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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att beskriva unga kvinnors upplevelser av barnmorskors/gynekologers 

bemötande i samband med gynekologisk undersökning. Vidare var syftet att uppnå en ökad 

kunskap för de faktorer som kan ligga till grund för upplevelsen av bemötandet. Studien var 

av kvalitativ ansats där deltagarna (N=10) var svensktalande kvinnor i åldrarna 18-25 år, med 

erfarenhet av minst en gynekologisk undersökning. Den kvalitativa forskningsintervjun 

användes som datainsamlingsmetod, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp 

av en intervjuguide. Materialet analyserades kvalitativt enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) metod för innehållsanalys. Resultatet presenterades utifrån två funna övergripande 

teman; Betydelsen av en bekräftande kommunikation och Ett respektfullt och empatiskt 

förhållningssätt. De sammanlagt tolv underliggande kategorierna representerade de faktorer 

som låg till grund för upplevelsen av bemötandet. Under temat Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation placerades följande kategorier: Kontinuerlig dialog, Information, Ordval och 

kommentarer, Tonfall, Bekräftelse samt Icke verbal kommunikation. Tema Ett respektfullt 

och empatiskt förhållningssätt utgjordes av kategorierna Respektfullt, Värderingsfritt, 

Empatiskt, Lyhört/anpassat, Inbjudande samt Lättsamt förhållningssätt. Slutsats: Kvinnornas 

upplevelser av bemötande i samband med gynekologisk undersökning beskrevs i övervägande 

positiva ordalag, dock med vissa negativa inslag. Studiens resultat indikerar ett behov av ett 

individanpassat bemötande vilket lämpligen karaktäriseras av ovan nämnda förhållningssätt. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe young women's experiences of midwives/ 

gynaecologists treatment in connection to gynaecological examination. A further aim was to 

achieve a better understanding of the factors that can form the basis of the experience of 

treatment. A qualitative study was performed in which the participants (N=10) was Swedish-

speaking women aged 18-25 years, with experience of at least one gynaecological 

examination. Data were collected through semi-structured interviews, using an interview 

guide. The material was analyzed according to Graneheim and Lundman´s (2004) method for 

qualitative content analysis. The results were presented based on the two overarching themes 

that were found; The importance of a confirmatory communication and A respectful and 

empathic approach. The twelve underlying categories represented the factors that gave rise to 

the experience of treatment. Under the theme The importance of a confirmatory 

communication, the following categories were placed: Continuous dialogue, Information, 

Choice of words and comments, Tone of voice, Confirmation and Non-verbal 

communication. The theme A respectful and empathic approach contained the following 

categories: Respectful, No set of values, Empathic, Responsive/conformed, Inviting and Easy-

going approach. Conclusion: Women's experiences of treatment in connection to 

gynaecological examination were in general described in positive terms, but with some 

negative elements. The results of this study indicate a need for an individualized treatment 

which most likely should be characterized by the attitudes mentioned above. 
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INLEDNING 

Fossum (2007) lyfter fram betydelsen av bemötande inom hälso- och sjukvård. Bemötande 

behandlar en interaktion mellan människor och den inställning personer har gentemot 

varandra. Detta kommer till uttryck i exempelvis tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och 

tonfall. Bemötande innefattar även människosyn och ger därmed avtryck i vårdutförandet 

(Fossum, 2007). När två personer möts skickar sändaren ut tecken och signaler, vilka sedan 

registreras och tolkas av mottagaren. Mottagarens perception är filtrerad och påverkas av 

tidigare erfarenheter, förväntningar, behov samt kunskap. En god kontakt mellan vårdpersonal 

och patient bidrar till en ökad trygghet hos båda parter (Eide & Eide, 1997). Genom 

god kommunikation gynnas såväl patientsäkerheten som patienttillfredsställelsen (Fossum, 

2007). Patienter har beskrivit god omvårdnad som individualiserad, patientfokuserad och 

behovsanpassad. Engagemang och omtanke hos personal, samt att vården utförs med hänsyn 

till patientens integritet, är av stor vikt (Attree, 2001). 

 

Enligt Ida J. Orlandos (1961) omvårdnadsteori grundar sig omvårdnad på en dynamisk 

interaktion mellan sjukvårdspersonal och patient. Orlando flyttar fokus från patientens 

medicinska diagnos till patientens behov ur ett helhetsperspektiv, där målet med omvårdnaden 

är att lindra eller avlägsna såväl fysiskt som psykiskt obehag. När vårdpersonal och patient 

först möts är de främlingar för varandra. Patienten kan därför endast antaga hur pålitlig den 

person är som han eller hon möter. Patienten kan ej heller säkert veta personalens 

professionella funktion, auktoritet eller ansvar i relation till patientens behov, om inte detta 

tydliggörs genom praktiska exempel.  

 

Det anses nödvändigt att vårdpersonalen först etablerar en hjälpande relation med patienten 

för att denne ska kunna redogöra för sina svårigheter eller behov. Vidare menar Orlando att 

människor är ambivalenta i relation till deras beroendesituation. Patientens ord bör därför ej 

tas bokstavligen då det kan finnas en underliggande mening vilken patienten inte förmår eller 

vågar uttrycka. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att ta initiativet för att patienten 

ska uttrycka den underliggande orsaken till sitt beteende för att klargöra problem och behov 

(Orlando, 1961). 

 

En gynekologisk undersökning är en undersökning av kvinnans yttre och inre genitalia, och är 

en viktig komponent vad gäller kvinnors reproduktiva hälsa (Andersson & Weström, 2005). 
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Sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del av kvinnans liv, och kan både gynna och 

hämma psykiskt välbefinnande (Lewin, 1996) samt upplevd livskvalitet (Fugl-Meyer, 1996). 

Syftet med en gynekologisk undersökning är huvudsakligen diagnostik (Farmen & Hol, 

2002). I de fall där kvinnans hälsostatus inte utgör något hinder utförs en gynekologisk 

undersökning i en undersökningsstol. Kvinnan ligger i gynekologläge; dorsalt läge med böjda 

och abducerade höftleder där benen vilar i benstöd. Den undersökande läkaren eller 

barnmorskan står eller sitter mellan kvinnans ben. Vid undersökningen fastställs gynstatus 

genom inspektion och bimanuell palpation (Andersson & Weström, 2005). Undersökningen 

kan omfatta vulva, urinrörsmynning, vagina, cervix, uterus, tuba, ovarier, parametrie samt 

bäckenbotten (Farmen & Hol, 2002). Hjälpmedel som kan användas är speculum och 

depressor vilka förs in i vagina för att separera bakre och främre slidvägg i syfte att 

möjliggöra inspektion av inre genitalia (Andersson & Weström, 2005). 

Vårdpersonal har möjlighet att ställa frågor kring exempelvis sexualitet och sexuella 

övergrepp i syfte att främja hälsa (Haboubi & Lincoln, 2003). I två svenska enkätstudier, där 

488 respektive 413 kvinnor deltagit, finner majoriteten av kvinnorna det lämpligt att bli 

tillfrågade denna sorts frågor i samband med en gynekologisk undersökning (Wendt, 

Hildingh, Lidell, Westerståhl, Baigi & Marklund, 2007; Wendt, Lidell & Westerståhl, 2009). 

Det anses vara positivt om vårdpersonalen öppnar upp för en dialog då kvinnorna själva 

upplever det som en svårighet att ta upp ämnen som kan upplevas som känsliga med en 

främling (Wendt et al., 2009). 

 

I en svensk enkätstudie har 528 slumpmässigt utvalda kvinnor uppgett sin attityd till 

gynekologisk undersökning, detta på en visuell analog skala från väldigt negativ (0) till 

väldigt positiv (100). Kvinnornas attityder till gynekologisk undersökning var i stort sett 

positiva, dock med vissa inslag av negativ art (Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998). Kvinnors 

erfarenheter av deras första gynekologiska undersökning har generellt sett, oavsett 

åldersgrupp, visat sig vara mer negativa än erfarenheterna från den senaste undersökningen 

(Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998).  

 

I Brixen Larsen och Kragstrups enkätstudie från år 1995 uppgav cirka en tredjedel av de 551 

tillfrågade danska 17-åringarna, vilka genomgått en gynekologisk undersökning, att de 

upplevt den första undersökningen som negativ. Flertalet av dessa unga kvinnor upplevde 

undersökningen med speculum som det mest obehagliga momentet. Knapphändiga 
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förkunskaper hos kvinnan förstärkte den negativa upplevelsen. 

 

Det finns ett samband mellan kvinnors erfarenheter av, och framtida attityder till, 

gynekologiska undersökningar. En kvinnas första gynekologiska undersökning är en stark 

bakomliggande faktor för framtida attityder. Erfarenheter av smärta under den första 

gynekologiska undersökningen är korrelerade till negativa erfarenheter i allmänhet (Wijma, 

Gullberg & Kjessler, 1998). Mer än hälften av de sammanlagt över 1000 kvinnor i åldrarna 

17-19 år som deltagit i två nordiska studier, har rapporterat deras första gynekologiska 

undersökning som smärtsam eller mycket smärtsam (Brixen Larsen & Kragstrup, 1995; 

Wijma et al., 1998).  

 

Förutom fysiskt obehag är psykologiska faktorer av betydelse. Gynekologiska undersökningar 

innebär exponering av intima delar av kroppen och kan upplevas som en situation med förlust 

av kontroll (Brixen Larsen & Kragstrup, 1995). 

 

Flera studier visar att en gynekologisk undersökning kan framkalla negativa känslor hos 

kvinnan, såsom oro för sitt hälsotillstånd, oro för att instrumenten ej är rena nog (Yanikkerem, 

Özdemir, Bingol, Tatar & Karadeniz, 2009), skam (Brixen Larsen & Kragstrup, 1995; Larsen, 

Oldeide & Malterud, 1997; Yanikkerem et al., 2009), rädsla för smärta (Brixen Larsen & 

Kragstrup, 1995; Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998, Yanikkerem et al., 2009), nervositet 

(Brixen Larsen & Kragstrup, 1995; Larsen et al., 1997), upplevelse av bristande information 

(Brixen Larsen & Kragstrup, 1995) samt osäkerhet (Larsen et al.). 

 

I de fall då kvinnan känner nervositet inför undersökningen är föreställningarna innan själva 

besöket ofta värre än de faktiska upplevelserna. God information och kommunikation gynnar 

känsla av kontroll, förtroende och tillit. Ett respektfullt bemötande tenderar att minska 

kvinnans upplevelse av maktskillnad i relation till gynekologen (Larsen, Oldeide & Malterud, 

1997). 

 

I Berggren, Bergström och Edbergs (2006) svenska kvalitativa studie framkommer att 

kulturella skillnader och upplevelsen av att vara annorlunda i flera fall lett till känslor av 

skam, skuld och utsatthet hos patienter i samband med gynekologiska undersökningar. Flera 

könsstympade kvinnor uppfattade svenska barnmorskor som vänliga men hade känt sig som 

studieobjekt. Några kvinnor upplevde att barnmorskan med ansiktsuttryck visat förvåning och 
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avsmak, vilket resulterade i en känsla av hjälplöshet och sårbarhet hos kvinnorna. 

 

Sökorsaken har betydelse för upplevelsen av vårdkontakten, exempelvis om kvinnan söker 

vård för att utföra abort eller förlossning (Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998). Andra faktorer 

som kan påverka den totala upplevelsen negativt är bland annat om kvinnan är ung (18-25 år), 

har blivit sexuellt utnyttjad, har psykiska problem, eller är missnöjd med sitt nuvarande 

sexuella samliv (Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos, Wijma & Schei, 2003).  

 

En upplevd negativ känslomässig kontakt med gynekologen har visat sig kunna leda till att 

kvinnan känner sig obekväm (Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos, Wijma & Schei, 2003) och i 

vissa fall att kvinnan i framtiden undviker gynekologiska undersökningar, med risk för 

negativa hälsoeffekter (Wendt, Fridlund & Lidell, 2004). 

 

I en svensk kvalitativ studie från år 2004 har 30 kvinnor i åldrarna 18-82 år intervjuats om 

personalens beteende i samband med gynekologiska undersökningar. Två teman har 

identifierats; förtroende och bekräftelse. När personal uppvisat ett positivt beteende genom 

respekt och engagemang, främjades såväl bekräftelse som förtroende hos kvinnorna. I en 

fjärdedel av fallen uppgavs att delaktighet i vården genom information och beskrivning av 

undersökningens händelseförlopp med ett lättförståeligt språk bidrog till förtroende. Även 

förståelse bidrog till förtroende. I de fall där gynekolog eller barnmorska uppfattades som 

nonchalant, missgynnades kvinnans känsla av bekräftelse. En kvinna berättade att 

barnmorskan uttryckte empati genom beröring, vilket ansågs vara positivt. En femtedel av 

kvinnorna upplevde humor som ett stödjande bemötande (Wendt, Fridlund & Lidell, 2004).  

 

Humor i form av skratt skapar ett positivt tillstånd såväl emotionellt som fysiologiskt (Martin 

& Lefcourt, 2004). Empati, intimitet och förtroende är positivt korrelerad med humor vilket 

visar vikten av mellanmänskliga relationer (Hampes 1994, 1999, 2001). Studier visar 

dessutom att humor har en positiv effekt genom att minska negativ stress (Abel 1998; Kuiper 

& Martin, 1998). 

 

I Mallett och A'Herns studie från 1996 undersöktes hur ofta och i vilket syfte sjuksköterskor 

på en vårdavdelning använde sig av humor. Av materialet kan utläsas att humor främst 

används för att underlätta kommunikation och för att undvika konflikter.  
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Humor anses olämpligt och oetiskt då patienten på något sätt är psykiskt instabil eller i samtal 

om allvarliga företeelser så som sjukdomssymtom (Sullivan & Deane, 1988; Hunt, 1993) men 

om komiken är av delad förståelse patient och sjuksköterska emellan kan humor med fördel 

användas (Hunt, 1993). 

 

I de fall kvinnor upplever en gynekologisk undersökning som en negativ händelse, bottnar 

detta många gånger i brister i barnmorskans eller gynekologens bemötande (Wendt, Fridlund 

& Lidell, 2004). Faktorer som visat sig främja en positiv upplevelse i samband med 

gynekologisk undersökning är respekt (Larsen, Oldeide & Malterud, 1997; Wendt et al., 

2004; Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998) noggrann information (Brixen Larsen & Kragstrup, 

1995; Wendt et al., 2004; Yanikkerem, Özdemir, Bingol, Tatar & Karadeniz, 2009), god 

kommunikation (Larsen et al., 1997; Wendt et al., 2004), tålamod hos barnmorska eller 

gynekolog (Larsen et al., 1997) samt engagemang (Wendt et al., 2004). Vidare menar Wendt, 

Fridlund och Lidell (2004) att det finns behov av ytterligare forskning kring personalens 

beteende och betydelsen av detta vid en gynekologisk undersökning.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva unga kvinnors upplevelser av barnmorskors/gynekologers 

bemötande i samband med gynekologisk undersökning. Vidare var syftet att uppnå en ökad 

kunskap för de faktorer som kan ligga till grund för upplevelsen av bemötandet.  

 

METOD 

Design 

Studien var av kvalitativ ansats. 

 

Urval 

Studiens deltagare var svensktalande kvinnor i åldrarna 18-25 år, med erfarenhet av minst en 

gynekologisk undersökning.  

 

Inklusionskriterier gällande kön, ålder samt erfarenhet av gynekologisk undersökning valdes 

för att undersökningsgruppen skulle motsvara den grupp människor studien syftade att 

undersöka. För att undvika kommunikationssvårigheter och eventuella missförstånd var 

samtliga deltagare svensktalande. 
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Urvalsmetoden som användes var ett rekommendationsurval, även kallat snöbollsurval. Detta 

innebar att en tillfrågad deltagare fick rekommendera ytterligare någon som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Denna person fick sedan i sin tur rekommendera en ny deltagare 

och så vidare. Detta rekommendationsurval kompletterades senare genom rekrytering av 

informanter på stadens ungdomsmottagning.  

 

Studien bestod av totalt tio deltagare. Kvinnorna var 18-25 år, medelålder 22,5 år. Nio av tio 

var födda i Sverige. Sex kvinnor var kristna, övriga fyra saknade religionstillhörighet. Åtta 

läste vid universitetet, en gick i gymnasiet, och en arbetade. Nio kvinnor hade aldrig varit 

gravida, en hade genomgått en abort. Kvinnorna uppgav att de hade genomgått 1-25 

gynekologiska undersökningar, medelvärde 5,5. Vid intervjutillfället hade sju kvinnor sökt 

gynekologisk undersökning på grund av rutinkontroll, sju för provtagning och tre för 

preventivmedel. 

 

Bortfallet bestod av totalt sex kvinnor varav fem från ungdomsmottagningen. Av dessa 

uppgavs tidsbrist som anledning i tre fall, och ovilja i två fall. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att få insikt i undersökningsgruppens olika upplevelser av bemötande i samband med 

gynekologisk undersökning, valdes den kvalitativa forskningsintervjun som 

datainsamlingsmetod.  

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 1. Denna 

intervjuguide inleddes med fem frågor kring demografiska data: ålder, utbildningsnivå, 

etnicitet och religion, tidigare graviditeter samt antal genomgådda gynekologiska 

undersökningar och dess sökorsaker. Därefter följde tre frågeområden med chans för 

intervjuaren att ställa fördjupningsfrågor. Frågeområdena behandlade allmänna åsikter kring 

bemötande i samband med gynekologisk undersökning, samt specifika negativa och positiva 

upplevelser av bemötande. Slutligen följde åtta ämnesområden, baserade på tidigare 

forskning, där samtliga skulle ha behandlats innan intervjun avslutades. Dessa ämnesområden 

var: barnmorskan eller gynekologens medicinska kunskaper, information, delaktighet, 

respekt, engagemang, empati, humor samt tillfrågan om livsstilsfrågor. 
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Procedur 

Intervjuguiden arbetades fram utifrån studiens syfte. I januari år 2010 prövades intervjuguiden 

på fyra deltagare med syfte att kontrollera att intervjuguiden fungerade i praktiken. Deltagarna 

rekryterades via ett rekommendationsurval, där den första informanten var en bekant till 

författarna. 

 

Efter prövningen reviderades intervjuguiden genom tillägg av en fråga om informanternas 

sysselsättning. Ytterligare en fråga lades till angående om kvinnans erfarenheter av positivt 

respektive negativt bemötande troddes ge konsekvenser för hennes framtida attityd till 

gynekologiska undersökningar.  

 

I de fall pilotstudiens intervjuer bedöms vara av god kvalitet kan dessa användas i studien 

(Trost, 2004), vilket gjordes i föreliggande fall.  

 

Efter rekommendation från studiens första informant kontaktades ytterligare en potentiell 

informant. Varje ny informant informerades först muntligen om studiens syfte, att uppgifterna 

behandlats konfidentiellt samt att deltagande var frivilligt. Om hon därefter valde att deltaga 

bokades tid för intervju, och ett missivbrev (Bilaga 2) skickades ut via e-mail. Samma 

tillvägagångssätt skedde vid rekrytering av ytterligare informanter. 

 

Kedjan av rekommendationsurvalet fortlöpte under februari och mars år 2010. För att nå 

yngre informanter togs kontakt med stadens ungdomsmottagning där barnmorskor under en 

veckas tid delade ut tio missivbrev till kvinnor i åldrarna 18-19 år. Kvinnorna hade ej 

nödvändigtvis genomgått gynekologisk undersökning på just denna ungdomsmottagning. Om 

kvinnan visade intresse att delta i studien fick hon lämna sitt telefonnummer varefter hon 

kontaktades för bokning av tid för intervju. Totalt sex kvinnor lämnade sina kontaktuppgifter, 

varav en kvinna slutligen deltog i studien. 

 

Personliga intervjuer bör ske på en neutral plats där informanten känner sig trygg och där det 

inte finns några störande moment (Trost, 2004). Intervjuerna skedde därför i bokade 

ljudisolerade grupprum på ett bibliotek. Intervjuerna genomfördes med båda författarna 

närvarande i samtliga fall, men författarna turades om att hålla i intervjuerna.  
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Innan varje intervjus början tillfrågades informanten om denne läst missivbrevet och om det 

uppkommit några frågor. Begreppen gynekologisk undersökning och bemötande reddes ut i 

syfte att minska risken för eventuella missförstånd. Informanten informerades därefter om att 

hon, om hon så ville, när som helst fick välja att avbryta intervjun eller avstå från att svara på 

frågor. Innan intervjun avslutades tillfrågades informanten om hon hade något att tillägga som 

inte framkommit tidigare. 

 

Ljudupptagning skedde med hjälp av en inspelningsbar mp3-spelare. Tidsåtgången för 

intervjuerna uppgick till i genomsnitt 34 minuter. Den kortaste intervjun varade i 23 minuter 

och den längsta varade i 44,5 minuter. 

 

Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna överfördes till dator och transkriberades sedan med hjälp av 

Express Scribe, en programvara för PC. Denna syftar till att underlätta för transkribering 

genom att möjliggöra variabel uppspelningshastighet av ljudfiler. Intervjumaterialet skrevs 

ner i ett ordbehandlingsprogram, varefter texten kontrollerades och jämfördes mot ljudfilerna.  

Textmaterialet utgjorde därefter enheten för analys och ljudfilerna raderades för att bibehålla 

konfidentialitet. 

Det transkriberade intervjumaterialet analyserades kvalitativt enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Centrala begrepp vilka användes var latent och 

manifest innehåll, analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod, kategori samt tema. Det 

synliga, uppenbara innehållet betecknades manifest innehåll. Latent innehåll däremot 

utgjordes av författarnas tolkning av den underliggande meningen. 

 

Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna, för att skapa en 

känsla av helheten. Meningsbärande enheter som ansågs relevanta för syftet kondenserades 

för att komprimera materialet samtidigt som dess kärna bibehölls. De kondenserade 

meningsenheterna kodades samt numrerades i syfte att senare kunna dra slutsatser kring hur 

många informanter som behandlat samma ämne. Materialet delades därefter upp sinsemellan 

författarna, analyserades först var för sig och diskuterades sedan tillsammans. Koderna 

sorterades in under kategorier för att ge en återspeglande bild av det centrala budskapet och 

för att möjliggöra latent analys. Kategorierna granskades och grupperades för att identifiera 

två övergripande teman, se tabell 1 (Bilaga 3). 
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Etiska överväganden  

Då denna studie utfördes inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå omfattades den ej 

av SFS (2003:460) Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen användes 

dock som riktlinje vid bearbetning av informanternas svar. Examensarbetet uppfyllde samtliga 

forskningsetiska principer som fanns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa fyra huvudkrav för individskydd är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

RESULTAT 

Kvinnorna beskrev i övervägande positiva ordalag sina upplevelser av bemötande i samband 

med gynekologisk undersökning. Nedan presenteras studiens resultat utifrån de två teman 

som identifierades; Betydelsen av en bekräftande kommunikation och Ett respektfullt och 

empatiskt förhållningssätt, där vardera tema har sex underliggande kategorier. Dessa 

kategorier utgör temats underrubriker. 

 

Betydelsen av en bekräftande kommunikation  

Vikten av en tillfredställande kommunikation barnmorska eller gynekolog och patient emellan 

framhölls av samtliga informanter. Den gynekologiska undersökningens intimitet beskrevs 

och hur detta kunde bidra till en svårighet för patienten att våga samtala öppet under besöket. 

Vidare betonades att bristande kommunikation kunde leda till att den medicinska 

informationen blev lidande. I tabell 2 presenteras temats underliggande kategorier. För 

tillhörande koder, var god se tabell 3 (Bilaga 4). 

 

Tabell 2. Betydelsen av en bekräftande kommunikation 

 

Tema 

 

     Betydelsen av en bekräftande kommunikation 

 

Kategorier 

 

 Kontinuerlig dialog 

 Information 

 Ordval och kommentarer 

 Tonfall 

 Bekräftelse 

 Icke verbal kommunikation 
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Kontinuerlig dialog 

Första mötet med barnmorska eller gynekolog hade betydelse för kvinnornas totala upplevelse 

av bemötande i samband med undersökningen. En kortfattad presentation av barnmorska eller 

gynekolog samt sin yrkesroll var önskvärt. Merparten av studiens deltagare hade upplevelser 

av ett gott första möte, dock fanns hos en kvinna en känsla av att barnmorskan inte varit 

”varm och välkomnande”.  

 

En kvinna påpekade att det låg i barnmorskans eller gynekologens ansvar att inleda en 

konversation. Inledande frågor kring kvinnans orsak till, samt förväntningar inför besöket, 

ansågs vara självklart och hade erfarits. Tystnad kunde upplevas obekväm under 

undersökningen. Frågor främjade ett öppet samtalsklimat och ledde till att patienten delgav 

viktig information som annars riskerade att gå förlorad. Vid behov kunde barnmorska eller 

gynekolog förslagsvis med hjälp av enkla frågor leda in på känsliga ämnen, för att sedan 

gradvis leda in på djupet.  

 

”Man börjar prata om enklare saker, och så går man djupare och djupare. Det är ju lättare 

att berätta någonting om man tar det gradvis.” 

 

En kontinuerlig dialog sades kunna bidraga till en upplevelse av ett respektfullt och empatiskt 

bemötande samt en känsla av bekvämlighet under undersökningen. Fokus leddes bort från 

själva undersökningen vilket ingav lugn. Att börja med allmänna neutrala frågor minskade 

känslan av formalitet samt ökade känslan av att vara betydelsefull. Uppmuntran att säga till 

om något kändes obehagligt gav en uppfattning av att kunna avbryta undersökningen när som 

helst, vilket bidrog till ökad trygghet. 

 

Hälften av kvinnorna påpekade spontant vikten av att upprepade gånger uppmuntra patienten 

till att ställa frågor, vilket merparten av kvinnorna också hade erfarenhet av. Funderingar 

kunde också uppkomma efterhand; att bjuda in till frågor ansågs därför vara ett bra sätt att 

avrunda besöket.  

 

Information 

Det fanns en stor samstämmighet bland samtliga informanter, kring vikten av god information 

i samband med gynekologisk undersökning. Vikten av tydlig information gällande var i 

rummet patienten skulle befinna sig, samt var och när hon skulle ta av sig kläderna, ansågs 
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minska osäkerhet. Att barnmorska eller gynekolog informerade om att tystnadsplikt gällde 

uppgavs ha bidragit till en känsla av trygghet och uppfattades som professionellt. 

 

Informationen skulle vara individuellt anpassad efter patienten, och barnmorskan eller 

gynekologen skulle försäkra sig om att patienten förstått given information. 

 

Goda medicinska kunskaper hos barnmorska eller gynekolog var av stor vikt och kunde bidra 

till förtroende och trygghet hos patienten. Kunskaperna kunde tydliggöras genom att på ett 

tillfredsställande vis ge information och svar på patientens frågor. 

 

”Både medicinsk kunnighet och social. Det är ju väldigt mycket ett samspel. Bara för att man 

är medicinskt kunnig behöver man inte kunna ta patienter”.  

 

Informationen kunde gälla kvinnans anatomi, läkemedel, olika sjukdomstillstånd, sjukdomars 

orsaker samt konsekvenser. God information kunde bidra till att kvinnan upplevde delaktighet 

och trygghet, slappnade av samt fick intrycket av engagemang. Vikten av utförlig 

information, framförallt till yngre patienter, betonades.  

 

En kvinna berättade om sin första gynekologiska undersökning. Hon beskrev den givna 

informationen som bristande då hon än idag hade frågor kring sin dåvarande hälsosituation. 

 

”Sen fick jag ett svar på att det hela berodde på min lunginflammation. Hur kan det sprida 

sig dit? Det hade jag gärna velat veta mer om. Det är faktiskt min kropp.” 

 

Ordval och kommentarer 

Att använda fackspråk och medicinska termer ansågs negativt och skapade distans mellan 

profession och patient. Uttryck som ”lilla gumman” uppgavs av en kvinna ha upplevts som 

kränkande och opassande även om detta antogs ha sagts i välmenande syfte att lugna 

patienten.  

 

En spontan, uppmuntrande kommentar från en barnmorska kring en kvinnas uterus väckte 

undrande tankar hos patienten efter besöket, samtidigt som situationen sågs som komisk. En 

annan kvinna föreslog att patienten skall tillfrågas om vad hon önskar att kalla sitt könsorgan, 

i syfte att öka patientens känsla av bekvämlighet. Barnmorskan eller gynekologen borde av 
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etiska skäl och för att tydliggöra ett könsneutralt förhållningssätt, använda ordet ”partner” 

istället för ”pojkvän”. 

 

Under en gynekologisk undersökning, som upplevdes mycket negativ och gav upphov 

till”gynekologskräck” , upplevde patienten att hon blev nonchalant och hänsynslöst bemött. 

På grund av patientens dåvarande gynekologiska status som gjort underlivet mycket känsligt, 

hade hon uttryckt smärta vid undersökningen genom skrik. Hon möttes då av kommentaren: 

”Jaaa… Det är tur att vi har ljudisolerade väggar här”. Detta ledde till en känsla av skam 

hos patienten. 

 

Tonfall  

Upplevelser av att barnmorska eller gynekolog genom tonfall varit ”kort”, ”barsk”, 

”känslokall” och ”nedlåtande” i sitt bemötande fanns vid provtagning för STI (sexuellt 

överförbara sjukdomar). Samma barnmorska som uppfattades som barsk uppfattades också ha 

haft ett barnsligt tonfall, vilket gett upphov till irritation hos patienten och en känsla av 

maktskillnad i relationen. 

 

Bekräftelse 

Genom sammanfattning, uppföljning, medhåll, nickningar, konstateranden samt 

ställningstaganden kring den information kvinnan delgivit kunde barnmorska eller gynekolog 

bekräfta patienten. Denna form av uttryckt bekräftelse menade informanterna visade på 

respekt, lyhördhet, samt att patienten blivit sedd och tagen på allvar. Bekräftande av att 

patienten inte är ensam om sina eventuella hälsoproblem samt att muntlig bekräftelse gavs 

angående det som såg bra ut under undersökningen upplevdes positivt och bidrog till lugn.  

 

”Hon kanske sa lite mer än vad hon behövde, men det gjorde också att … Ja, det blev liksom 

”ok, det beror på det här och jag är normal”. Jag hade nog inte tänkt på de frågorna ens, för 

att jag inte visste om de. Men när hon sa det så kände jag att det var precis sådär det är och 

då bekräftade hon att det var helt normalt”. 

 

Icke verbal kommunikation 

Ett kroppsspråk i form av lugn och ett neutralt ansiktsuttryck var önskvärt vid känsliga 

samtalsämnen. Detta tydde på säkerhet och trygghet i yrkesrollen vilket förmedlade en positiv 

känsla även till patienten. 
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En kvinna som genomgått en gynekologisk undersökning för STI-provtagning upplevde 

barnmorskan som nedlåtande och hånande då hon log och upplevdes stirra under besöket. 

Patienten själv tolkade detta som att barnmorskan ansåg att kvinnan handlat fel då hon haft 

oskyddat samlag.  

 

Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt  

Vikten av att barnmorska eller gynekolog hade ett professionellt förhållningssätt var centralt i 

samtliga intervjuer. I detta tema framkom sex kategorier (tabell 4). För tillhörande koder, var 

god se tabell 5 (Bilaga 5). 

 

Tabell 4. Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt 

 

Tema 

 

     Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt 

 

Kategorier 

 

 Respektfullt förhållningssätt 

 Värderingsfritt förhållningssätt 

 Empatiskt förhållningssätt 

 Lyhört/anpassat förhållningssätt 

 Inbjudande förhållningssätt 

 Lättsamt förhållningssätt 

 

Ett bemötande som gynnade patientens känsla av trygghet och förtroende var en bidragande 

faktor till att kvinnan kunde tänka sig att återkomma. En negativ upplevelse av bemötandet 

kunde prägla hela besöket samt bidra till negativ attityd till framtida gynekologiska 

undersökningar.  

 

”Först och främst att jag inte vill gå dit, och sen blir det ju lite att man drar alla över en kam. 

Och inte kan öppna sig riktigt tillslut. // Det blir liksom att man tänker att det är hemskt 

varenda gång fast det kanske inte är så. // Helst vill jag inte göra en undersökning igen. Jag 

kommer att undvika liksom allt för att gå dit .” 

 

Respektfullt förhållningssätt 

Stor vikt lades vid ett genomgående respektfullt bemötande samt att bli tagen på allvar. 

Respekt uttrycktes genom ett uppvisat stort intresse för patienten samt genom handslag. Ett 

handslag ökade dessutom patientens känsla av att vara välkommen samt bli omhändertagen av 
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en seriös yrkesutövare. Att ännu en gång ta i hand innan patienten lämnade rummet uppgavs 

ha bidragit till en positiv känsla av att mötet ägde rum hela vägen. 

 

”När det gäller gynekologer och även tandläkare, allt sånt, så vill jag hälsa i hand på den 

personen som jag ändå ska lägga min kropp till. // För att det känns som att ett handslag är 

en överenskommelse som att ”Okej, nu tar jag hand om Dig””. 

 

Genom att båda parter satt ner innan och efter undersökning, vilket majoriteten av kvinnorna 

fått göra, upplevdes respektfullt bemötande.  

 

Respektlöst bemötande kunde upplevas då hänsyn ej togs till patientens önskemål eller att 

patienten upplevde smärta och obehag. Flertalet kvinnor talade om vikten av att själva 

undersökningen skulle gå smidigt tillväga vad gäller praktiskt handlag. 

 

Värderingsfritt förhållningssätt 

Majoriteten av informanterna uppgav att barnmorska eller gynekolog ej borde ha ett dömande 

förhållningssätt eller uttrycka personliga värderingar i samband med gynekologisk 

undersökning. Detta gällde framförallt vid frågor om STI, preventivmedel, kvinnans svar på 

livsstilsfrågor, kvinnans val av sexliv, sexpartner och antal sexpartners, samt om kvinnan hade 

bristande kunskaper inom gynekologi och den egna kroppen. En kvinna med dreads påpekade 

att patienten ej skall dömas efter sitt utseende. 

 

Ett spontant återkommande ämne var vikten av ett värderingsfritt förhållningssätt i samband 

med provtagning för STI. Centralt i flertalet berättelser var att kommentarer kring patientens 

sexuella vanor upplevdes kränkande och kunde bidra till en känsla hos patienten av att vara i 

underläge. 

 

”Det som innebär att man varit dum, betett sig klantigt… Och sen… Ja, nej man får inte säga 

så överhuvudtaget, det förminskar ju den som kommer dit, som människa // Som att 

barnmorskan eller gynekologen står över en”.  

 

Flertalet kvinnor upplevde att barnmorska eller gynekolog genom antydningar, gester och tal 

uttryckte personliga värderingar i samband med gynekologisk undersökning. Nästan hälften 
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av kvinnorna uttryckte ambivalens kring huruvida kvinnan skall tillfrågas om antalet sexuella 

relationer och fast partner.  

 

Information kring antikonceptionsmedel och STI borde vara objektiv. Ett neutralt 

förhållningssätt gav intrycket av att informationen gavs i syfte att hjälpa patienten istället för 

att tillrättavisa en patient som ansågs ha ett riskfyllt sexuellt beteende. 

 

Kvinnorna hade i varierande grad blivit tillfrågade om och diskuterat livsstilsfrågor i samband 

med gynekologisk undersökning. Rädsla fanns för att kvinnornas svar skulle dömas i negativ 

riktning, samtidigt som några tyckte att frågorna var en källa till insikt så länge bemötandet 

från barnmorska eller gynekolog byggde på respekt och information. Ett dömande bemötande 

kunde leda till att information undanhölls och att hela sanningen inte uppgavs av patienten. 

 

Empatiskt förhållningssätt 

Kvinnorna berättade om empati som ett uttryck för att barnmorska eller gynekolog hade 

förståelse för det problem eller den situation som kvinnan befann sig i, samt att kvinnor kan 

uppleva en gynekologisk undersökning som intim och obehaglig. 

 

Empati uttrycktes genom ögonkontakt, lyhördhet och genom att barnmorska eller gynekolog 

frågade om tidigare erfarenheter. Ögonkontakt under besöket var av stor betydelse, inte minst 

under pågående undersökning. 

 

En kvinna berättade att hon föredrog en kvinnlig gynekolog eller barnmorska då denne i 

egenskap av kvinna antogs känna igen sig i situationen att befinna sig i en gynekologisk 

undersökningsstol. Empati visades genom strävan efter en mellanmänsklig relation samt ett 

patientanpassat förhållningssätt. Empati var av stor vikt men medkänslan fick ej ta 

överhanden. 

 

”Det är viktigt, men samtidigt får inte empatin gå över styr…Men det beror ju på situation. 

Ibland behöver tjejen tröst, men också en fast punkt, inte tillsägelse men ett råd liksom.” 

 

Lyhört/anpassat förhållningssätt 

Barnmorska eller gynekolog skulle tidigt känna av den enskilda individen för att styra 

besökets upplägg efter detta. Ett inledande samtal där kvinnans tidigare erfarenheter av 
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gynekologisk undersökning kunde kartläggas gav goda förutsättningar för att skapa en god 

relation. Detta ledde till tillit och förtroende hos patienten, minskad nervositet samt mod att 

anförtro sig. Samtidigt fanns erfarenhet av nonchalans och bristande lyhördhet. 

 

”Mina känslor, hon såg ingenting utav det jag kände. // Hon sa ju att det inte var något 

hemskt men sen såg hon ju på mig att jag tyckte att var hemskt så hon kanske kunde ha lugnat 

ner mig lite. // Jag var ju jättespänd. // För MIG gick det inte bra men hon körde på ändå 

liksom. // Det kändes som att jag hade blivit våldtagen på ett sätt. // Det var liksom den 

känslan, som att man hade varit inne i mig fast jag inte ville. // Och ledsen var jag, det var 

som att jag nästan ville börja gråta efteråt.” 

 

Det fanns en samstämmighet att barnmorska eller gynekolog skulle vara lyhörd, uppvisa ett 

lugnt förhållningssätt utan stress, aktivt lyssna på patienten samt se till helheten, vilket gav 

upplevelse av engagemang. Andra sätt att visa engagemang var att följa upp patienten, dels 

genom att bjuda in till frågor och delaktighet samt att uppmuntra till att uppsöka 

mottagningen igen vid behov av vård och/eller stöd.  

 

”Jag fick hennes telefonnummer så att jag kunde höra av mig om jag ville prata eller om det 

uppstod några problem. Det kändes väldigt bra och tryggt, som att jag blev bemött på ett bra 

sätt”. 

 

Inbjudande förhållningssätt 

Samtliga kvinnor värdesatte delaktighet i samband med gynekologisk undersökning. 

Delaktighet hade möjliggjorts genom inbjudan till medverkan vid val av preventivmedel, 

demonstration undersökningsinstrument, kontinuerlig delgivning av händelseförlopp samt 

anatomi och fysiologi. 

 

”Jag upplever bemötandet som bättre när de just delger en vad de gör och sen när de 

inbjuder en till att delta till exempel i vad man ska ha för p-piller. Att man hjälps åt att hitta 

något som båda tycker är bra!”  

 

Användande av spegel vid undersökningen i syfte att göra patienten mer delaktig upplevdes 

positivt och negativt, opassande samt pinsamt av olika kvinnor. Ett förslag var att patienten 

kunde rådas att titta i spegel hemma, i syfte att lära känna sin kropp. Stor uppskattning visades 
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över att en barnmorska med hjälp av ett visningsexemplar demonstrerat hur insättandet av en 

spiral skulle gå till. 

 

Flertalet kvinnor föredrog att bli tillfrågade av barnmorska eller gynekolog om och på vilket 

sätt de i så fall ville vara delaktiga i undersökningens händelseförlopp. Delaktighet var enligt 

en kvinna framförallt av stor vikt vid den första undersökningen. 

 

Lättsamt förhållningssätt 

Flertalet av kvinnorna hade erfarenheter av att de flesta barnmorskor eller gynekologer varit 

glada och trevliga, vilket starkt uppskattades och ledde till tillit.  

 

Komik kunde vara mer eller mindre lämpligt beroende på situation och karaktär. Återigen 

borde patienten läsas av för att avgöra huruvida humor var lämpligt. Generellt sett ansågs 

humor vara positivt och bidragande till en mer lättsam och avdramatiserad stämning. En 

kvinna uttryckte dock starkt att humor inte var lämpligt i samband med gynekologisk 

undersökning. Hon ansåg samtidigt att ett lättsamt förhållningssätt var olämpligt, då detta 

minskade upplevelsen av respekt för kvinnans nervositet inför undersökningen. 

 

Vad gäller humorns innehåll angav hälften av kvinnorna spontant att skämten ej borde handla 

om själva undersökningen, kvinnans genitalia eller om viktig information då denna riskerade 

att gå förlorad. En kvinna påpekade att skämten ej fick handla om sexuella vanor. Mer än 

hälften av kvinnorna ansåg bestämt att humor ej borde användas då kvinnan befann sig i 

undersökningsstolen, utan endast före eller efter den gynekologiska undersökningen. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat presenterades utifrån två funna teman; Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation och Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Många gemensamma 

nämnare gick att finna samtidigt som det fanns en stor variation vad gäller kvinnornas olika 

upplevelser och åsikter kring bemötande i samband med gynekologisk undersökning. 

Olikheterna i kvinnornas berättelser anser författarna reflekterar den ambivalens och 

mångfald som finns inom ämnet. Såväl informanter som författare fann en svårighet i att 

tydligt särskilja de bakomliggande faktorer och begrepp som låg till grund för upplevelsen av 
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bemötande, då de till viss del vävdes in i varandra. Vi ser därför bemötande som ett komplext 

ämne där inga tydliga riktlinjer kan fastställas. Studiens resultat gav dock en övergripande 

bild av hur barnmorska eller gynekolog genom en patienttillfredsställande kommunikation 

och ett individanpassat förhållningssätt kunde bidra till att kvinnan upplevde ett gott 

bemötande i samband med undersökningen. 

 

I samband med intervjuerna uttryckte flera informanter en uppskattning över att studien, vars 

syfte de ansåg vara av stor betydelse, utfördes. Kvinnorna hade generellt sett en stor mängd 

information att dela med sig av, och upplevdes mycket engagerade i ämnet.  

 

Upplevelserna av bemötande beskrevs av studiens informanter i övervägande positiva 

ordalag, dock med vissa negativa inslag. Det fanns ofta en klar bild av hur kvinnan önskade 

bli bemött i samband med en gynekologisk undersökning, och i merparten av fallen 

överrensstämde de faktiska erfarenheterna med denna önskan.  

 

Genom studiens intervjuer framkom att barnmorska eller gynekolog tidigt bör känna av den 

enskilda individen. Genom att avsätta gott om tid för ett inledande samtal vid patientens 

ankomst skapades förutsättningar för en god relation, en bild av individens behov, samt ett 

fortsatt öppet samtalsklimat. Även Orlando (1961) framhåller i sin omvårdnadsteori att det 

ligger i sjuksköterskans ansvar att etablera en hjälpande relation med patienten för att denne 

ska kunna redogöra för sina behov eller svårigheter.  

 

Vikten av att barnmorska eller gynekolog hade ett professionellt förhållningssätt var centralt 

och återkommande i samtliga intervjuer. Studiens deltagare uttryckte på ett eller annat sätt hur 

de sex ovan nämnda kategorierna under tema Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt, 

utgjorde de faktorer som kunde bidra till en positiv upplevelse av bemötande. Dock fanns ett 

tydligt undantag där en kvinna i motsats till övriga deltagare ansåg att ett lättsamt 

förhållningssätt i syfte att avdramatisera undersökningen ansågs vara direkt olämpligt. Detta 

anser författarna tydliggör att bemötande bör vara individuellt anpassat då människors 

perceptioner, behov och åsikter kan skilja sig åt. 

 

God kommunikation och information var en grundläggande förutsättning för en upplevelse av 

gott bemötande. I enlighet med Wendt, Lidell, Westerståhl och Hildingh (2009) ansågs det 

vara positivt om vårdpersonalen öppnar upp för en dialog kring ämnen vilka kan upplevas 
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som känsliga. Wendt med flera stödjer därmed det resultat som framkommit i vår studie; att 

barnmorska eller gynekolog med hjälp av enkla frågor kan leda in på känsliga ämnen, för att 

sedan gradvis leda in på djupet. 

 

Vi ställer oss frågan vad patienten rimligen kan förvänta sig av barnmorskans eller 

gynekologens bemötande i samband med gynekologisk undersökning. Under intervjuerna 

framhölls utförlig information som en viktig del av ett upplevt positivt bemötande. 

Informationen skulle innefatta såväl undersökningens tillvägagångssätt och förlopp, som 

anatomi, läkemedel, olika sjukdomstillstånd, sjukdomars orsaker samt konsekvenser. Detta är 

tidskrävande, samtidigt som arbetsbelastningen på en mottagning kan vara hög och den 

avsatta tiden för ett besök är begränsad. Författarna finner därmed en viss svårighet i att 

uppfylla samtliga önskemål som kvinnorna framfört under studiens intervjuer. 

 

När kvinnan genomgår en gynekologisk undersökning lägger hon sin kropp i barnmorskan 

eller gynekologens händer. Känsla av kontrollförlust finns beskriven i såväl vår som Brixen 

Larsen och Kragstrups (1995) studie. Frågan är hur mycket kontroll patienten egentligen kan 

ha över en undersökningssituation. Självklart bör målet vara upplevd trygghet och 

bekvämlighet hos kvinnan, men om hon har stora individuella psykosociala behov bör 

samordning med andra professioner ske. Ett vänligt bemötande från barnmorska eller 

gynekolog behöver dock inte vara tidskrävande, men kan troligtvis leda till att patienten 

känner sig bättre till mods samt har överseende med eventuella brister i besöket. 

 

Då en kvinnas första gynekologiska undersökning kan ligga till grund för hennes framtida 

attityder (Wijma, Gullberg & Kjessler, 1998) utgör de studerade åldrarna i vår studie en viktig 

grupp. Kvinnor uppgav att barnmorskan eller gynekologen ej varit tillräckligt lyhörd för deras 

smärta under den första undersökningen. Tidigare studier (Brixen Larsen & Kragstrup, 1995; 

Wijma et al., 1998) visade att smärta var frekvent rapporterat i samband med en kvinnas 

första gynekologiska undersökning. Vi ser därmed ett behov av ökad medvetenhet kring, samt 

uppvisad lyhördhet och hänsyn för detta. 

 

Nästintill samtliga informanter i vår studie ledde självmant in samtalet på bemötande i 

samband med provtagning för STI. Kvinnorna talade länge och engagerat kring ämnet, samt 

framhöll tydligt vikten av att bli respektfullt och värderingsfritt bemötta i samband med detta. 

En upplevd negativ känslomässig kontakt med gynekologen har, i enlighet med det aktuella 
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resultatet, visat sig kunna leda till att kvinnan känner sig obekväm (Hilden, Sidenius, 

Langhoff-Roos, Wijma & Schei, 2003) och i vissa fall undviker gynekologiska 

undersökningar, med risk för negativa hälsoeffekter (Wendt, Fridlund & Lidell, 2004). 

Därmed anser vi att detta indikerar att barnmorskans eller gynekologens medvetenhet kring 

sitt bemötande i form av kommunikation och förhållningssätt är av allra största vikt vid 

samtal kring ämnen som kan upplevas som känsliga. 

 

Den aktuella studien tyder, liksom en tidigare studie (Hunt, 1993), på att humor med fördel 

kan användas så länge det finns en delad förståelse patient och vårdpersonal emellan. 

Samtidigt anses humor direkt olämplig i samtal om allvarliga företeelser såsom 

sjukdomssymtom. 

 

Författarna ser en viss koppling mellan sökorsak av positiv och/eller lättsam art och de 

kvinnor som uttryckt att sökorsaken kunde ha påverkat upplevelsen av bemötandet. Vi tror 

därför att samma bemötande från barnmorska eller gynekolog skulle kunna upplevas 

annorlunda om patienten haft nedsatt sinnesstämning innan besöket. Detta stämmer väl 

överens med Wijma, Gullberg och Kjesslers studie från 1998, där det framkommit att 

sökorsaken har betydelse för upplevelsen av vårdkontakten. Följaktligen ser vi att en sökorsak 

vilken kan upplevas som känslig, såsom provtagning för STI, möjligen skulle kunna påverka 

kvinnans upplevelse av bemötandet i negativ riktning. 

 

Studiens resultat stämmer till stor del väl överens med den tidigare forskning författarna tagit 

del av och redogjort för i inledningen. Vi anser dessutom att föreliggande studie bidragit till 

en ökad kunskap för de faktorer som kan ligga till grund för upplevelsen av bemötandet. Detta 

har möjliggjorts genom konkreta exempel från deltagande kvinnor. Därtill anser författarna att 

studiens resultat betonar vikten av särskilt gott bemötande i samband med STI-provtagning. 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som datainsamlingsmetod, med syfte att undersöka 

individers egna upplevelser. Analys av latent och manifest innehåll skedde med hjälp av 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys, vilken ansågs vara väl lämpad 

för studiens ansats och syfte. Författarna har steg för steg noga beskrivit och redovisat 

datainsamling, procedur samt bearbetnings- och analysprocess i syfte att öka studiens 

tillförlitlighet.  
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Vi fann rekommendationsurval vara den mest passande metoden för rekrytering av 

informanter, då studien behandlade ett ämne vilket kan upplevas som känsligt. Genom ett 

rekommendationsurval fanns möjlighet att via uppmuntran uppnå en större variation bland 

deltagarna vad gäller demografiska data, och därmed bidra till en större spridning i 

populationen.  En svaghet är dock att urvalet kunde riskera att begränsas till en relativt liten 

krets av människor, där en risk fanns att deltagarna tidigare diskuterat ämnet sinsemellan och 

därmed kunde ha påverkat varandra.  

 

Merparten av studiens deltagande kvinnor var mycket tillmötesgående och intresserade av att 

samtala kring ämnet och upplevelser av detta, vilket resulterade i långa intervjuer som varade 

i över 30 minuter. Författarna tror att det kan bero på det öppna och gynnsamma klimat som 

upplevdes i samband med intervjuerna. Informanternas engagemang kan ses som en styrka, 

dock kan detta påverka studiens resultat då kvinnorna möjligen valt att delta på grund av 

starka upplevelser av bemötande, antingen i positiv eller negativ riktning. Om fler kvinnor 

intervjuats kunde fler synunkter och upplevelse ha framkommit. Avsikten var dock att se till 

ett fåtal unga kvinnors upplevelser samt de faktorer som kan ligga till grund för dessa. 

 

Ett problem var om författarnas kunskap, egna erfarenheter, och hypoteser inom ämnet gjorde 

oss benägna att tolka informanternas uppgifter under pågående intervju och därmed 

omedvetet styra samtalet i specifik riktning. Att helt bortse från kunskap och erfarenheter är 

omöjligt, men vi har genom medvetenhet om problemet minimerat risk för påverkan. 

Författarna har haft som mål att förhålla sig neutrala gentemot informanterna och försökt att 

inte färga data utifrån egen förförståelse. 

 

Kvalitativa intervjuer är oförutsägbara i och med användandet av intervjuguide med 

övergripande punkter och mestadels öppna frågor. Författarna arbetade aktivt med att anpassa 

samtalet och följa upp de uttalanden informanterna tog upp som kunde tänkas vara av 

betydelse för studiens syfte. Eftersom det från början var svårt att veta vilka frågor som kunde 

tänkas vara betydelsefulla för resultatet fick informanten själv styra ordningsföljden i samtalet 

så länge samtliga intervjuguidens frågeområden berördes samt att studiens syfte uppfylldes. 

Informanten fick möjlighet att tala fritt och intervjuaren följde upp med följdfrågor samt 

fördjupningsfrågor. Vad som kan ses ha påverkat resultatet är dock att vi till viss del har styrt 

informanterna genom de åtta förvalda ämnesområdena. En del kvinnor har självmant kommit 
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in på dessa, men om kvinnan ej berört ämnet har författarna tagit upp områdena för 

diskussion.  

 

Studiens tillförlitlighet kan även ha påverkats av författarnas ovana att intervjua samt ovana 

att utföra kvalitativa studier. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är en kvantitativ studie i syfte att ge ett för 

undersökningsgruppen mer representativt resultat. Detta kan förslagsvis ske genom att 

kvantitativt undersöka betydelsen av de bakomliggande faktorer som ligger till grund för 

upplevelsen av bemötande i samband med gynekologisk undersökning. Intressant vore även 

en kvalitativ studie kring barnmorskors och gynekologers synpunkter på vad som är rimligt 

och väsentligt att förmedla vad gäller exempelvis information i samband med gynekologisk 

undersökning. 

 

Studiens teoretiska och kliniska betydelse 

Gynekologiska undersökningar är en viktig komponent vad gäller kvinnors reproduktiva hälsa 

(Andersson & Weström, 2005). En upplevelse av ett negativt bemötande kan enligt såväl vår 

studie som enligt Wendt, Fridlund och Lidells (2004) studie, i vissa fall leda till att kvinnan i 

framtiden undviker gynekologiska undersökningar. Detta kan utgöra en risk för negativa 

hälsoeffekter. Ett angeläget mål anser vi därför vara att få en ökad kunskap om de faktorer 

som kan ligga till grund för upplevelsen av bemötandet i denna intima situation. Författarnas 

förhoppning är att föreliggande studies resultat även kan komma annan sjukvårdspersonal till 

nytta vid liknande undersökningar och behandlingar, exempelvis urinkatetersättning.  

 

Slutsats 

Kvinnornas upplevelser av bemötande i samband med gynekologisk undersökning beskrevs i 

övervägande positiva ordalag, dock med vissa negativa inslag. Studiens resultat indikerar ett 

behov av ett individanpassat bemötande vilket lämpligen karaktäriseras av ett respektfullt, 

värderingsfritt, empatiskt, lyhört/anpassat, inbjudande samt lättsamt förhållningssätt. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Demografiska data 

 

1. Vilket år är Du född? 

 

2. Utbildningsnivå (grundskola, universitet etc.)? 

 

3. I vilket land är Du född? Tillhör Du någon religion? 

 

4. Tidigare graviditeter? (Förlossningar, aborter, missfall?) 

 

5. Ungefär hur många gynekologiska undersökningar har Du genomgått?  

Skulle Du, i stora drag, vilja berätta lite om sökorsaker till dessa? 

 

Öppna frågor 

 

1. Vad i en barnmorskas/gynekologs bemötande är viktigt för Dig i allmänhet, så att det 

bidrar till att Du känner Dig bekväm och trygg vid en gynekologisk undersökning?  

 

2. Har Du någon gång upplevt att Du blivit extra bra bemött i samband med en 

gynekologisk undersökning, så att det bidragit till att Du känt Dig bekväm och trygg?  

– Beskriv hur Du upplevde bemötandet vid detta/dessa tillfälle(-n)?  

– Kan orsaken till besöket ha påverkat hur Du upplevde bemötandet? 

– Påverkade bemötandet hur Du kände Dig när gick från undersökningen? På vilket     

  sätt? 

– Kan denna positiva upplevelse av bemötande få konsekvenser för Din attityd till     

framtida gynekologiska undersökningar? 

 

 

 

 

 



   

3. Har Du någon gång upplevt att Du blivit dåligt bemött i samband med en 

gynekologisk undersökning?  

–  Beskriv hur Du upplevde bemötandet vid detta/dessa tillfälle(-n)? 

–  Kan orsaken till besöket ha påverkat hur Du upplevde bemötandet? 

–  Påverkade bemötandet hur Du kände Dig när gick från undersökningen? Hur? 

– Kan denna negativa upplevelse av bemötande få konsekvenser för Din attityd till 

framtida gynekologiska undersökningar? 

–  Vad önskar Du att barnmorskan/gynekologen hade gjort annorlunda? 

 

Fördjupningsfrågor 

 

1. Hur påverkar nedanstående punkter Din upplevelse av barnmorskans/gynekologens 

bemötande? 

a. Barnmorskan/gynekologens medicinska kunskaper 

b. Information 

c. Inbjudan till delaktighet under undersökningen (förklara etc.) 

d. Respekt 

e. Empati 

f. Engagemang 

g. Humor 

h. Tillfrågan om livsstilsfrågor 

 

Slutligen, har Du något Du vill tillägga? 

 

 

 



   

BILAGA 2 

Missivbrev 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 

 

Till Dig som har erfarenheter av gynekologisk undersökning! 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie om bemötande i samband med gynekologisk 

undersökning. Detta sker i form av en personlig intervju som tar cirka 15-30 minuter. 

Samtalet kommer att spelas in på band, vilket sedan raderas. 

Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors upplevelser av barnmorskors/gynekologers 

bemötande i samband med gynekologisk undersökning. Vidare är syftet att få en ökad 

förståelse för vad i bemötandet som kan bidra till att detta upplevs som positivt eller negativt. 

Studiens resultat kommer att ligga till grund för undertecknades examensarbete vid 

Sjuksköterskeprogrammet VT 2010. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Din medverkan är betydelsefull, då det är av stor vikt för 

oss som vårdpersonal att veta hur vi kan bemöta patienten på bästa sätt. 

 

Dina svar kommer endast att användas i studiens syfte. Ingen enskild person kommer 

att kunna identifieras. 

 

Hör gärna av Dig vid eventuella frågor. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Anna Stefansdotter Maria Qvarnström 

Sjuksköterskestudent, T6  Sjuksköterskestudent, T6 

Institutionen för Folkhälso- & Vårdvetenskap Institutionen för folkhälso- & Vårdvetenskap 

070-226 82 55 070-450 55 23 

anna.stefansdotter.3332@student.uu.se maria.qvarnstrom.6722@student.uu.se 

Camilla Norinder 

Barnmorska och universitetsadjunkt 

Handledare 

018-471 65 55 

mailto:anna.stefansdotter.3332@student.uu.se
mailto:maria.qvarnstrom.6722@student.uu.se


   

BILAGA 3 

Tabell 1  

Exempel på analysprocessen från meningsbärande enheter till teman, enligt Graneheim & Lundman (2003) 

 

Meningsbärande enhet 

 

 

Kondenserad meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Kategori 

 

Tema 

 

Hon berättade hela tiden vad 

hon gjorde och vad hon såg och 

sådär. Det var jättebra för då 

förstod man steg för steg vad 

som hände. Det kan vara bra för 

då blir det ingen tryckande 

tystnad. 

 

 

Genom att kontinuerligt delge 

patienten undersökningens 

händelseförlopp gavs hon ökad 

förståelse samt en minskad 

upplevelse av tryckande tystnad. 

 

Tystnad i samband med 

undersökningen kan upplevas 

som obekväm och kontinuerlig 

dialog är att föredra. 

 

Kontinuerlig dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att det inte bara är tyst och sen 

är det klart liksom. Att man inte 

kan gräva som man vill eller 

vad man ska säga. Att man har 

en dialog hela tiden. 

 

 

Kontinuerlig dialog under 

undersökningen är att föredra 

framför tystnad. 

 

Pratar man hela tiden så blir det 

mycket lättare, så kan man 

fokusera på det istället. 

 

 

Kontinuerlig dialog underlättar 

då det leder bort kvinnans fokus 

från undersökningen . 

 

Jag är en sån person som ibland 

kan bli tyst själv, inte för att jag 

tycker att det är värsta jobbiga 

stämningen, men jag tycker inte 

patienten ska ha det ansvaret att 

hålla igång samtalet. 

 

 

 

Kvinnan kan själv bli tyst och 

anser inte att det är patientens 

uppgift att underhålla en 

konversation. 

 

Barnmorska/gynekolog bör 

ansvara för konversationen. 



   

 

Det är bra att de frågar om man 

själv har några frågor att ställa, 

det visar att de tar sig tid. 

 

 

Att uppmuntra patienten till 

frågor visar att 

barnmorska/gynekolog tar sig 

tid. 

 

 

Barnmorska/gynekolog bör 

bjuda in till frågor. 

 

Kontinuerlig dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kan trycka lite extra på att 

man ska fråga mer innan de 

börjar undersökningen tänker 

jag. 

 

 

Önskvärt att 

barnmorska/gynekolog bjuder in 

till frågor innan 

undersökningen. 

 

Hon frågade om det var 

någonting som jag behövde eller 

ville prata om, nu var det inte 

det, men hade det varit så, så 

hade det varit lugnt. Hon 

öppnade upp för ett samtal om 

jag hade velat det. 

 

 

Barnmorska/gynekolog bjöd in 

till frågor och samtal, vilket 

uppskattades även om patienten 

inte hade något behov av detta. 

 

Man (barnmorska/gynekolog) 

börjar med att ställa lättare 

frågor så man kan komma in på 

djupare saker lite senare, så 

kanske hon vågar berätta själv. 

 

 

Genom att inleda med lättare 

frågor underlättar 

barnmorska/gynekolog för 

djupare samtalsämnen. 

 

Frågor från 

barnmorska/gynekolog 

 

Men också att man 

(barnmorska/gynekolog) under 

tiden, liksom att …ja, nu för jag 

in den här, nu gör jag såhär, nu 

kan det kännas såhär. Att man 

hela tiden förklarar steg för steg. 

 

 

 

 

 

Barnmorska/gynekolog bör 

stegvis förklara vad han/hon gör 

och hur det kan kännas för 

patienten. 

 

Förklara undersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Hela tiden talar om vad de gör, 

det är jätteviktigt så att man inte 

känner sig så utsatt. // Då känns 

det inte så obehagligt.  

 

 

Att kontinuerligt delge patienten 

händelseförloppet minskar 

känslan av obehag och utsatthet. 

 

Förklara undersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då hade de ett sånt här 

demonstrationsexemplar som de 

visade att jag kommer göra 

såhär och såhär. // Men att man 

faktiskt får se att det är såhär det 

kommer att gå till. // Det var väl 

en sån här spiral liksom och 

instrument eller 

införningsanording, som de 

alltid hade där som de kunde 

visa hur den fungerade. // Det 

var jättebra! 

 

 

Demonstration av material, 

instrument och procedur ansågs 

vara mycket positivt.  

 

Den (informationen) var nog 

rätt lättförstådd så. Hon frågade 

flera gånger om jag förstod och 

så, hon checkade av. 

 

 

Lättförstådd information gavs 

och barnmorskan försäkrade sig 

om att patienten förstått. 

 

Individuellt anpassad 

information 

 

Med mig har allt varit bra och 

det har jag fått höra, det ger en 

bra känsla när man går därifrån! 

 

 

Det bidrar till en positiv känsla 

hos patienten om hon får 

bekräftat att allt ser normalt ut. 

 

Bekräfta det normala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekräftelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att man ska slappna av 

bättre och för att man faktiskt 

ska få veta att det är normalt där 

nere. Och inte bara berätta om 

det är nåt som ser konstigt ut. 

 

 

Genom att få bekräftat att 

kvinnans genitalia ser normalt 

ut kan patienten slappna av. 

 



   

 

Det händer ju, att de 

(barnmorska/gynekolog) bara 

tittar på det som är dåligt. Eller 

efter eventuella symtom och sen 

så får man hoppa ner från 

gynstolen och så är det klart. 

Men att de tittar på det som ser 

bra ut och berättar om det. Det 

tycker jag skulle vara väldigt 

bra. 

 

 

Det händer att 

barnmorska/gynekolog endast 

fokuserar på det avvikande. 

Önskvärt att de även informerar 

om det positiva. 

 

Bekräfta det normala 

 

Bekräftelse 

 

Betydelsen av en bekräftande 

kommunikation 

 

Det (respekt) visas genom att 

vara intresserad av patienten. 

Att vara genuint intresserad av 

varför du är här. Liksom, vad 

vill du ha ut av besöket? Vad 

vill du använda mig till? 

 

 

Det (respekt) visas genom 

intresse för patienten och vad 

denne förväntar sig av besöket. 

 

Uppvisa intresse för patienten 

 

Respektfullt förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett respektfullt och empatiskt 

förhållningssätt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att båda får sitta ner innan 

undersökningen, det är 

respektingivande. Och sen efter 

undersökningen, att man får 

sitta ner igen och prata lite om 

vad som just skett och vad man 

har kommit fram till.  

 

 

Det är respektingivande att båda 

parter sitter ner för samtal både 

innan och efter undersökningen.  

 

Sitta ned vid samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att vara 

respektfull, då kan man kanske 

sätta sig ner och prata efteråt.  

 

 

Respekt kan visas genom att 

sitta ned för samtal efter 

undersökningen.  

 

Att de inte ska lägga in några 

egna värderingar om hur man 

ska vara sexuellt eller hur man 

bör leva.  

 

Bör ej uttrycka värderingar om 

sexuella vanor och livsstil. 

 

Ej uttrycka värderingar  

 

Värderingsfritt förhållningssätt 

 

 

 



   

 

Alltså att man känner att hon 

(barnmorskan) inte dömer en på 

något sätt överhuvudtaget.  

 

 

Att barnmorskan inte på något 

sätt dömer patienten. 

 

Icke dömande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värderingsfritt förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett respektfullt och empatiskt 

förhållningssätt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att man inte känner sig dömd 

eller att man inte känner sig 

dum för att man inte kan 

tiotusen saker om menscykeln 

som man kanske borde kunna. 

 

 

Ej känna sig dömd eller 

dumförklarad på grund av 

okunskap. 

 

Det blir lite mer lättsamt och 

bättre stämning med lite humor. 

Då blir man själv på bättre 

humör. 

 

 

Humor är stämningshöjande och 

gör situationen mer lättsam. 

Humor bidrar till ett bättre 

humör.  

 

Humor 

 

 

 

 

 

 

 

Lättsamt förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrattade och hon var väldigt 

lättsam men hon skojade inte 

bort allting, det måste hålla det 

professionellt. Hon använde sig 

av humor på en behaglig nivå. 

 

 

Skratt och humor på en behaglig 

nivå upplevdes som positivt 

samtidigt som det anses bör 

hållas professionellt. 

 

Att vara glad och prata lättsamt 

runt det. Eller kanske inte om 

allvarliga problem, men att ändå 

avdramatisera lite och vara ja // 

ha ett glatt sinnelag liksom. 

 

 

Ett glatt och lättsamt sinnelag i 

syfte att avdramatisera 

uppskattas. 

 

Glad 



   

BILAGA 4 

Tabell 3 

Betydelsen av en bekräftande kommunikation – kategorier samt koder  

Tema: Betydelsen av en bekräftande kommunikation 

Kod Kategori 

Presentation  

Kontinuerlig dialog Barnmorska eller gynekolog bör ansvara för konversationen 

Frågor från barnmorska och gynekolog 

Leda in på känsliga ämnen 

Tystnad i samband med undersökningen kan upplevas som obekväm och 

kontinuerlig dialog är att föredra. 

Uppmuntra patienten till att delge känslor 

Barnmorska eller gynekolog bör bjuda in till frågor 

Tydlig och detaljerad information  

Information Förklara undersökningen 

Informera om tystnadsplikt 

Individuellt anpassad information 

Kontrollera att patienten förstått given information 

Medicinska kunskaper 

Vidgat perspektiv 

Fackspråk  

Ordval och kommentarer Kränkande uttryck 

Kommentarer kring kvinnans genitalia 

Könsneutral 

Skamingivande kommentarer 

Kort  

Tonfall Barskt 

Barnsligt 

Påverkade upplevd attityd 

Sammanfatta  

Bekräftelse Följa upp 

Medhåll 

Nickningar 

Konstateranden 

Ställningstaganden 

Bekräfta det normala 

Lugn tyder på säkerhet och trygghet  

Icke verbal kommunikation Förmedla lugn 

Neutralt ansiktsutryck 

 



   

BILAGA 5 

Tabell 5 

Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt – kategorier samt koder 

 

Tema: Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt 

Kod Kategori 

Ta kvinnan på allvar  

Respektfullt förhållningssätt Uppvisa intresse för patienten 

Ögonkontakt 

Handslag 

Sitta ner vid samtal 

Se till patientens önskemål 

Se till patientens känslor 

Icke dömande  

Värderingsfritt förhållningssätt Ej uttrycka värderingar 

Känsliga ämnen 

Objektiv information 

Sökorsak 

Tillfrågan om livsstilsfrågor 

Förståelse för kvinnans situation  

Empatiskt förhållningssätt Uttrycka empati 

Barnmorskans eller gynekologens kön 

Mellanmänsklig relation 

Uttrycka lyhördhet  

Lyhört/anpassat förhållningssätt 

  

Känna av individ och situation 

Inledande samtal 

Fråga patienten om tidigare erfarenheter 

Stress negativt 

Följa upp patienten 

Uppmuntra till vidare kontakt 

Ta sig tid 

Möjliggöra delaktighet i vården  

Inbjudande förhållningssätt  Delge händelseförlopp 

Delge anatomi och fysiologi 

Tillfråga kvinnan 

Glad   

Lättsamt förhållningssätt Trevlig 

Humor 

 

 

 

 

 

 

 


