

conversations, through body language and how the dialogue proceeds in the caring 

relationship. Lack of responsiveness occurs when staff are not aware of their behaviour, body 

language or dialogues conducted in the caring relationship.  

Keywords: Cancer, Caring relationship, Experiences, Patients, Responsiveness 
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1 INLEDNING 

Lyhördhet som begrepp används frekvent inom vårdvetenskapen och vi upplever begreppet 

som ett viktigt led i vårdrelationen. Intresseområdet fångade vår uppmärksamhet då det trots 

att det är ett frekvent använt ord, är ett begränsat område gällande forskning inom 

vårdvetenskapen och kring patienters upplevelser av lyhördhet. När vi har tillfrågat 

människor i vår närhet gällande vad lyhördhet innebär för dem fick vi diffusa svar, alla vet 

vad det innebär för dem själva men ingen kan svara exakt på vad lyhördhet innebär. Detta 

skapade ett större intresse kring området då frågor väcktes kring hur vi kan bemöta 

patienternas behov av lyhördhet när vi inte vet vad de anser om lyhördheten i vårdrelationen. 

”Lyhördhet hos vårdare och dess betydelse för patientens hälsoprocess” är det området som 

ursprungligen valdes från en ortopedisk avdelning i Västerås. För att avgränsa 

examensarbetet gjorde vi valet att fokusera på patienter med cancer, då detta är något som är 

en växande folkhälsosjukdom i samhället. Enligt Cancerfondsrapporten (2013) ökar cancer i 

befolkningen med 1,7 procentenheter varje år i jämfört med året innan, vilket skapar relevans 

för examensarbetets avgränsning då mötet med patienter drabbade av cancer med stor 

sannolikhet kommer ske i arbetet som sjuksköterska. Att undersöka hur lyhördhet upplevs av 

dessa patienter är därav av intresse för vårdvetenskapen. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har det uppstått situationer där bristande lyhördhet har påverkat patienter 

negativt då behov inte blivit bemötta. Situationer har även uppstått där vårdpersonal varit 

lyhörda och bemött patienternas behov, vilket gett en positiv effekt. Examensarbetet ämnar 

att beskriva hur patienter med cancer upplever lyhördhet i vårdrelationen. För att därmed 

kunna urskilja lärdomar med förhoppning att förbättra vårdrelationen.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begreppet vårdpersonal utifrån vad som presenteras i 

examensarbetet. Förekomsten av cancer i Sverige presenteras samt två teoretiska perspektiv, 

ett på lyhördhet och ett på vårdrelationen. Därefter presenteras tidigare forskning som 

påvisar närliggande begrepp till lyhördhet med följande styrdokument samt rapporter. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Definition av begreppet vårdpersonal 

Med vårdpersonal menas i examensarbetet de som arbetar inom vården i närhet med 

patienten. Att skriva om patienters upplevelser gällande lyhördhet i kontakt med all 

vårdpersonal och inte endast gällande patientens kontakt med sjuksköterskor, var ett val som 

gjordes i examensarbetet. Trots att perspektivet omfattar all vårdpersonal är resultatet av 

relevans för sjuksköterskor. Detta eftersom patientens upplevelser kring lyhördhet är den 
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samma oavsett vilken vårdpersonal denne möter, vilket därför gör resultatet relevant ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv.   

2.2 Förekomsten av Cancer i Sverige 

Diagnosen cancer kan upplevas som skrämmande samt kopplas ofta ihop med smärta och 

döden. När människan drabbas av cancer beskrivs det som att människan inser dennes 

dödlighet. Cancer påminner även människan om att osäkerhet, orättvisa och oförutsägbarhet 

är en del av livet och att det inte går att ha kontroll över döendet. Många människor 

diagnostiseras varje år med cancer i Sverige. Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är 

bröstcancer där cirka 1 500 kvinnor dör varje år av bröstcancer. Prostatacancer är 

cancerformen som är vanligast hos män. Av männen som insjuknar i prostatacancer är det 

drygt 2 500 män som dör av sjukdomen varje år (Lindqvist & Rasmussen, 2009). År 2011 fick 

57 000 människor diagnosen cancer i Sverige och fallen av cancer ökar varje år med 1,7 

procent (Cancerfondsrapporten, 2013). Att fler människor drabbas för varje år 

överensstämmer med Socialstyrelsen (2014) rapport som beskriver att det tillkom 61 297 nya 

cancerfall i Sverige 2014, och det beskrivs att cancer är en folksjukdom.  

2.3 Teoretiskt perspektiv på lyhördhet 

Lyhördhet ett begrepp som är svårt att finna en definition på i andra språk som exempelvis 

engelska, tyska och franska i jämförelse med de nordiska språken. Några 

omvårdnadsforskare har på engelska beskrivit sensitive awareness och true presence som ett 

ömsesidigt energiutbyte, men även om dessa liknar begreppet lyhördhet motsvarar det inte 

helt den svenska betydelsen. Begreppet har inte varit en utgångspunkt för forskning tidigare 

och därav genomfördes en analys av ordet via intervjuer med sjuksköterskestudenter. Detta 

genom en föreläsning och workshop där upplevelser kring sjuksköterskestudenternas bild av 

begreppet lyhördhet presenterades. Lyhördhet visade sig ha en innebörd av öppenhet med 

medvetenhet och förmåga att kunna fokusera i tid, rum och märka det outsagda. Patienter 

kan ofta uppleva känslan av att befinna sig i underläge och vågar inte alltid uttrycka sina 

behov. Många gånger är dessa patienter medvetna om sina behov men av någon anledning 

har de inte mod att uttrycka detta (Frisdal, 2001).  

Frisdal (2001) beskriver lyhördhet som att handla efter etiska principer med viljan till att 

göra gott och inte skada. Lyhördhet kräver att personen är närvarande samt ödmjuk och att 

människans autonomi och integritet respekteras. Lyhördhet byggs upp av empati och 

intuition och lyhördhet förekommer ofta med begreppet helhetssyn då dessa ord integrerar 

med varandra. Med empati innebär det att vara känslomässigt medveten om vad en annan 

individ upplever. Utöver empati krävs det en vilja från vårdpersonalen att vilja hjälpa 

patienten och för att känna behovet av att hjälpa krävs det i sin tur en helhetssyn av 

människan. Lyhördhet är avgörande för att kunna ge patienten en god vård. Respekt och 

ödmjukhet är viktigt i samband med lyhördhet. Det handlar om att vara lyhörd för 

människans olikhet och sårbarhet. Detta innebär att vårdaren bör vara lyhörd för människors 
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olika önskemål samt värderingar. Det innebär även att vara lyhörd över människans enskilda 

integritet, att inte göra intrång i människans personliga sfär (Frisdal, 2001). 

Karaktäristiskt för lyhördhet är att personen som är lyhörd är empatisk och visar 

medmänsklighet samt kunskap och erfarenhet integrerat med dessa. Intuition för vad som 

behöver göras vid ett specifikt tillfälle som resulterar i att en händelse får positiva 

konsekvenser. En tilltro och positiv syn på människan krävs och tro till dennes förmågor. När 

lyhördhet används inom omvårdnad ger detta helande och lindrande effekter som syftar till 

att öka motivation och självförtroende hos patienten samt att ge stöd i syfte att patienten 

förmår att hitta sin egen kraft och förmåga. Det framhävs även att lyhördhet har en viktig del 

i mellanmänskliga relationer. Detta handlar om kommunikation och bemötande i mötet 

mellan olika människor. Lyhördhet betonas även vara livräddande då det är möjligt att vara 

lyhörd för förändringar och symtom i tid innan det blir för sent.  Lyhördhet anses även vara 

viktigt för vårdpersonalen då det skapar förutsättningar för att förhindra utbrändhet samt 

skapar mer arbetsglädje (Frisdal, 2001).  

2.4 Teoretiskt perspektiv på vårdrelationen 

Vårdrelationen skapas i de vårdsituationer där vårdaren och patienten möts. Engagemang 

från vårdaren är avgörande i relationen och att vårdaren kan se patienten som en person med 

unika värderingar och önskningar. Patientens autonomi samt det unika hos patienten bör 

bevaras och patienten ska ses ur ett helhetsperspektiv och inte enbart analyserande då detta 

kan göra att de personliga delarna hos patienten frånses. För att skapa en relation till 

patienten krävs det inte bara en medvetenhet hos vårdpersonalen gällande hur relationen 

skapas utan även en förmåga att skapa denna relation till patienten, vilket kräver ett 

engagemang för att stödja patienten. Vårdaren bör vara närvarande och inte förställa sig, då 

detta gör att relationen uppnår en äkthet och inte upplevs falsk. En förmåga till dialog med 

patienten är av högsta prioritet där patienten vill dela med sig av sin livsvärld till vårdaren 

och där patienten känner sig stöttad (Snellman, 2001; 2009).  

Mötet med patienten sker utifrån patientens egen självbild, det vill säga såsom patienten vill 

bli sedd ska patienten bemötas. För att uppnå detta behöver vårdaren skapa en miljö där 

patienten känner sig bekväm och vill berätta om sig själv. Då vården och vårdrelationen 

präglas av kvalitét är det viktigt att vårdaren har en självmedvetenhet och förmågan att 

reflektera kring sina egna värderingar och önskningar, för att skapa insikt i hur dessa 

reflektioner skiljer sig från andras värderingar, vilket kan skapa tolerans och öppenhet hos 

vårdpersonalen. Vårdrelationen kan då bli ett möte där patienten kan uttrycka sina tankar, 

önskningar och behov. Vårdrelationen präglas av en delaktighet, värdighet och att 

självbestämmande ska respekteras samt att patienten ska ha möjlighet att delta aktivt i sin 

egen vård (Snellman, 2001; 2009). 
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2.5 Tidigare forskning  

Lyhördhet som begrepp och i situationer har varit en begränsad utgångspunkt för forskning i 

större sammanhang tidigare. Tidigare forskning presenterar närliggande begrepp till 

lyhördhet, där lyhördhet kan urskiljas.  

Meningsfullheten i vården bör baseras på ett ömsesidigt avtal mellan patient och 

sjuksköterska, vilket innefattar sjuksköterskans uppförande i vården (Zamanzadeh, 

Azimzadeh, Rahmani & Valizadeh, 2010). Kommunikationen som förs mellan sjuksköterska 

och patient sker både verbalt och icke-verbalt under händelser i vårdandet och kan påverka 

den andres uppfattningar. Sjuksköterskor beskriver att relationen handlar om att lära känna 

varandra och att detta är mycket avgörande för att få ett samspel med patienten. 

Sjuksköterskor beskriver även att det är viktigt att vara närvarande för patienten för att 

känslorna ska tillåtas i arbetet för att på så sätt kunna etablera en relation. Patienterna blev 

nöjda när sjuksköterskorna var mer mottagliga för patientens behov och var även nöjda när 

sjuksköterskorna meddelade varför deras behov inte alltid kunde åtgärdas omedelbart 

(Coughlin 2012). Sjuksköterskans uppförande kan uppfattas annorlunda av patienten än av 

sjuksköterskan själv, och patienten måste därför få tillfälle att berätta vad denne tycker om 

vården, för att undvika lidande (Zamanzadeh m.fl., 2010).  

Sjuksköterskans närvaro är positivt för patienten och betydelsen av att uppmärksamma det 

outsagda framhävs. Essentiellt för sjuksköterskor är att ha kunskap om var patients unika 

behov och att kunna svara an på detta intuitivt (McMahon & Christopher, 2011). Genom att 

ha kunskap om patientens behov och önskemål, blir det lättare för sjuksköterskan att 

tillgodose patientens specifika behov. Patienten har ett behov av att få hopp från 

sjuksköterskan när det gäller dennes framtid, att få tillräckligt med information om sitt 

tillstånd samt att få känna ett stöd (Dougherty, 2010). Papastavrou, Efstathiou, Tsangari, 

Suhonen, Leino-Kilpi & Patiraki m.fl. (2012) påvisar att patienter ofta kan uppleva en 

bristande kommunikation med sjuksköterskor, vilket kan påverka både närvaron samt 

respekten i relationen. Närvaro är ett begrepp som ofta förväxlas med andra begrepp såsom 

omsorg, empati och stöd. Närvaro är en mellanmänsklig process som kännetecknas av 

lyhördhet, sårbarhet och anpassning till olika unika omständigheter. Både närvaro och 

respekt är av stor betydelse för att upprätthålla värdighet i vårdandet. Det är även avgörande 

inom vårdandet att sjuksköterskan har tid att prata med patienterna då de många gånger har 

ett stort behov av att få prata ut och bli hörda. Detta är viktigt för patienterna då de behöver 

uttrycka sina känslor. När sjuksköterskor pratar med patienter kan de visa att de bryr sig om 

patienterna och att patienternas åsikter beaktas. Genom att sjuksköterskor pratar med 

patienterna kommer de även att förbättra sin förmåga att kommunicera.  

Pavlish och Ceronsky (2009) påvisar att det finns flera primära ideal i vårdandet. Dessa ideal 

är att etablera en relation till patienten, ha en fungerande kommunikation, kunna vara 

flexibel samt ha förmåga att se varje patients unika sidor. Sjuksköterskans förmåga till 

medvetenhet om patientens önskemål är av stor betydelse för patientens välbefinnande. 

Sjuksköterskorna anser att patientens möjlighet till att påverka vårdandet är en viktig del i 

patientens vård. De anser även att patienterna förväntar sig att bli sedda och hörda. Det 

handlar om att sjuksköterskan ska vara närvarande vid patientens unika situation och ha 
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förmåga att upptäcka patientens behov genom dess ögon och att känna av i rummet efter 

patientens behov. För att lyckas med detta krävs klarsynt uppmärksamhet. Det kan förklaras 

som att sjuksköterskan blir en förlängning av patientens kropp eller sinne. Därför blir det 

viktigt att kunna definiera vad ett liv med kvalitet innebär för varje patient (Pavlish & 

Ceronsky, 2009).  

En tydlig kommunikation med patienter drabbade av cancer är prioriterat under sjukdomens 

gång, samt att veta hur en god kommunikation med dessa patienter genomförs (Thorne m.fl., 

2009). Det finns ett behov av utbildning i patientcentrerad kommunikation för att ge 

patienter med cancer god vård. Patienters ångest inför behandlingar, döden och förbättring 

av hälsan framhävs. Det är sjuksköterskor som har den största kontakten med patienter och 

anhöriga, då de jobbar närmast patienten. Kommunikation angående diagnosen, prognosen 

och behandlings alternativ sker därför delvis via sjuksköterskan (Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith & Ferrell, 2013). Det finns en viss problematik då patienter med cancer nästan 

aldrig framhäver sin oro direkt utan snarare antyder sina orosmoment utan att vara tydliga 

med sina upplevelser. De flesta av dessa antydningar uppmärksammas aldrig, vilket skapar 

ett lidande hos patienterna. Ett behov framhålls av att sjuksköterskor behöver blir bättre på 

att uppmärksamma dessa antydningar från patienterna, då uppmärksammade antydningar 

leder till att patienternas oro och ängslan kan stillas. Detta kräver utbildning i denna sortens 

kommunikation och övervägning kring att starta träningsprogram rekommenderas 

Uitterhoeve m.fl. (2007). När sjuksköterskan i högre grad är medveten om patientens behov 

kan hen ge denne och dess närstående den slags vård som är av betydelse för patienten. 

(Dougherty, 2010).  

 

Alexander, Pollak, Morgan, Strand, Abernethy, och Jeffreys m.fl. (2011) beskriver i sin 

forskning att vårdpersonal har ett behov av att träna upp sin empatiska förmåga genom 

träning i kommunikation, för patienternas skull. De menar att dessa samtal är energi 

krävande för vårdpersonal och samtalen är nödvändiga för patienternas välmående, 

patienterna kan i samtal uttrycka exempelvis ilska och ledsamhet i sitt behov av att ventilera. 

Om vårdpersonalen får en bättre förståelse inför hur patienter med cancer uttrycker sig och 

integrerar kan detta i sin tur leda till bättre kvalitet av vården. Detta stödjs av Stajduhar, 

Thorne, McGuinness, och Kim-Sing (2010) som påvisar att vårdpersonal som arbetar med 

patienter med cancer behöver ha en hög grad av personligt engagemang och förmåga till god 

kommunikation. Patienter med cancer får inte sina kommunikations behov bemötta och 

detta kan ha en skadlig inverkan på vården av patienten. En bättre förståelse ur patientens 

perspektiv gällande hjälpsam kommunikation för patienter med cancer, är viktigt för att 

sjuksköterskor ska kunna ge god vård till dessa patienter.  

2.6 Styrdokument och rapport 

Värdegrund för omvårdnad (2010) menar att sårbarhet innebär en känslighet hos människan 

och att denne är mottaglig och därför skör, ömtålig och utsatt för lidande. Sårbarheten kan 

vara biologisk, social eller kulturell. Den biologiska sårbarheten är exempelvis när kroppen är 

utsatt för ingrepp. Den sociala innefattar bland annat människors handlingsmöjligheter och 
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den kulturella handlar om värdeuppfattningar och traditioner. Vårdpersonalen ansvarar för 

att hjälpa patienten att överleva, växa eller uthärda. Patienten som är sårbar har tillit till att 

vårdaren är där för att hjälpa honom eller henne. I omvårdnaden innebär detta att 

vårdpersonalen har kunskap om vad som ger denna patient med sin sårbarhet, den bästa 

utgången. Genom att respektera och värna om patientens sårbarhet kommer också dennes 

värdighet värnas om och respekteras (Värdegrund för omvårdnad, 2010). Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL](SFS 1982:763) har som mål att hela befolkningen ska vårdas på lika 

villkor med respekt för allas lika värde samt värdighet.  

 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning påvisar att de patienter som får sina behov tillgodosedda eller 

uppmärksammade är mer nöjda med den vård som utförs. Emellertid kräver detta att 

sjuksköterskans agerande i form av närvaro och kommunikation skapar mening i 

vårdrelationen med patienten, något som forskning påvisar brister i dagsläget. Patienters 

upplevelser skiljer sig gentemot sjuksköterskornas och dessa upplevelser är viktiga att 

utforska i syfte att bevara en god vårdrelation med patienten. Det förekommer en 

problematik gällande att patienter med folksjukdomen cancer sällan uttrycker sin ängslan 

utan istället formulerar oro och ängslan med antydningar. Många av dessa antydningar 

uppmärksammas inte av vårdpersonalen, vilket indikerar på en brist av lyhördhet i 

vårdrelationen. Men hur upplever egentligen patienter lyhördhet och vad kan upplevelserna 

ge för lärdomar? Lyhördhet är ett tämligen begränsat begrepp gällande forskning inom 

vårdvetenskapen och det existerar inga tydliga definitioner. Begränsningen av forskning och 

definitionsbeskrivningar medför att lyhördhet kan utövas på ett flertal olika sätt inom vården 

och därmed medföra olika upplevelser av vård hos patienter. Detta blir problematiskt då en 

likvärdig vård möjligtvis kan utebli och även kan inverka på vårdrelationen, då tilliten kan 

brista. Genom examensarbetet finns förhoppningar om att skapa ökad medvetenhet om hur 

patienter med cancer upplever lyhördhet i relation till hur det inverkar på vårdrelationen.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur patienter med cancer upplever lyhördhet i vårdrelationen. 
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4 METOD 

Examensarbetet utgår från en kvalitativ innehållsanalys som vald analysmetod. Självbiografi 

väljs som analysenhet. Analysenheten läses igenom upprepade gånger för att få en förståelse 

inför textens helhet. Nästa steg är att identifiera meningsbärande enheter som svarar på 

syftet. Detta innebär att ta ut lagom stora meningsbärande enheter från analysenheten. 

Därefter är nästa steg att kondensera meningarna, vilket innebär att förkorta meningarna 

men behålla dess kärna, vilket gör att information inte går förlorad och på så sätt även blir 

mer lätthanterlig. Detta genomförs genom att läsa meningarna flera gånger för att korta ned 

meningarna utan att förlora innehållet. Därefter bör de kondenserade meningarna kodas 

genom att inge dessa meningar koder som speglar innehållet i meningarna. Detta kan 

beskrivas som att sätta en etikett på meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Sedan sammansvetsas de olika koderna för att skapa kategorier, vilka beskriver det manifesta 

innehållet i texten där det uppenbara och textnära presenteras. I sista steget skapas teman 

som sammanbinder det latenta innehållet i kategorierna, den underliggande meningen i 

texten, vilket uttrycks på en tolkande nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

4.1 Urval och datainsamling  

Självbiografier valdes som analysenhet då detta gav en bra grund för att beskriva upplevelser. 

De självbiografier som blev utvalda söktes genom Libris via Mälardalens Högskolas 

elektroniska bibliotek. Sökorden som användes delades upp i fem urval utifrån årtal då vi 

önskade en bredd i självbiografierna gällande det år då de utgavs. Till en början användes 

lyhördhet*, vårdrelation*, cancer* och biografi* som sökord men detta gav inga sökträffar. I 

alla urval användes istället sökorden biografi* AND cancer* AND patient*. Språket som 

valdes var svenska och typ av material som valdes var bok. Dessa val fylldes i efter att själva 

sökorden fyllts i och sidan uppdaterats. Sökningen gav dock många resultat, vilket är orsaken 

till att ytterligare val tillkom. Årtal samt valet av svenskt språk fylldes i på Libris efter första 

sökningen där endast sökord kunde fyllas i, då Libris hemsida är uppbyggd på detta sätt. 

Urval av årtal utgick därefter från år 2015 och bakåt i tiden tills relevanta självbiografier som 

kunde svara på syftet återfanns. Olika årtal ansågs även skapa en bredd för examensarbetet. 

Via urvalen användes slutligen årtalen 2001, 2006, 2008, 2010 och 2011 som årtal där 

lämpliga självbiografier återfanns. Självbiografierna blev utvalda genom att samtliga träffar 

på självbiografierna efter sökningar söktes upp via Google för att granska om de innehöll de 

inklusionskriterier som eftersöktes. Inklusionskriterier var att det skulle finnas en jämn 

fördelning mellan manliga och kvinnliga patienter som skrivit självbiografierna. Samtliga 

självbiografier var skrivna av patienter som drabbats av sjukdomen cancer samt skildrade en 

kontakt med vården. Exklusionkriterier innebar självbiografier skrivna av anhöriga eller 

vårdpersonal. Självbiografier presenteras i matris, (se bilaga B). 
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4.2 Genomförande och Dataanalys  

Tillvägagångssättet för att kunna analysera hur patienter med cancer upplever lyhördhet i 

vårdrelationen utformades genom att läsa fem stycken självbiografier som kunde svara an på 

syftet. Författarna till examensarbetet har haft en viss förförståelse inför begreppet 

Lyhördhet, i och med det presenterade teoretiska perspektivet på lyhördhet av Frisdal 

(2001), vilket presenteras i bakgrunden. Denna förförståelse av lyhördhet har använts i 

granskningen av självbiografierna och uttagandet av meningsbärande enheter, för att finna 

upplevelser som kan svara på examensarbetets syfte. I dessa självbiografier kunde det 

urskiljas upplevelser av lyhördhet i patienternas kontakt med vårdpersonalen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) läses hela analysenheterna igenom en gång av båda 

examensarbetarnas författare för att sedan gemensamt diskutera och reflektera över textens 

innehåll. Detta genomfördes i examensarbetet genom att samtliga självbiografier lästes 

igenom noggrant en gång individuellt för att därmed skapa en förståelse inför helheten av 

varje unik självbiografi. Självbiografierna diskuterades därefter gemensamt för att urskilja 

om examensarbetets författare hade en liknande upplevelse av vad självbiografierna 

skildrade gällande patienternas upplevelser och hur lyhördhet kunde tolkas in i dessa 

upplevelser. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att texten bör läsas en andra gång för 

att identifiera och få fram meningsbärande enheter som kan svara på syftet. Självbiografierna 

har därför genomlästs än en gång noggrant, varav meningsbärande enheter denna gång 

plockats ut från varje självbiografi som har med lyhördhet att göra. Det framkom 157 stycken 

meningsbärande enheter totalt från de fem självbiografierna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) bör de identifierade meningsbärande enheterna kondenseras genom att 

korta ned innehållet utan att förlora helheten eller viktig data, för att dessa meningar ska 

vara mer lätthanterliga. Detta genomfördes genom att gemensamt gå igenom 

meningsbärande enheter som framkommit samt kondensera dessa meningar. Därefter gavs 

gemensamt de kondenserade meningarna koder som kunde beskriva innehållet i varje 

kondenserad text. Dessa koder som uppkom, jämfördes och diskuterades gemensamt för att 

finna variationer såsom likheter och olikheter. Därefter sorterades dessa i preliminära 

kategorier. I början av analysen framkom ett större antal underkategorier och kategorier, 

vilka sammanfogades till färre kategorier med gemensamma nämnare, då detta gav ett mer 

mättat och tydligt resultat. Ingen data föll bort under denna process. Några meningsbärande 

enheter fråntogs resultatet då de inte besvarade syftet utan istället exempelvis beskrev miljön 

eller presenterade ett påstående som inte skildrade mötet med vårdpersonal. I sista steget 

skapades teman, utifrån en högre tolkningsnivå genom att gemensamt diskutera vilka 

gemensamma nämnare kategorierna innefattade. Detta innebar en diskussion om dess 

latenta budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Två teman har kunnat urskiljas 

med 6 tillhörande kategorier, Se tabell 2. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori Tema 

Sköterskorna tog hand om mig som med 

alla andra patienter, önskar mitt 

tillfrisknande, log uppmuntrande, 

använde ett tröstande språk när det 

kändes som allra värst (Svedelid, 2008, 

s.85). 

Sköterskorna önskar mitt 

tillfrisknande, log 

uppmuntrade, använde ett 

tröstande språk när det 

kändes som värst. 

Lugnande Upplevelse av 

Trygghet 

 

Lyhördhet 

 

Sköterskan var snäll, jättegullig, och 

följde med mig hit bort, fastän jag mycket 

väl hade kunnat gå själv. Hon bar 

remissen och pratade lugnande hela tiden 

(Strömberg, 2001, s.13). 

Sköterskan var snäll, 

jättegullig, och följde med mig 

hit bort och pratade lugnande 

hela tiden. 

Lugnande 

Efter allt mitt tjat i skolan om att få en 

snygg doktor, har jag nu äntligen något 

att komma med! Han var så rar och 

verkade, precis som de andra, verkligen 

bry sig. Det kändes väldigt avslappnat 

också, som om det fanns mycket tid  

(Strömberg, 2001, s.61). 

Han var så rar och verkade, 

precis som de andra verkligen 

bry sig. Det kändes avslappnat 

som om det fanns mycket tid. 

Stöttande Upplevelse  

av förståelse 

En ”må illa dagbok”- Hur kul låter det på 

en skala från ett till tio? Med tiden förstår 

jag hur bra den är och viktig för mig och 

efterkommande patienter med. Här fyller 

jag i hur jag mår dagarna efter 

behandlingarna och utifrån den kan 

personalen hjälpa mig… jättebra! 

(Målevik, 2011, s.28) 

Med tiden förstår jag hur bra 

den är och viktig för mig och 

efterkommande patienter 

med. 

 

  

Stöttande 

4.3 Etiska överväganden  

Hänsyn har tagits till texten i självbiografierna där utgångspunkten har varit hur författarna 

till examensarbetet har fått en förståelse inför självbiografierna. Diskussioner kring 

meningsskiljande åsikter fanns, men klargjordes mellan författarna till examensarbetet. 

Risken för att det skulle ske en förvrängning av texterna minskade därmed. Enligt Codex 

(2013) finns ett ansvar för människan i forskningsprocessen och för dennes välbefinnande 

samt för informationen som samlas in om denna individ. Vad detta innebar för förestående 

examensarbete var att texterna behandlades med respekt, vilket innebar att informationen 

som samlas in om individerna inte förvrängts utan stämt överens med sitt sammanhang och 

det som står i självbiografierna.  
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5 RESULTAT  

Nedan presenteras resultatet ur självbiografierna. Utvalda citat presenteras i löpande text, 

vilket styrker analysen av självbiografierna. Resultatet innehåller två teman och sju 

kategorier, vilka sammanställs i tabell 2.   

Tabell 2: Teman och kategorier 

Teman Lyhördhet Bristande lyhördhet 

Kategori Bekräftelse Otrygghet 

Trygghet Kränkning 

Förståelse Ovisshet 

5.1 Lyhördhet 

När lyhördhet kunde urskiljas i självbiografierna upplevdes lyhördhet i positivt aspekt av 

patienterna. I analysen framträdde tre områden gällande lyhördhet. Dessa områden var 

upplevelser av bekräftelse, trygghet samt förståelse. Kategorier presenteras nedan i sin 

helhet. 

5.1.1 Bekräftelse 

I vårdrelationen fick patienterna upplevelsen av bekräftelse genom interaktioner med 

vårdpersonal. I dessa situationer framkom lyhördhet, vilket märktes genom att patienterna 

upplevde sig sedda ur ett helhetsperspektiv via vårdpersonalens handlingar, något som 

framkom genom visad uppskattning, uppmärksamhet och tillit i vårdrelationen.  Upplevelsen 

av att få sina önskningar och tankar bekräftade var positivt, där vårdpersonalen därmed 

kunde bekräfta patientens behov. En patient fick sina önskningar bemötta gällande bokning 

av möte med vårdpersonal. När den efterfrågade vården bekräftades gav detta upphov till 

glädje, lugn och lättnad då det återfanns en bekräftelse av patientens upplevelser. Upplevelse 

av bekräftelse kunde framhållas i situationen som beskrivs nedan:       

 I natt blev jag dock sittandes och pratade med nattsköterskan en bra stund, hon var bra på att 

 lyssna och jag tenderar att prata med alla som är villiga till det. Ur ett psykologiskt perspektiv är 

 det säkert jättebra att ventilera tankar och känslor (Strömberg, 2001, s.103). 
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Patienten i ovanstående citat upplevde vårdpersonalen bekräftande genom att vara lyhörd 

och lyssna i samtalet. Vidare framkom att uttryck som starka reaktioner ifrån patienter 

kunde bekräftas från vårdpersonalen när de var lyhörda, vilket därmed skapade en 

samhörighet i vårdrelationen. Lyhördheten kunde urskiljas genom att vårdpersonalen 

bekräftade behovet utan att behovet efterfrågats. Bekräftelse kunde även återspeglas i de 

situationer där vårdpersonalen genomförde handlingar som medförde ett mervärde i 

vårdrelationen. Något som indikerade på en lyhördhet där vårdpersonalen indirekt var 

medvetna om patientens underliggande behov, vilket förstärkte den positiva upplevelsen. 

Upplevelsen av bekräftelse väckte tankar såsom uppskattning och omsorg hos den som blev 

bekräftad. Ett exempel på en sådan händelse var då en patient blev uppringd av 

vårdpersonal, som befann sig på semester, men trots detta tog sig tiden att undersöka 

provresultaten och ringa upp. ”… Kors i taket att läkaren ringer själv och pratar med mig, en 

fredagskväll dessutom. Det är naturligtvis ett stort plus men inget man är van vid” 

(Strömberg, 2001, s.16). Uppskattning uttrycktes således till följd av vårdpersonalens 

uppmärksammande av behov, vilket i sin tur gav upphov till patienters upplevelser av 

omtänksamhet och kärlek, vilket kunde förankras med lyhördhet. Bekräftelsen kunde 

skildras dels kroppsligt men även själsligt genom beteenden.  

5.1.2 Trygghet 

Trygghet var ett område som var framträdande i analysen där vårdpersonalens förmåga att 

inge hopp var avgörande för patienterna, samt att kunna skapa en omhändertagande och 

avslappnande atmosfär i vårdrelationen, vilket upplevdes genom lyhördhet från 

vårdpersonalen. Lyhördhet kunde uppfattas som i situationen nedan där vårdpersonalen 

ingav trygghet genom att förstå patientens behov av avskildhet från sin grannes snarkningar:   

 I min förvirrade halvdvala framkallades bilden av ett gammalt sågverk med mullrande och 

 gnisslande maskiner. Jag frågade sköterskorna om det gick att få tillbringa natten i korridoren. 

 De var tillmötesgående och rullade in mig i ett litet kontorsrum avsett för läkarna.  

 Därefter sov jag gott och Karl Gustav kunde lugnt snarka vidare (Hedin, 2010, s.17-18).   

Genom att bemöta detta behov upplevdes situationen som positiv av patienten. Upplevelsen 

av trygghet framkom då uppmuntran och tröst var en del av vårdrelationen. Vidare kunde 

trygghet återspeglas i beteenden där ett avslappnat intryck gav upplevelsen att 

vårdpersonalen brydde sig och tog sig tiden, något som i sin tur medförde trygghet. En 

upplevelse beskrevs som avslappnade och omhändertagande samt som att det fanns mycket 

tid, då vårdpersonalen var rar och verkligen verkade bry sig, vilket ingav trygghet. De 

egenskaper samt beteenden hos vårdpersonalen som framkom och som hade en positiv 

inverkan på upplevelsen av trygghet i vårdrelationen härrör från ett lyhört förhållningssätt. 

Tillit var ett framträdande drag i skapandet av upplevelsen av trygghet hos patienterna. 

Samtal kunde präglas av framtidshopp och motivation, vilket i sin tur ledde till en förbättrad 

vård i vårdrelationen. För att kunna inge framtidshopp och motivation krävdes ett lyhört 

förhållningssätt gentemot patienterna i syftet att avlyssna dess behov och bemöta dessa, 

vilket hade en positiv effekt i vårdrelationen. Ord från vårdpersonalen kunde skapa 

framtidshopp, ibland omedvetet. När vårdpersonalen pratade om framtiden och såsom att 

cancern kunde vara överkomlig, så väcktes detta hopp vilket ingav trygghet i vårdrelationen: 
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 Att det tog tio år innan ditt melanom dök upp igen, tyder på att du har ett välfungerande 

 immunförsvar. Det kommer du ha nytta av framöver. Betydligt muntrare kände jag mig efter 

 detta möte än vad jag hade gjort dagen innan (Hedin, 2010, s.34). 

Denna upplevelse av trygghet återspeglade vårdpersonal som förhöll sig på ett lyhört sätt och 

ingav trygghet i sitt bemötande. Tryggheten och lyhördheten kunde ses i hur vårdpersonalen 

utan att patienten uttalat sina behov, bemötte dessa, vilket gav en positiv effekt.  

5.1.3 Förståelse 

I analysen var det framträdande att patienter upplevde sig förstådda när vårdpersonalen såg 

deras behov, något som var avgörande för patienter för att uppleva tillit i vårdrelationen. 

Detta innebar exempelvis att vårdpersonalen förstod när patienter var i behov av humor, 

empati, stöd eller i behov av att få vara delaktiga i särskilda beslut. Upplevelsen av förståelse 

förekom till följd av att vårdpersonal förhöll sig lyhört gentemot patienterna och därmed 

kunde avläsa vad patienterna undermedvetet och medvetet efterfrågade och därefter bemötte 

de dessa behov med empati. Vidare kunde upplevelsen av förståelse visa sig i de situationer 

där oro och rädsla uppkom från patienterna och där vårdpersonalen bemötte detta och ingav 

stöd.  

 ”En sköterska som hört mitt skrik kom snabbt in. Jag kände henne väl, hon var 

 förhållandevis ung men en erfaren yrkesperson, hon var lugnande, tröstande, mjuk och varm. 

 Hon satte sig på sängkanten, tog min febriga hand och frågade stilla: 

– Vad är det Olov?” (Svedelid, 2008, s. 71) 

 

Ovanstående citat påvisar hur patienten upplevde sig förstådd av vårdpersonalen som snabbt 

insåg att patienten var i behov av stöd. Upplevelsen av lugn, tröst och värme var ett beteende 

som även återspeglade vad patienten behövde i situationen, något som vårdpersonalen 

tillhandahöll. Till följd av en förståelse hos vårdpersonalen kunde de uppmärksamma att 

patienten var i behov av vårdpersonalens närvaro, något som de även ingav då de snabbt 

agerade utefter situationen som uppstod. Något som i sin tur även skapade tillit i 

vårdrelationen. Upplevelsen skildrade hur vårdpersonal förhöll sig lyhört genom dels 

handlingar, men även beteende samt hur samtal hade en inverkan på den förståelse som 

ingavs hos patienten. Vidare framkom upplevelsen av förståelse när patienterna kände sig 

förstådda av vårdpersonalen när de var i behov av skratt och humor. Vilket var något som 

uppskattades och visade sig lindra obehagen för stunden. Att i situationer upptäcka när 

patienterna var i behov av humor krävde lyhördhet och indirekt en förståelse för detta i syfte 

att bemöta behoven. Upplevelsen av förståelse visade sig även i de situationer där patienterna 

fick vara delaktiga i att besluta kring deras fortsatta vårdande, något som kunde visa sig i de 

samtal som fördes i vårdrelationen. I analysen framkom det att patienter ibland var i behov 

av att få höra vårdpersonalens egna åsikter, vilket innebar att det var viktigt för patienter att 

vårdpersonalen var lyhörda. Detta för att kunna se dessa behov, vilket i sin tur medförde att 

patienter upplevde förståelse:  
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 ”Hon suckar. ”Jag skulle naturligtvis kunna göra det lätt för mig och säga att du får ställa den 

 frågan till Västerviks sjukhus. Men vad jag förstår så vill du höra min åsikt”, säger hon. ”Vad 

 glad jag blir när jag blir förstådd”, säger jag.” (Thuvesson, 2006, s.145). 

I ovanstående situation framkom det att patienten upplevde sig förstådd när vårdpersonalen 

var lyhörd och kunde förstå att patienten hade ett behov av att få höra en personlig åsikt från 

vårdpersonalen. Lyhördheten hos vårdpersonalen i denna situation, skapade en positiv 

inverkan på vårdrelationen. I vissa situationer visades förståelse inför att patienten ville ha 

åsikter från vårdpersonal där denne vårdades vid den tidpunkten. Detta skapade en 

upplevelse av förståelse då vårdpersonalen var lyhörd och förstod, vilket därmed bemötte 

patientens behov. Patienten hade ett behov av att höra vårdpersonalens åsikt, något som 

vårdpersonalen själva insåg till följd av ett lyhört förhållningssätt. En bekräftelse och 

uppvisning av förståelse inför patientens situation ledde till att patienten upplevde sig som 

mer delaktig i vården och därmed även förstådd: 

 ”Det var tal om att jag borde vårda mig själv hemma men jag slog ifrån mig, jag måste få en 

 chans till återhämtning och jag behövde kunnigas hjälp många gånger om dygnet. 

 Översköterskan suckade djupt och svarade i moll: -Så här är svensk sjukvård idag. Vi behöver 

 ditt rum. Men något dygn till kan vi nog hålla dig kvar. Lite senare sa hon att jag skulle flyttas till 

 ett flerbäddsrum och det var det bästa hon kunde göra” (Svedelid, 2008, s. 136). 

 

Ovanstående situation skildrade en upplevelse av oro kring att klara sig hemma själv, något 

som vårdpersonalen förstod och verifierade. Till följd av samtalet förstod vårdpersonalen att 

det fanns ett behov som sedan löstes, vilket medförde en upplevelse av förståelse och 

delaktighet hos patienten. Förståelse kunde urskiljas i vårdpersonalens lyhördhet när de 

bemötte patienter så att dessa kände sig bekväma, nedan i sammanhang med humor under 

en behandling: 

 

 Åh vad vi skrattar. Kommer osökt in på då jag sköt min första älg! Intresset blir inte mindre då 

 en av läkarna också är jägare! Man får ju inte roligare än man gör sig, eller hur? Dom får säkert 

 höra många roliga historier kan jag tro (Målevik, 2011, s.20). 

I denna situation skildrades förståelse i vårdrelationen då vårdpersonalen var lyhörda och 

bemötte patienten på ett sätt som gjorde att denne slappnade av och upplevde sig förstådd 

och bekväm, vilket var positivt.   

5.2 Bristande lyhördhet 

I analysen visade det sig situationer där lyhördhet inte framkom. De områden där detta 

framträdde presenteras nedan som bristande lyhördhet i kategorier och upplevelser av 

otrygghet, kränkning samt ovisshet. 
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5.2.1 Otrygghet 

I analysen kunde patienternas upplevelser av otrygghet ses när deras behov samt problem 

blev förbisedda eller om de inte togs på allvar. Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte 

förstod vikten av att vårdas av samma vårdpersonal under hela vårdtiden, vilket resulterade i 

otrygghet och osäkerhet. Otrygghet framkom i de situationer där upplevelser och 

påpekanden kring sin egen vård inte togs på allvar och där patienter indirekt blev förbisedda. 

”Det talades nu om att jag skulle skickas hem imorgon, alltså bara två dygn efter operationen! 

Det gjorde mig orolig. Hem till mina tonårspojkar, teveljud, och dataspelsbuller, matlagning 

och städning… ånej, låt mig slippa!” (Hedin, 2010, s.44). Upplevelsen av otrygghet 

framkommer i och med vårdpersonalens bristande lyhördhet, där de inte uppmärksammar 

patientens behov. Upplevelser där otrygghet framkom var bland annat när patienter 

upplevde sig veta vilken behandling som behövdes men där vårdpersonalen inte lyssnade till 

patientens ord. Detta skapade negativa upplevelser som framkom till följd av en bristande 

lyhördhet, där vårdpersonalen förbisåg patientens kunnande. Sådana upplevelser skapade 

frustration hos patienter och en upplevelse av ignorans, vilket i sin tur medförde en bristande 

trygghet. Vidare framkom bristande lyhördhet i samtal med vårdpersonalen där patienter 

upplevde att de inte blev hörda i sina behov utan blev förbisedda, framförallt då patienter 

upplevde att de fortfarande var i behov av vård, något som nonchalerades från 

vårdpersonalen. Vidare uppkom otrygghet utifrån vårdrelationens uteblivande kontinuitet, 

där patienter upplevde att det inte fanns en självklarhet i att inneha samma vårdpersonal 

under hela vårdtiden. ”Visst hade jag uppskattat att få ett samtal med mina första läkare, 

dom jag redan lärt känna, men så fungerar det inte i Sverige idag” (Målevik, 2011, s.42). 

Upplevelsen av otrygghet visade sig i att patienterna då inte upplevde att de hann lära känna 

vårdpersonalen i vårdrelationen. Detta betonades som något negativt men även som något 

som sågs som självklart i dagens vård. Vidare framkom upplevelsen av otrygghet då patienter 

inte kände sig förstådda i mötet med vårdpersonal, vilket även återspeglade en avsaknad av 

tillit i vårdrelationen till följd av att vårdpersonalen inte uppfattade patientens behov. När 

patienter inte upplevde sig delaktiga i sin vård återfanns även en bristande lyhördhet, vilket 

skapade en otrygghet i vårdrelationen. En patient beskriver en situation där denne 

behandlades i en tryckkammare och bad om att bli utsläppt så snart som möjligt, då 

patienten upplevde klaustrofobi. Vårdpersonalen brast i denna situation i sin lyhördhet, då 

de inte gav patienten stöd, vilket skapade bristande trygghet hos patienten:  

 Knastrandet inne i hjärnans innersta vindlingar var outhärdligt och jag ylade inne i  kammaren. 

 Slutligen efter evighets evighet, öppnades luckan och jag fick komma ut till min säng. Ledaren 

 för ligan sa muntert ”Faktiskt blev det tjugo minuter i alla fall. Du ska se vad gott det här har 

 gjort dig” (Svedelid, 2008, s.139). 

I denna situation återfanns bristande lyhördhet då patientens otrygghet inte togs på allvar, 

vilket gjorde att patienten inte upplevde stöttning i denna traumatiska situation. Tilliten i 

vårdrelationen blev därmed bristfällig och när tilliten var bristfällig kunde detta påverka 

patienterna att dra sig tillbaka i vårdrelationen och inte vara lika benägna att dela med sig av 

sina tankar till vårdpersonalen, vilket i sin tur ledde till att patienterna lät olika händelser gå 

obemärkt förbi, trots negativa upplevelser.  
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5.2.2 Kränkning  

I analysen framkom det att patienter upplevde kränkning av integritet och värdighet under 

vårdtillfällen då dessa patienter blev orättvist behandlade, förolämpade samt när 

vårdpersonalen missbrukade sin makt över patienterna. En sådan integritets och värdighets 

kränkning var något som tog hårt på patienterna då de redan befann sig i en utsatt position 

och från början var sårbara. När vårdpersonalen kränkte patienterna upplevde de starka 

negativa upplevelser som exempelvis förnedring, maktlöshet och ilska. Patienterna fick i sin 

tur svårt att förlita sig på vårdpersonalen, något som kunde medföra att patienterna inte 

längre vågade dela med sig av sina behov eller till och med undvek att i framtiden söka vård.  

Upplevelser av kränkning framkom då patienter upplevde att sin integritet kränktes i samtal 

med vårdpersonal, men även då vårdpersonal missgynnade sin makt över patienterna. Nedan 

beskrevs en upplevelse där vårdpersonalen upplevdes som hånfull och förolämpande 

gentemot patienten:  

 ”Hon svarar vresigt att detta inte är ett hotell, och jag kontrar med att visa henne skyltarna på 

 rumsdörrarna, där Hotell Svanen står präntat i svart på vitt. Hon svarar mig hånfullt att då 

 får jag väl klaga på hotellet, samtidigt som hon ännu än gång markerar sitt ogillande över att 

 min andedräkt luktar öl genom att vifta med  handen framför näsan. Nu har jag ännu svårare att 

 somna eftersom jag är så  uppretad. Det är förbannat integritetskränkande” 

 (Thuvesson, 2006, s. 153) 

Vårdpersonalens agerande i ovanstående situation skapar upplevelser av kränkning och 

förnedring. Detta skapade ett problem i vårdrelationen där patienten då upplevde avsaknad 

av lyhördhet.  En annan upplevelse av kränkning från vårdpersonalen framkom när 

vårdpersonal hämtade en patient från operation. Patienten bad att vårdpersonalen skulle 

lägga undan mat åt denne, men vårdpersonalen nekade patienten mat då detta var emot 

sjukhusets policy efter en operation. Upplevelsen blev ännu mer negativ då vårdpersonalen 

saknade lyhördhet i situationen, och inte såg till patientens behov. Situationen beskrivs 

vidare:     

 ”Vilket jävla dåligt humör herrn är på, då” säger hon. ”Försök inte avfärda dina dumheter med 

 att jag är på dåligt humör. Du har inga befogenheter att avgöra om jag ska äta eller inte. Se bara 

 till att fixa mat åt mig omedelbart”, säger jag med återhållen vrede. ”jag tar inga order av dig… 

 du kan få en smörgås senare ikväll, om du ber snällt” (Thuvesson, 2006, s. 147-148). 

I ovanstående situation förekom kränkningen genom samtalet som fördes, framförallt på 

sättet som det förmedlades, men även hur det sades. Patientens behov bortsågs från och 

vårdpersonalen utövade sin makt på ett oetiskt sätt, situationen ovan medförde att patienten 

blev sårbar och fick negativa upplevelser av vården. En bristande lyhördhet synliggörs i 

situationen där vårdpersonalen möjligen omedvetet kränker patienten, vilket skapade denna 

negativa upplevelse.  
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5.2.3 Ovisshet 

I analysen visade det sig att patienter i kontakt med vårdpersonal kunde uppleva deras 

kroppsspråk och språk som oroande och skrämmande, ovisshet upplevdes därmed inför vad 

vårdpersonalen menade med kroppsspråk samt språk. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen i pressade och stressade situationer kunde vara omedvetna och bortse från 

sina ansiktsuttryck eller hur de talade, utan hänsyn och lyhördhet inför patienterna. 

Kroppsspråket skildrade något som gav patienten upplevelsen av ovisshet då 

kommunikationen var bristfällig. Vårdpersonalen uppfattades som pressade och stressade: 

 På Danderyds sjukhus började det dra ihop sig mot jul och sneda blickar kastades på de 

 patienter som inte hade förstånd nog att säga sig längta hem till gran, skinka, tomtebloss och 

 klappar. En patientfri vårdanstalt är vad personalen önskar vid den stora högtiden 

 (Svedelid, 2008, s.86).   

Ovanstående situation skapade stress hos patienten som inte upplevde sig redo att åka hem 

över jul. Upplevelsen av ovisshet skildrades genom att kroppsspråket från vårdpersonalen 

orsakade negativa upplevelser hos patienten. Detta då patienten förstod vad vårdpersonalen 

menade med sitt kroppsspråk, men inget verbalt budskap framkom, vilket gav upplevelsen av 

ovisshet. Upplevelser fanns även av att vårdpersonalens kroppsspråk medförde ångest och 

panik hos patienten innan någon information meddelades gällande varför de såg bekymrade, 

oroliga eller allvarliga ut. ”… Jag har aldrig sett någon se så orolig ut förut och bara tanken på 

hans ansiktsuttryck får paniken att skaka i varje cell i min kropp” (Strömberg, 2001, s.13). 

Denna situation upplevs obehaglig av patienten då ovisshet inför situationen framkom.  En 

annan upplevelse vad gäller bristen i kommunikationen behandlade ett alltför fackligt språk, 

där de inte riktigt visste hur väl patienten var införstådd i den information som delgavs. 

Vidare kunde bristande kommunikation och ovisshet uppstå till följd av vårdpersonalens 

starka reaktioner eller påståenden i vårdsituationer. När patienten blev utelämnad antingen i 

form av uteblivna förklaringar eller där de använde ett alltför avancerat språk. Detta 

medförde upplevelse av ovisshet hos patienterna då lyhördheten uteblev när vårdpersonalen 

inte uppmärksammade patienternas upplevelser. I analysen framkom det att patienterna 

upplevde det som negativt när de inte fick ta del av vårdpersonalens tankar och information 

gällande deras vård, då det upplevdes som ovisshet i vårdrelationen. Patienterna delade 

upplevelser gällande vårdpersonalens sätt att sluta sig och hålla inne på information för att 

inte orsaka onödigt lidande hos patienterna, vilket tyvärr i sig innebar ett lidande då ovisshet 

kring cancern blev påfrestande. Otillräcklig information upplevdes då patienter upptäckte att 

information undanhölls eller doldes vilket medförde en osäkerhet hos patienterna, då tilliten 

brast till följd av bristande lyhördhet:  

 Vid samtal med läkaren står det också klart för mig att det inte alls är en konstig eller 

 ovanlig reaktion. Det är faktiskt väldig naturligt och vanligt efter det jag gått igenom 

 förklarar han för  mig. Om jag hade vetat det innan! (Målevik, 2011, s.46). 

I ovanstående situation upplevde patienten ovisshet inför sina symtom, vilket inte tidigare 

hade uppmärksammats av vårdpersonalen, till följd av bristande lyhördhet. Upplevelsen av 

undanhållen information från patienterna kunde även kopplas till en brist av tillit i 

vårdrelationen. När vårdpersonalen undanhöll information skapade detta upplevelsen av 
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ovisshet hos patienterna. Ett icke lyhört förhållningssätt medförde att dessa upplevelser inte 

uppmärksammades. Patienter beskrev hur frågor fick motfrågor och svaren var undvikande 

samt svävande när svar söktes gällande behandlingar och vård. Patienter visade frustration, 

ilska och ledsamhet kring situationer, där upplevelser av ovisshet sken igenom då frågor från 

patienter viftades bort. Vidare framkom upplevelsen av ovisshet hos patienter då de upplevde 

att vårdpersonal försökte dölja information eller att de ljög. Bristfällig information ledde 

fram till tillitsproblem som i sin tur påverkade vårdrelationen negativt, då patienterna 

upplevde sig bli lurade i och med ovissheten som upplevdes. När patienter inte fick någon 

information alls medförde det att patienter upplevde sig som skrämda.  

Ett kvinnligt biträde tar emot mig och beordrar mig att utan vidare spis att klä av mig helt 

naken. Striptease istället för alla nymodigheter. Lite stressad blir jag när hon kommer med en 

rakhyvel och beordrar mig att sära på benen ordentligt. Då undrar jag om jag har kommit till fel 

avdelning (Thuvesson, 2006, s. 127). 

 

Ovanstående upplevelse tydde på den ovisshet som skapats till följd av en bristande 

information i dels behandling samt även undersökning, där patienten upplevde sig vara 

vilsen och osäker. Upplevelse av att inte veta varför vissa behandlingar genomfördes eller en 

förståelse inför undersökningar skapade oro och upplevelsen av ovisshet. 

Så jag ringde tillbaka, förklarade situationen och hon som svarade frågade om jag var född 1973. 

Ja, då visste hon precis vad det rörde sig om, vilket oroade mig än mer förstås. Uppenbarligen är 

det angeläget eftersom doktorn pratat med dem i receptionen. Och om det är angeläget… så är 

det allvarligt … (Strömberg s.15-16). 

 

Upplevelsen antydde att vårdpersonalen brustit i sin information, dels i att göra patienten 

införstådd i händelseförloppet av vården men även i besvarandet av frågor. Patientens 

upplevelser efter samtalet var negativa. Brist av information påverkade patienters 

upplevelser av vården, där patienter i vissa fall saknade stöd i eftervården. Något som inte 

uppmärksammades i vårdrelationen, vilket visade på bristande lyhördhet.  

6 DISKUSSION 

I diskussionen kommer resultat att diskuteras mot tidigare forskning och teori. Metod 

diskuteras mot teori och etik diskuteras mot riktlinjer.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet kan det urskiljas två utmärkande teman och dessa är lyhördhet och bristande 

lyhördhet. Egenskaper i vårdrelationen har kunnat urskiljas som visar på lyhördhet eller 

bristande lyhördhet, vilket nedan kommer diskuteras. 
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6.1.1 Lyhördhet i vårdrelationen 

Resultatet visar att lyhördhet är utmärkande främst när det handlar om upplevelser kring 

dialoger i vårdrelationen, där patienterna bjuds in till samtal av vårdpersonalen. I dessa 

dialoger där lyhördhet framkommer upplevs lyhördheten från vårdpersonalen som positiv. 

Detta är något som Frisdal (2001) beskriver att när lyhördhet återfinns ger detta positiva 

konsekvenser, vilket överensstämmer med resultatet. Resultatet visar att i dialogerna 

framkommer även vårdpersonalens beteenden som väsentliga, då patienter menar att 

vårdpersonalens förmåga att visa att de bryr sig om patienterna är av betydelse utan att de 

själva behöver be om detta, patienterna upplever sig då förstådda. Glädje och lättnad 

återfinns då de vet att vårdpersonalen är närvarande. Detta kan förankras med vad Frisdal 

(2001) förklarar som empati där vårdpersonalen är medveten om det som patienten 

upplever. I resultatet visar det sig även hur viktigt det är med medvetenhet av kroppsspråket 

hos vårdpersonalen då patienterna upplever trygghet i vårdrelationen när vårdpersonalen är 

medvetna om sitt kroppsspråk och utstrålar ett lugn. Vårdpersonalens kroppsspråk samt 

tonläge i samtalet med patienten visar sig också ha en betydelse för dialogen i vårdrelationen 

enligt resultatet. Vilket även Coughlin (2012) beskriver gällande verbal och icke-verbal 

kommunikation som något avgörande för att skapa en relation till patienten, och därmed för 

att kunna bemöta patienternas behov (Coughlin, 2012). Resultatet visar att patienter 

upplever vårdpersonalen som mer lyhörd när de bemöter patienten anpassat efter budskapet 

som ska framgå, vem det ges till och efter vilken information som ska ges. Detta visar sig 

skapa en upplevelse av trygghet för patienterna då vårdpersonalen visar förståelse för deras 

behov individuellt. Detta är något som Snellman (2001;2009) framhåller att engagemang 

från vårdpersonalen är avgörande i vårdrelationen samt att det unika hos patienten ska 

bevaras. Engagemanget i detta fall kan liknas vid det som uppstår i vårdrelationen vid 

anpassningen efter individen och budskapet. Resultatet påvisar även att vårdpersonalens 

erfarenhet kan ha betydelse för patienters upplevelser av lyhördhet. I den meningen att 

lyhörd vårdpersonal kan se patientens behov utan att detta uppmärksammats av patienten 

själv. Där erfarenhet kan spela en stor roll i igenkännandet av dessa situationer och därmed 

troligtvis inverka på bemötandet som patienten mottar. Detta kan liknas vid vad Frisdal 

(2001) beskriver som intuition, där erfarenheter kan inverka på den intuition som 

vårdpersonalen har. I resultatet visar det sig att patienterna som upplever en lyhördhet är de 

som har blivit vårdade av vårdpersonal som har en helhetssyn av patienten. De ser hela 

patienten och kan anpassa behoven individuellt, något som kan förankras med Frisdal (2001) 

som beskriver att ett helhetsperspektiv behövs för att vara lyhörd. 

Resultatet visar att patienterna upplever att medvetenhet kring beteenden, språk och 

kroppsspråk skapar en ökad upplevelse av lyhördhet hos vårdpersonalen. I dialoger i 

vårdrelationen där patienter blir inbjudna i samtal, framträder det att patienterna finner sig 

lyssnade till och inte endast hörda. Detta stödjs av Frisdal (2001) som beskriver att lyhördhet 

innefattar en öppenhet med medvetenhet för att kunna fokusera i tid och rum och märka det 

outsagda, framstående är att lyhördhet handlar om kommunikation och bemötande. Detta 

visar sig i resultatet då patienterna upplever förståelse, bekräftelse samt trygghet när 

vårdpersonalen märker det outsagda, vilket i sin tur skapar en trygghet hos patienten i 

vårdrelationen. Snellman (2001;2009) menar att vårdpersonalen bör reflektera över sina 

egna värderingar och önskningar och hur dessa skiljer sig från andras, för att därmed skapa 
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en tolerans och öppenhet. Detta medför i sin tur att patienten kan uttrycka sina tankar, 

önskningar och behov (Snellman, 2001;2009). Något som överensstämmer med vad 

resultatet visar då patienterna upplever vårdpersonalen som förtroendeingivande, trygga 

samt inbjudande när de är medvetna kring patienternas behov. Vårdpersonalen märker det 

outsagda, vilket även McMahon och Christopher (2011) framhäver som positivt. Resultatet 

framhäver vidare det positiva i förmågan till att föra en dialog och att vårdpersonalen tänker 

på sin egen helhet och sitt bemötande i sin kommunikation. Något som stödjs av 

Zamanzadeh m.fl. (2010) som menar att patienten och sjuksköterskan bör ingå i ett 

ömsesidigt avtal, då de gör detta får patienten utrymme att berätta om sina upplevelser av 

vårdpersonalen. Detta är något som även resultatet påvisar har en positiv inverkan på 

vårdrelationen. 

6.1.2 Bristande lyhördhet i vårdrelationen 

Resultatet påvisar att när bristande lyhördhet framträder upplevs det som om 

vårdpersonalen hör patienterna men de lyssnar inte på vad som uttalas, i den meningen att 

de ignorerar eller nonchalerar given information från patienterna. Detta skapar negativa 

upplevelser som ger benägenhet till att patienterna blir osäkra och drar sig tillbaka i 

vårdrelationen då tillit och trygghet uteblir. Något som frångår Frisdal (2001) sätt att 

beskriva lyhördhet. Papastavrou m.fl. (2012) framhåller patienternas behov av att få bli 

hörda och uppleva att deras åsikter beaktas genom kommunikation, vilket är av relevans för 

att skapa en god vårdrelation byggd på värdighet. Pavlish och Ceronsky (2009) stödjer att 

patienterna förväntar sig att bli sedda och hörda, vilket de menar kräver närvaro för att 

uppnå förståelse inför patienters unika behov. Negativa upplevelser skapas enligt resultatet 

genom dialoger där patienterna inte upplever sina behov bemötta av vårdpersonalen, då 

exempelvis fackligt språk används, vilket gör att information inte når fram till patienten.  

Upplevelser av bristande lyhördhet återfinns i situationer där vårdpersonalen inte framför all 

information som de innehar, vilket leder till en misstro i vårdrelationen där patienten inte 

vågar lita på vårdpersonalen. Alexander m.fl. (2011) menar att utbildning i hur samtal kan 

föras på ett empatiskt vis och i hur patienter uttrycker sig kan höja kvalitén av vården. 

Vårdpersonalen upplevs brista i lyhördhet när det gäller att framföra information om 

patientens vård, vilket exempelvis visar sig genom att informationen framförs med diffusa 

meningar. Vårdpersonalen tror inte att patienterna är i behov av mer information än vad som 

ges, vilket i de flesta fall leder till negativa upplevelser hos patienterna. Detta visar på en 

direkt motsats till att vara lyhörd inför patienters behov, vilket resultatet visar ger en positiv 

upplevelse. Enligt Dougherty (2010) krävs det att vårdpersonalen innehar kunskap kring 

patienternas behov samt förmågan att skapa upplevelse av hopp och inge patienten med 

relevant information för att kunna stödja patienten och möta dennes behov. Vilket kan 

indikera på ett krav gällande förmåga till givande kommunikation i vårdrelationen. Dock 

menar Stajduhar m.fl. (2009); Thorne m.fl. (2010); Uitterhoeve m.fl. (2007) samt 

Wittenberg-Lyles m.fl. (2013) att det behövs mer forskning och utbildning kring 

kommunikation för att kunna ge patienterna en förbättrad vård kvalité. Kopplat till resultatet 

skulle mer utbildning och forskning kring kommunikationen med patienter kunna leda till en 

ökad chans att minska den bristande lyhördheten i vårdrelationen, vilket skulle skapa ökad 
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sannolikhet för vårdpersonalen att förstå patienters behov (Wittenberg-Lyles m.fl., 2013). 

Resultatet visar att bristande lyhördhet upplevs när vårdpersonalen inte är medvetna om sitt 

kroppsspråk, språk, ordval och kring vad som sägs eller inte sägs. Detta kan indikera på vad 

Frisdal (2001) beskriver som att inte ha en helhetssyn av människan, vilket i sin tur leder till 

bristande lyhördhet. Snellman (2001;2009) stödjer detta och menar att patienten ska ses ur 

ett helhetsperspektiv så att inte personliga delar bortfaller ur vårdrelationen. Detta kan 

indikera på att vårdpersonalen bör vara mer medveten kring sin egen helhet och hur detta 

påverkar patientens helhet, vilket skulle kunna vända en negativ upplevelse till någonting 

positivt.   

Resultatet visar att när vårdpersonalen är omedvetna vad gäller patientens behov, ger det en 

inverkan på vårdrelationen till följd av en bristande lyhördhet. Något som Snellman 

(2001;2009) framhåller gällande att närvaro och medvetenhet är av relevans i vårdrelationen 

och att vårdpersonalen inte förställer sig. Detta stämmer överens med vad resultatet 

presenterar gällande att tilliten i vårdrelationen uteblir, då detta indikerar på att om 

patienten inte känner tillit kommer denne dra sig tillbaka i vårdrelationen. Resultatet visar 

även att när patienten upplever bristande lyhördhet finner de vårdrelationen som mer 

negativ. I resultatet kan det även utmärkas att bristande lyhördhet upplevs när 

vårdpersonalen utövar makt över patienterna, försöker bestämma över dem, inte bjuder in 

till dialog eller delaktighet, använder ett dömande tonläge samt är hånfulla eller 

nedvärderande. Detta är tvärtemot vad Snellman (2001;2009) beskriver gällande förmåga till 

dialog i vårdrelationen, som är av högsta prioritet för att patienten ska vilja dela med sig av 

sig själv och känna sig stöttad. Delaktighet, värdighet och självbestämmande ska respekteras 

och patienten ska kunna delta aktivt i sin egen vård. Något som inte alltid uppnås enligt 

resultatet, vilket även påvisar att i de situationer där detta inte återfanns upplevdes det som 

kränkande av patienters integritet och värdighet. Lyhördhet enligt Frisdal (2001) är att 

respektera den personliga sfären, vilket resultatet visar inte alltid åstadkoms i situationer. 

Vidare menar Frisdal (2001) att upplevelser av att befinna sig i underläge som patient kan 

göra att patienten inte vågar uttrycka sina behov. Detta kan indikera på att patienterna inte 

kommer dela sina upplevelser med vårdpersonalen då patienterna känner sig osäkra och 

saknar tillit till att vårdpersonalen kan uppmärksamma deras behov. Något som resultatet 

påvisar gör att vården inte upplevs som värdig, vilket inte överensstämmer med Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL](SFS 1982:763) mål om att behandla patienten med värdighet och 

respekt.  

I resultatet framkommer det att patienterna i de fall där de upplever sig kränkta finner att det 

inte finns någon etik i vårdrelationen. Något som Frisdal (2001) påvisar är att ett lyhört 

förhållningssätt inbegriper etiska principer och en vilja till att göra gott och inte skada. Detta 

var något som inte uppfylldes i resultatet under bristande lyhördhet. Bristande lyhördhet 

medför att dessa patienter upplever sig ännu mer sårbara än de tidigare varit i och med sin 

sjukdom. Sårbarhet med lyhördhet inför människors olikhet är något som Frisdal (2001) 

lyfter som viktigt för lyhördhet och för att kunna ge god vård. Snellman (2001;2009) stödjer 

att patienten är i en sårbar situation, vilket måste uppmärksammas. Detta överensstämmer 

med resultatet samt Värdegrund för omvårdnad (2010) som menar att det är av relevans att 

vårdpersonalen har kunskap nog för att kunna skydda varje patientens unika sårbarhet. 
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Indikationer finns utifrån resultatet att när detta inte uppmärksammas skapas en negativ 

upplevelse och lyhördheten inför patientens behov brister.  

6.1.3 Avslutande resultatdiskussion  

Resultatet svarar an på examensarbetets syfte, vilket är hur patienter med cancer upplever 

lyhördhet i vårdrelationen. Patienterna visar sig uppleva lyhördhet främst genom de dialoger 

som framförs, det kroppsspråk som uppvisas samt de beteenden som genomförs. Tidigare 

forskning kan påvisa liknande resultat som framkommit i examensarbetets resultat. 

Lyhördhet återfinns i mindre skala än bristande lyhördhet i resultatet, vilket kan indikera på 

att bristande lyhördhet tar upp en större del i vårdrelationen. Dock kan detta diskuteras 

huruvida de positiva upplevelserna framhävs i lika stor utsträckning som de negativa 

upplevelserna i självbiografierna. Detta då patienter kan ha ett behov av att berätta om sina 

negativa upplevelser i större utsträckning, än sina positiva upplevelser.  

Lyhördhet är något som återfinns i kommunikation, kommunikation är något som tidigare 

forskning lyfter som ett utvecklingsområde inom vården, rent kunskapsmässigt. Detta 

överensstämmer med examensarbetets resultat, då brister syns inom kommunikation, dialog 

samt kroppsspråk i resultatet. Examensarbetets författare innehar en viss förförståelse 

gällande vilka brister som förekommer i vården, vilket är jämförbart med vad patienterna 

upplever som bristande områden gällande lyhördhet.  

Detta resultat kan inverka på omvårdnaden genom att veta hur lyhördheten ger en positiv 

effekt i dagens vård, samt var den brister. När detta kan uppmärksammas kan vården 

förbättras där bristerna finns, vilket kan skapa en lyhörd och förbättrad vårdrelation. 

Patienterna får därmed en förbättrad relation till vårdpersonalen, vilket leder till att 

vårdpersonalen lättare kan uppmärksamma patienternas behov. 

6.2 Metoddiskussion  

Författarna anser att det är rätt beslut att använda sig av en kvalitativ ansats som grund för 

examensarbetet då detta är lämpligast för att kunna svara på syftet som handlar om 

upplevelser. Begreppet lyhördhet är till viss del begränsat gällande forskning, vilket har 

medfört att det till viss del varit tidskrävande att finna tidigare forskning. I examensarbetet 

innebär detta att det varit tidskrävande att finna vetenskapliga artiklar till tidigare forskning 

för att komma så nära begreppet lyhördhet som möjligt. Trots detta anser författarna till 

examensarbetet att de vetenskapliga texterna i bakgrunden är av relevans för detta 

examensarbete. 

Självbiografier används som analysenhet för att detta är lämpligast på grund av den 

begränsade tidsramen. Självbiografier anses även lämpligt för att kunna svara på syftet då 

självbiografier betraktas innehålla tillräcklig data om upplevelser. Examensarbetet använder 

sig av självbiografier som är skrivna av både kvinnliga och manliga patienter för att få en 

större helhet. Detta anses vara en styrka i examensarbetet då det ger ett jämt fördelat resultat 

mellan kvinnor och män. Urvalet av självbiografierna anses vara tillräckligt många för att ge 
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ett mättat resultat och de valda självbiografierna innehåller ungefär lika många 

meningsbärande enheter som svarar an på syftet, vilket är en styrka då alla fem 

självbiografier använts lika mycket under examensarbetet. Valet av metod anses passa detta 

examensarbete då syftet med examensarbetet handlar om patienters upplevelser. Upplevelser 

kan variera från person till person och därför anses detta vara en lämplig metod. Metoden 

används för att finna variationer såsom skillnader och likheter, textens innehåll delas upp för 

att sedan föras samman igen och därmed få en ny helhet, vilket gör att dessa skillnader och 

likheter framhävs tydligt i resultatet. Denna valda analysmetod har varit en styrka, då den 

har gett ett tydligt resultat med både skillnader och likheter i upplevelser hos patienterna 

samt gett ett mättat resultat. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att varje text innehåller ett manifest 

innehåll och ett latent budskap. Examensarbetet arbetas utifrån ett latent förhållningssätt i 

uttagandet av meningsbärande enheter ur självbiografierna, då detta innebär en mer 

tolkande analys, vilket krävs för att få fram upplevelser av lyhördhet då detta inte 

framkommer tydligt i det manifesta innehållet. Examensarbetets författare har ingen tidigare 

erfarenhet av att göra en kvalitativ innehållsanalys, vilket kan inverka på resultatet, att kunna 

se det latenta budskapet i texten kräver även en högre grad av erfarenhet av innehållsanalys 

för att få ut ett giltigt resultat. Dock beskriver Graneheim och Lundman (2004) att det kan 

uppstå en risk för förlorad helhet av textens innehåll om författarna till examensarbetet 

analyserar texten alltför textnära, vilket betyder att analysen av ett latent budskap kan vara 

en styrka med detta examensarbete. När de meningsbärande enheterna är uttagna, använder 

sig examensarbetets författare av ett manifest förhållningssätt i sin analys i skapandet av 

kondensering av meningsbärande enheter, kodning och framtagning av kategorier. I sista 

steget där teman skapas återgår examensarbetets författare till ett latent förhållningssätt för 

att på i en högre grad av tolkning framta den gemensamma röda tråden för kategorierna.      

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det lämpligt att reflektera med varandra när något 

är osäkert eller oklart i samband med identifiering och förståelse av meningsbärande 

enheter. Detta utförs under hela analysprocessen genom regelbunden reflektion med 

varandra för att resultatet ska bli så giltigt som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att för att bedöma trovärdigheten av examenarbetet som är baserad på en kvalitativ 

ansats används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet innebär hur 

stor sanning resultatet innehåller. Detta innebär att resultatet måste svara på syftet genom 

att lyfta fram det som är framträdande och även få fram variationer. Detta anses ha uppnåtts 

då det har framkommit en variation i upplevelserna och upplevelserna har synliggjorts 

tydligt. Under analysen uppstod det inga hinder under identifiering och framtagande av 

meningsbärande enheter eller under kondensering av meningsbärande enheter. Däremot 

krävdes gemensam reflektion och diskussion under framtagning av teman och kategorier. I 

början framkommer det många kategorier som fick sammanfogas genom gemensam 

reflektion, vilket underlättar analysen och gör det lättare att hantera datainsamlingen, som i 

sin tur ger resultatet en högre giltighet.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att trovärdighet inte bara handlar om 

sanningshalten, utan även om hur författarnas förförståelse har påverkat examensarbetet. 

Med förförståelse menas tidigare erfarenheter, förutfattade meningar och teoretiskt kunskap.  
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Under analysprocessen finns medvetenhet om detta och försök till att bortse från 

förförståelse samt förutfattade meningar förekommer. Detta genomförs genom att under 

examensarbetet reflektera gällande detta och genom att inneha en medvetenhet om 

förförståelsen. Tidigare erfarenheter har bortsetts från i så stor utsträckning som möjligt för 

att detta inte ska ha någon inverkan på resultat och giltighet. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kommer alla författare alltid ha en viss förförståelse och detta kan i vissa fall påverka 

resultatet, ett problem med detta är att omedvetna tolkningar kan påverka resultatet. Detta 

anses som en svaghet med metoden då det kan bli en omedveten påverkan av analysen, vilket 

i sin tur påverkar resultatet som kan bli mindre trovärdigt. Eftersom examensarbetets 

författare är medvetna om detta anses det dock finnas mindre risk för omedveten tolkning. 

En styrka med examensarbetet är att ingen data som svarar på syftet har gått förlorad, vilket 

ger en hög trovärdighet. En ytterligare styrka är att både urval och analysprocess är noggrant 

beskrivna, vilket gör att läsaren själv kan bedöma giltigheten. Det presenteras flera citat i 

resultatet som ger läsaren möjlighet att själv bedöma giltigheten genom att se om citaten 

besvarar syftet och hur citaten analyseras av författarna till examensarbetet. Med 

tillförlitlighet menar Graneheim och Lundman (2004) att det är av relevans att vara kritisk 

och granska resultatet regelbundet. Detta har uppnås då båda författarna kontinuerligt 

reflekterar och granskar analysenheterna samt innehållsanalysen under processen. 

Analysenheterna har lästs igenom gemensamt upprepade gånger, vilket styrker att resultatet 

har uppnått en hög tillförlitlighet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning 

resultatet kan appliceras till andra situationer och grupper. Under examensarbetet används 

självbiografier med patienter som fick vård i Sverige, förutom en patient som fick vårdas 

utomlands en kort period. På grund av detta är examensarbetet inte överförbart till andra 

länder då resultatet baseras på svensk sjukvård. Vården varierar även inom Sverige beroende 

på län där exempelvis resurser varierar samt personalomsättning, vilket kan påverka hur 

stressad miljön är. Patienterna kommer från olika län men anses inte vara tillräckligt många 

för att representera hela landet. Resultatet kan möjligtvis vara applicerbart till mindre 

grupper, med hänsyn till antalet självbiografier och könsfördelningen. Av de valda 

självbiografierna finns en stor fördelning av åldrarna på patienterna, vilket stärker 

överförbarheten. 

6.3 Etikdiskussion 

Något som kan utföras inför ett examensarbete är att kontakta självbiografiernas författare 

för att tillfråga om att få använda deras självbiografier till examensarbetet. Detta har inte 

utförts eftersom självbiografierna är publicerade, vilket gör det accepterat att analysera dessa 

då det är publicerat material. Ingen etisk problematik har uppstått i examensarbetet, då 

Codex (2013) riktlinjer följs.   
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7 SLUTSATSER 

 Lyhördhet återspeglas i samtal, kroppsspråk och hur dialogen genomförs i 

vårdrelationen.  

 Lyhördhet i vårdrelationen leder till att patienten upplever bekräftelse, trygghet och 

förståelse. 

 Bristande lyhördhet uppstår då vårdpersonal inte är medvetna i sitt beteende, 

kroppsspråk eller i dialoger som förs i vårdrelationen.  

 Bristande lyhördhet i vårdrelationen leder till att patienten upplever otrygghet, 

ovisshet eller kränkning. 

 Resultatet indikerar på att det i dagsläget framkommer en bristande lyhördhet inom 

vården.  

 Resultatet påvisar situationer där lyhördhet återfinns hos vårdpersonalen, vilket ger 

positiva upplevelser hos patienterna, men även situationer där lyhördheten brister, 

vilket skapar negativa upplevelser. Detta är något som bör uppmärksammas och 

därigenom förbättra vårdrelationen.  

 Rekommenderad vidare forskning är att göra en begreppsanalys av själva begreppet 

lyhördhet, samt att genomföra intervjuer med patienter för att få en ökad bild av 

deras upplevelser. 
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Rahmani, A., & Valizadeh, L., 2010. 
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nurses’ perceptions of important nurse 
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CINAHL 
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Nursing 

presence AND 

nursing theory 

Full text, 

Peer-

reviewed. 

23 McMahon, M. A., & Christopher, K. A., 

2011.  
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Presence. 

CINAHL 
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patients 
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van Achterberg, T., 2007.  
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caring behaviours: A comparative study. 
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BILAGA B: SJÄLVBIOGRAFIER 

Bok Författare Utgivningsår Sidor Handling 

Att överleva. Anders 

Hedin 

2010 213 Denna bok skildrade livet som 

patient i möten med vården och 

med engagerade vänner vid hans 

sida. Anders drabbades av malignt 

melanom och i boken synliggör 

hans resa under några år då han 

behandlades för sin cancer 

sjukdom. 

Riden av maran, 

besatt av 

demoner, helad 

av änglar. 

Olov Svedelid 2008 178 Boken handlade om möten med 

vården under sjukdomstillstånd 

där Olov drabbades av en tumör i 

käken. Boken gav en inblick i hur 

vårdsystemet fungerade sett ur en 

patients perspektiv och Olovs 

tankar kring detta. 178 sidor. 

Att vilja leva.  Johnny 

Thuvesson 

2006 286 Boken handlade om Johnnys möte 

med vården och hans kamp för att 

vilja överleva sin cancer, trots att 

läkarna sagt att han bara har 6 

månader kvar att leva. 

Cancer som 

resesällskap min 

uppmuntran till 

dig. 

Maggie 

Målevik 

2011 63 Maggie skildrade hur viktigt det är 

att ha en positiv syn på tillvaron 

och fästa blicken framåt. Boken 

riktade sig mot anhöriga, vårdare 

och dem som drabbats av cancer. 

Handlingen kretsar kring hennes 

resa inom vården i kampen mot 

bröstcancern. 

Draken lyfter i 

motvind. En bok 

om att vara ung 

och få cancer.  

Johanna 

Strömberg 

2001 192 Denna bok gestaltade Johannas 

kamp mot en svårartad cancer 

genom sjukdom och behandling.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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