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ABSTRACT

The overall purpose of this thesis was to illuminate the meaning of the phenomenon dependency on 
care as disclosed through patients’, nurses’ and relatives’ narratives. The research context involved 
medical and surgical wards at a county hospital located in northern Sweden. All data was collected 
between January 1997 and July 1997 using narrative interviews. The author conducted interviews with 
patients (n=10) who had been at the ward a minimum of 14 days. Seven o f the patients were also 
interviewed one week after discharge. The interviews focused on their experiences of being dependent 
on care. The patients’ relatives (n=7) and two nurses per patient, one registered nurse (n=10 RNs) and 
one licensed practical nurse (n=10 LPNs) were also interviewed. The relatives and nurses were asked to 
narrate thoughts about the patients’ dependency on care. The nurses were also asked to narrate their 
experiences o f giving care to the patient. Throughout the thesis a phenomenological-hermeneutic 
approach, inspired by Ricoeur (1976), was used to interpret the transcribed interviews. This thesis 
comprises five papers (I-V) that illuminate the phenomenon from various perspectives each with a 
different focus.
The result shows that the meaning of dependency on care is to struggle against; feeling worthless (I), 
threatening powerlessness (II) threatening loneliness (III), threatened to be left without help (IV) and it 
is a struggle to move forward in a life that hurts (IV). This struggle is about feeling valuable (I), feeling 
power (II), feeling community (III) and getting care (IV). The struggle, for the one dependant, is 
understood as a struggle for reduced suffering and, in a deeper meaning, a struggle for existence (I-IV). 
The meaning o f dependency on care, as disclosed through nurses’ narratives, is a struggle to manage the 
burdensome responsibility of having someone’s life in ones hands. The struggle, for the one giving care, 
is understood as striving to transform the burdensome responsibility, reducing feelings of guilt and 
insufficiency and finding caregiving meaningfìil (V). The unique relationship between the one 
dependant and the one who is able to give care gives shape and meaning to the struggle (I-III). In this 
relationship, as the struggle to get care decreases, there is, simultaneously, mutual tolerance and respect 
and compensation for inability (II). Feeling worthless may transform into feeling valuable, feeling 
powerless may transform into feeling power, feeling loneliness may transform into feeling community 
and struggling to manage the burdensome responsibility may transform into finding caregiving 
meaningful (I-V). This understanding points to human views of weakness (view of inability), strength 
(view of ability) and the will to unconditionally give weakness and strength to each other (compensate 
each others inability). These views are o f importance for understanding the meaning of dependency on 
care. The comprehensive reflection focuses, on one hand, on the struggle for existence and, on the other 
hand, human values and their importance to the meaning of dependency on care. The overarching 
understanding is that prevailing values and ideals in our modern culture may limit the space for 
inability and weakness.
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Ilych hade kämpat hela sitt liv för att slå vakt om sitt oberoende och när han var 

döende kände han sig plågad av att tvingas vara beroende av andra. Det var en plåga 

som kom sig av att veta att en annan person var tvungen att ta del av hans oförmåga, 

orenlighet och dåliga lukt för att kunna hjälpa honom. Men det fanns en person, 

Gerasim, betjäntens unga assistent, som kunde ge honom välbefinnande i de mest 

obehagliga situationer. Gerasim var ren, frisk, trevlig och kunnig och han avstod ifrån 

att se på den sjuke utifrån de känslor Ilych själv förmedlade. Gerasim gav intryck av 

att han inte tyckte det var besvärligt att hjälpa Ilych. Ilych säger i en situation när 

Gerasim hjälper honom från toaletten: ‘Det måste vara väldigt otrevligt för dig. Du 

måste förlåta mig, jag är hjälplös’. Gerasim svarar: ‘Men varför, sir, för detta lilla 

besvär? En del av dig är ju sjuk och behöver hjälp’. Gerasim gav honom vård lättsamt, 

villigt, enkelt och på ett sätt som berörde och tröstade Ilych.

(fritt översatt ur ‘The death of Ivan Ilych’, Tolstoy, 1886/1960)
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SAMMANFATTNING

Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden av fenomenet 
beroende av vård som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares 
berättelser. Forskningen ägde rum vid ett länsdelssjukhus i norra Sverige. Mellan 
januari 1997 och juli 1997 genomfördes narrativa intervjuer med patienter (n=10), som 
varit inneliggande på kirurgiska och medicinska avdelningar minst 2 veckor. Sju av 
dessa patienter intervjuades även en vecka efter utskrivning. Patienternas närmaste 
anhörig (n=7) samt två av deras vårdare, en sjuksköterska (n=10) samt en 
undersköterska (n=10) intervjuades också. Intervjupersonerna ombads att berätta om 
patientens beroende av vård. Vårdarna ombads även att berätta om sina erfarenheter av 
att ge vård till den aktuella patienten. I avhandlingen används genomgående en 
fenomenologisk-hermeneutisk metod. Avhandlingsarbetet är uppdelat i fem delarbeten 
(I-V) som belyser fenomenet från olika synvinklar och med olika fokus.

Resultatet visar att innebörden av beroende av vård är att föra en kamp mot känsla 
av värdelöshet (I), hotande maktlöshet (II), hotande ensamhet (III) och hot om att inte 
fa vård (IV). Det är en kamp för känsla av värdefullhet (I), makt (II), gemenskap (III), 
för att få vård (IV) och för att gå vidare i ett liv som smärtar (IV). Kampen, för den 
som är beroende av vård, förstås som kamp för minskat lidande som i en djupare 
mening kan ses som en kamp för existensen (I-IV). Innebörden av beroende av vård 
som det framkommer i vårdares berättelser är att föra en kamp mot hot att inte klara av 
det mödosamma ansvaret att hålla en annans liv i sin hand. Kampen, för den som ger 
vård, innebär en strävan att omforma det mödosamma ansvaret, minska känsla av 
skuld och otillräcklighet och finna vårdgivandet meningsfullt (V)

Kampen samskapas och ges innebörd i den unika relationen mellan den som är 
beroende av vård och den som ger vård (I-III). Finns i denna relation en ömsesidig 
tolerans för oförmåga samtidigt som man respekterar varandras förmåga och 
kompenserar varandras oförmåga (II) avtar kampen för att få vård. Känsla av 
värdelöshet kan omformas till känsla av värdefullhet, känsla av maktlöshet kan 
omformas till känsla av makt, känsla av ensamhet kan omformas till känsla av 
gemenskap och kampen att axla mödosamt ansvar kan omformas till att finna 
vårdgivandet meningsfullt (I-V).

Människans syn på svaghet (syn på oförmåga), syn på starkhet (syn på förmåga) 
och hennes vilja att villkorslöst ge av sin svaghet och styrka till andra (kompensera 
varandras oförmåga) har betydelse för innebörden av beroende av vård. En avslutande 
reflektion görs, dels över kampen för existensen, dels över människans värderingar 
och deras betydelse för innebörden av beroende av vård. Utrymmet för oförmåga och 
svaghet kan begränsas av rådande värderingar och ideal i samhället.
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ABSTRACT

The overall purpose of this thesis was to illuminate the meaning of the phenomenon 
dependency on care as disclosed through patients’, nurses’ and relatives’ narratives. 
The research context involved medical and surgical wards at a county hospital located 
in northern Sweden. All data was collected between January 1997 and July 1997 using 
narrative interviews. The author conducted interviews with patients (n=10) who had 
been at the ward a minimum of 14 days. Seven of the patients were also interviewed 
one week after discharge. The interviews focused on their experiences of being 
dependent on care. The patients’ relatives (n=7) and two nurses per patient, one 
registered nurse (n=10 RNs) and one licensed practical nurse (n=10 LPNs) were also 
interviewed. The relatives and nurses were asked to narrate thoughts about the 
patients’ dependency on care. The nurses were also asked to narrate their experiences 
of giving care to the patient. Throughout the thesis a phenomenological-hermeneutic 
approach, inspired by Ricoeur (1976), was used to interpret the transcribed interviews. 
This thesis comprises five papers (I-V) that illuminate the phenomenon from various 
perspectives each with a different focus.

The result shows that the meaning of dependency on care is to struggle against; 
feeling worthless (I), threatening powerlessness (II) threatening loneliness (III), 
threatened to be left without help (IV) and it is a struggle to move forward in a life that 
hurts (IV). This struggle is about feeling valuable (I), feeling power (II), feeling 
community (III) and getting care (IV). The struggle, for the one dependant, is 
understood as a struggle for reduced suffering and, in a deeper meaning, a struggle for 
existence (I-IV). The meaning of dependency on care, as disclosed through nurses’ 
narratives, is a struggle to manage the burdensome responsibility of having someone’s 
life in ones hands. The struggle, for the one giving care, is understood as striving to 
transform the burdensome responsibility, reducing feelings of guilt and insufficiency 
and finding caregiving meaningful (V).

The unique relationship between the one dependant and the one who is able to give 
care gives shape and meaning to the struggle (I-III). In this relationship, as the struggle 
to get care decreases, there is, simultaneously, mutual tolerance and respect and 
compensation for inability (II). Feeling worthless may transform into feeling valuable, 
feeling powerless may transform into feeling power, feeling loneliness may transform 
into feeling community and struggling to manage the burdensome responsibility may 
transform into finding caregiving meaningful (I-V).

This understanding points to human views of weakness (view of inability), strength 
(view of ability) and the will to unconditionally give weakness and strength to each 
other (compensate each others inability). These views are of importance for 
understanding the meaning of dependency on care. The comprehensive reflection 
focuses, on one hand, on the struggle for existence and, on the other hand, human 
values and their importance to the meaning of dependency on care. The overarching 
understanding is that prevailing values and ideals in our modem culture may limit the 
space for inability and weakness.

Key words; dependency, care, interview, phenomenological-hermeneutics
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INLEDNING

I denna avhandling försöker jag belysa innebörden av fenomenet beroende av vård. 

Min nyfikenhet för ämnet går långt tillbaka i tiden. Jag kommer inte ens ihåg när jag 

för första gången kom i kontakt med paradoxen: ‘Man ska vara frisk för att vara sjuk’. 

Paradoxen beskriver någonting som är omöjligt att vara och den har alltid förbryllat 

mig. Något annat som haft stort inflytande på mig hände för ungefär 20 år sedan, något 

år efter det att jag böijat arbeta som sjuksköterska på en kirurgavdelning. En mycket 

sjuk, gammal man låg på en sal med sex patienter. Han hade behov av tidskrävande 

teknisk vård och jag ägnade mycket tid åt honom och hans medpatienter. Det var 

förmodligen så mycket tid att patienterna på salen böljade se mig som en del av 

inredningen i rummet. Jag insåg, när jag hörde patienterna prata med varandra, att det 

var mycket vi vårdare inte visste/fick veta om patienternas problem och behov. Varför 

var det så? Varför berättade/berättar inte alltid patienter som är beroende av att fa vård 

om viktiga saker som kan göra att de far vård? Senare, som lärare i omvårdnad, har jag 

varit kritisk till omvårdnadsteori som förenklat beskriver relationen mellan patienter 

och vårdare som ett möte mellan ett ‘jag’ och ett ‘du’, relationen ska vara på samma 

nivå, jämlik och jämställd. Vad menas med det? Är det möjligt? Hur är det möjligt?

Det är alltid något som skiljer i villkoren mellan patienter och vårdare; patienter är 

beroende av vård, vårdare kan ge vård. Det är ett faktum och dess betydelse för 

vårdrelationen borde ges större utrymme i omvårdnadsteori. När jag reflekterar över 

min egen historia, ser det ut som om en paradox i språket, ett paradigmfall från 

kliniken samt otillfredställelse med viss omvårdnadsteori är några av de medvetna 

erfarenheter som inspirerat mig att skriva denna avhandling. Min förförståelse av 

innebörden av beroende av vård kan sammanfattas med att; om patienter inte var 

beroende av vård, var de inte patienter. Mitt ideal är att patienter ska kunna uppleva 

sig vara beroende av vård utan att behöva plågas över sitt beroende. Jag är övertygad 

om att människor kan vara beroende av vård och ändå leva ett bra liv.
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BAKGRUND

För att leda in läsaren i detta avhandlingsarbete presenteras en kämberättelse om en 

människa som är beroende av vård:

Göran, 64 år, kan inte själv vända sig i sängen. För två månader sedan var han en 

engagerad och duktig företagsledare. Nästan hela hans vakna tid ägnade han åt sitt 
arbete. Han är frånskild sedan tio år tillbaka. Han har haft en del längre förhållanden 

efter skilsmässan men föredrar att leva ensam. Att vara fri, lös och ledig’ är, som han 

säger, hans livsstil. Senaste året har han inte mått bra, men har inte haft tid att söka 

sig till vårdcentralen. Plötsligt en dag faller han ihop på jobbet. Nu, två månader, 
senare ligger han här, halvsidigt förlamad, trött och oförmögen att klara sig själv. 
Varje morgon måste han få  hjälp med tvättning, gå på toaletten mm. Han känner sig 

som ett hjälplöst kolli och det mesta han försöker sig på att göra misslyckas. Samtidigt 
förvånas han över att han numera kan uppskatta sådana saker som att han kan äta 

själv. Att han kan äta själv kan kännas som den bästa affärsuppgörelse! Men Göran 

tycker att livet är tungt och att tiden går långsamt. Han längtar efter barnen! I  vanliga 

fall brukar han inte träffa barnen mer än någon gång i månaden men nu...han vill ha 

dem nära. Insikten, att han inte ens klarar av att vända sig i sängen själv, sköljer över 
honom igen. Klockan är nu sju på morgonen och han har legat illa i sängen sedan tre

tiden i natt. Nu kommer Gerd (en undersköterska) in. Göran blir överlycklig, vilken tur 
han har idag! Gerd hör till dem som kan hjälpa honom utan att han får den där 

hemska känslan av att vara besvärlig. Hon bara hjälper honom och så är det inte mer 

med det. Normalt sett brukar Göran i tankarna göra en prioriteringslista på all hjälp 

han vill ha, för att försäkra sig om att han ber om det som är viktigast när tillfälle ges. 
Med Gerd behöver han inte tänka på den. Under tiden Gerd hjälper honom pratar de 

med varandra. Gerd är intresserad av hur det är att leda ett sådant stort företag.
Göran berättar och känner sig för en stund som Göran. När Gerd gått ut tänker 

Göran på att han, som styrt över tvåhundra anställda, i natt inte vågade ringa på 

klockan för att få  hjälp att vända sig i sängen. Han tar hellre det lidande det innebär 
att ligga illa. Det är lika obegripligt som det är sant.
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Den moderna västerländska kulturen

Vården är en del av ett samhälle. Även om den vård som en människa är beroende av 

ges på ett sjukhus kan vi inte se det som händer i vården som någon isolerad företeelse 

i samhället. Den vårdkultur patienter, anhöriga och vårdare lever i påverkas av den 

samhällskultur som råder.

Oberoende, frihet och självbestämmande

I modem tid har kampen för frihet och oberoende varit viktig för människan. Kampen 

har förts mot yttre tvång. Trots många bakslag i kampen för exempelvis politisk 

demokrati och religionsfrihet, har det visat sig att kamp för frihet och oberoende kan 

nå sitt mål. Målet med kamp för frihet och oberoende har varit och är att ge människan 

möjlighet att bli sin egen herre, att bestämma över sitt liv och tänka och tycka som hon 

själv väljer (Fromm, 1941/1993, ss. 9-11).

Strävan efter frihet och oberoende har även en negativ sida. Det negativa är att den gett 

människan en fientlig inställning till beroende av olika slag t.ex. fysiskt, 

känslomässigt, socialt och ekonomiskt. Ofta ser människan med fruktan på den dag när 

hon inte längre klarar sig själv. Så länge hon kan, strävar hon efter att bibehålla en 

självständig och oberoende livsstil (Agich, 1990, 1993, ss. 7-9). Det kan också finnas 

ett motstånd mot att blanda sig i andras liv av respekt för andras självbestämmande 

(Jennings m.fl., 1988).

I vår kultur värderas arbete och produktivitet högt. I ett samhälle som är 

produktionsinriktat kan människors intresse för varandra ligga i den nytta de kan ha av 

varandra. Finns det bruk för människan så har hon ett värde, om inte är hon inget att 

räkna med (Fromm, 1941/1993, ss. 88-89). Chansen att lyckas och risken att förlora 

beror ofta på individens förmåga att kämpa. Vad hon gör, hur hon lyckas eller 

misslyckas kan ses som hennes ensak. Att på detta sätt prioritera individuell utveckling 

och lycka är karakteristiska drag i ett kapitalistiskt samhälle som riskerar att öka

12



avståndet mellan människor (s. 81). Fromm (1941/1993) menar att alla slåss mot alla 

för att uppnå egen lycka och den starke vinner (s. 79).

Beroende och ensamhet

Frihet och oberoende kan ha både positiva och negativa sidor. I vår strävan efter att bli 

oberoende har det visat sig att vi riskerar att också bli mer isolerade och ensamma (jfr 

Fromm, 1941/1993, ss. 77-78). I ivem att uppnå frihet och oberoende riskerar vi att 

inte bejaka vårt behov av andra.

Människans grundläggande behov begränsar hennes frihet. Vi tvingas alltid att 

underkasta oss våra fysiologiska behov for att överleva. Vi måste äta, dricka och sova. 

Hur vi kan arbeta for vår överlevnad bestäms av det samhälle vi föds in i och av andra 

omständigheter som råder exempelvis vår egen förmåga. På grund av oförmåga att 

klara sig själv vid nedsatta livsviktiga funktioner blir kontakten med andra en fråga om 

överlevnad. Risken att bli övergiven blir då det allvarligaste hotet mot existensen 

(Fromm, 1941/1993, ss. 9-23).

Våra fysiologiska behov är inte de enda behov som behöver tillfredsställas. Människan 

har ett starkt behov av att slippa ensamhet (Fromm, 1941/1993, ss. 9-23). ‘Känslan av 

att vara fullständigt ensam och isolerad leder till själslig upplösning liksom svält leder 

till döden’ (s. 20). Såväl fysiologiska behov som behovet av att undvika isolering och 

ensamhet är så tvingande att människan kan acceptera och anpassa sig till ett beroende 

av andra även om det kan fa negativa konsekvenser. Exempelvis kan vi välja att stanna 

kvar i en dåligt fungerande relation för att slippa ensamhet. Paradoxalt nog kan det 

uttryckas som att vi kan fly vår frihet för att fa vara beroende (jfr Fromm, 1949, ss. 18- 

23, 29-33).
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Kulturens återspegling i språket

Våra upplevelser av beroende återspeglas i språket. Vi både formar och formas av vårt 

språk. Orden influeras av och symboliserar den miljö vi lever i (Ihde, 1971, s. 23, jfr 

Koort, 1975, s. 19). Ordet beroende kommer av bero som är bildat av tyskans verb 

beruhen och härleds till ruhen, rouwen vilket har betydelsen vila. Ordet infördes på 

1500-talet i Sverige, men uppträder i sin moderna betydelse först under 1600-talets 

första hälft (Wessén, 1960, Hellquist, 1980).

Ordet beroende härleds från ordet vila, ett ord med positiv laddning. Det är intressant 

att notera att de ord som numera framställs som synonymer till ‘beroende’ i huvudsak 

har en negativ laddning. Beroende är i vår tid förbundet med avhängighet, ofrihet, 

osjälvständighet och bundenhet. Beroende förbinds också med prefixet under, dels 

syftande till en lägesbeskrivning, t.ex. underordnad, dels som värderande, t.ex. 

underlägsen. Den negativa betydelsen förstärks av att motsatsen, ‘att bero av sig själv’, 

är beskrivet som något positivt. Att det beror på någons godtycke och gottfinnande att 

handla gör att beroende också innefattar ömsesidighet (resultat av sökning i SAOB, on 

line, 991101). Att vara beroende betyder att någon eller något på ett avgörande sätt 

påverkas av någon eller något beträffande sitt sätt att fungera (Nationalencyklopedin, 

1995).

De rådande värderingarna i den moderna västerländska kulturen inverkar alltså på 

människan i dubbel riktning. I sin strävan efter mer frihet, självständighet och 

oberoende kan hon fa svårt att bejaka sitt behov av andra i det dagliga livet. I en sådan 

kultur kan det vara svårt att vara beroende av vård. Har dessa värderingar stor 

genomslagskraft hos människor som är beroende av vård respektive kan ge vård kan 

det innebära att den som är beroende känner sig onyttig och värdelös (jfr Klinefelter, 

1984, jfr Thomasma, 1984) och slits mellan viljan att vara oberoende och stark och 

realiteten att inte längre klara sig själv (jfr Fromm, 1941/1993, s. 112). Så länge vi är 

friska, starka och klarar oss själva kan det förefalla främmande och svårt att förstå vad 

det kan innebära att vara beroende av vård. Det är en krävande utmaning för vården att
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skapa utrymme för den som är beroende av vård att ändå leva ett gott liv. I skapandet 

av det goda livet har den som kan ge vård stor betydelse.

Ömsesidigt beroende

Lögstrup (1956/1994) beskriver människor som ömsesidigt beroende av varandra. Det 

ömsesidiga beroendet innebär att vi lever i ett ofrånkomligt beroendeförhållande till 

varandra. Som människa har jag min medmänniskas liv i min hand. Vi är varandras 

värld och varandras öde (s. 48).

Lögstrup (1956/1994) menar att i och med att vi fått livet som gåva, är vi förpliktade 

att ta vara på vårt eget liv och i och med det följer en skyldighet att också tillvarata den 

andres liv. Detta etiska krav är outtalat, tyst och absolut i sitt anspråk på vår insats. Det 

etiska kravet innebär emellertid inte ett krav att alltid motsvara den andres 

förväntningar. Då skulle vårt liv tillsammans enbart gå ut på att, ansvarslöst, göra oss 

till varandras redskap (ss. 58-60). ‘Viljan att bli klar över vad den andre är mest hjälpt 

av och att tala, tiga och handla utifrån den klarheten, måste vara kopplad till viljan att 

låta den andre vara herre i sin egen värld’ (s. 59). Utmaningen utgår alltså ifrån att vi 

måste tolka det etiska krav samvaron med andra ställer på oss. Vi kan aldrig vara säkra 

på om vi tolkar det rätt. Vi måste själva med hjälp av insikt, fantasi och förståelse 

försöka komma underfund med vad kravet går ut på (s. 54). ‘Trampar jag inne i mig 

själv ner detta etiska krav, då bär jag sedan på en skada som drabbar mitt eget jag’ (s. 

31). Den skada vi kan drabbas av består av att lämnas oberörda av den andra 

människan. När vi inte längre kan komma en annan människa nära och vare sig kan 

påverka eller påverkas av en annan människas liv, blir vår värld tom. Vi upplever då 

en fruktansvärd ensamhet (Lögstrup, 1956/1994, ss. 30-35, jfr Fromm, 1941/1993, s. 

20). Ingen människa är något bara i och genom sig själv (Lögstrup, 1956/1994, ss. 41- 

54).
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I kraft av det ömsesidiga beroendet utövar vi större eller mindre makt över varandra. 

Det kan vara mycket liten makt, exempelvis att vi far ett gott humör att försvinna hos 

någon annan. Det kan också vara så, att vi har så mycket makt över någon annan, att 

det helt enkelt beror på oss om den andre överlever. När beroendet blir destruktivt, 

tillåts människan inte att vara delaktig i besluten, utan den som har makt att besluta 

använder sin makt av själviskhet och i brist på förståelse för den andres liv. Det kan 

vara direkt livsförstörande och grymt mot den människa som blir utsatt. Exempelvis 

kan det vara så att en människa är beroende av hjälp för att vända sig i sängen och den 

som har makt att hjälpa inte hjälper med förevändningen att det inte behövs. I ett 

konstruktivt beroendeförhållande hjälper vi varandra i gemenskap och solidaritet. Vi 

lever i samförstånd och respekterar varandra. Konstruktivt beroende innefattar också 

att den som har makt att bestämma över någon annan lyckas med att använda sin makt 

till att tillvarata den andres liv på det sätt den andre är bäst betjänt av (Lögstrup, 

1956/1994, ss. 48-148).

Makt

Ordet makt har flera betydelser. Fromm (1949) talar om två betydelser. En betydelse 

av makt är att ha makt över någon, att kunna härska över någon. Den andra betydelsen 

av makt är att ha makt att göra något, att vara i stånd till något, att vara mäktig. Den 

sistnämnda betydelsen innebär att kunna bemästra, att ha förmåga. Att ha förmåga att 

uträtta saker och ting är för de flesta människor enbart attraktivt, medan däremot att ha 

makt över någon kan vara såväl lockande som skrämmande (ss. 18-23). Om makten 

över någon blir för stor kan det leda till förtryck. Att förringa sig själv kan vara ett 

kännetecken hos de förtryckta. Om de ofta hör att de inte duger, är improduktiva och 

till belastning riskerar de till slut att se sig själva så. Allt vad de erfar blir ständigt en 

ny bekräftelse på deras oduglighet (Freire, 1974, ss. 13, 60).

Lupton (1995) lyfter fram att någon sorts idealiserande maktvision ofta diskuteras, 

såväl inom populärvetenskaplig som inom vetenskaplig litteratur i omvårdnad. 

Visionen innebär att vårdrelationen bör exkludera maktskillnader. De senaste
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decennierna har ömsesidighet och jämlikhet mellan patient och vårdare alltmer 

fokuserats och det har betonats att maktobalansen bör reduceras. Det är bra för 

patienter om vårdare skänker bort makt till patienter (eng. ‘empowerment’). Gilbert 

(1995) menar att det är fa av dessa ‘ge bort maktstudier’ (‘empowerment’-studier) som 

diskuterar relationen mellan att ge bort makt och vad makt är. Hur ska vårdare arbeta 

för att lämna över makt till patienter om de inte har en klar föreställning om vad makt 

är? Om man förstår människor som ömsesidigt beroende av varandra blir det ej möjligt 

att ge bort makt. Däremot är det möjligt att utöva makt på ett bra sätt.

Enligt begreppsanalyser av Hawks (1991) och Falk Rafael (1996) menas med makt att 

ha förmåga. Makt uppdelas i ‘makt över’ som förknippas med kraftfullhet eller ‘makt 

att’ som förknippas med effektivitet. ‘Makt över’ innebär förmåga eller kapacitet att 

utöva kontroll över andra och naturen och betonar styrka, aggression och konkurrens. 

‘Makt till’ innebär förmåga eller kapacitet att handla och fa saker gjorda och betonar 

produktionen av en önskad effekt, kapacitet att åstadkomma saker tillsammans med 

andra och göra saker möjliga för andra människor.

Det finns ingen enhetlig betydelse av ordet makt. Dess innebörd varierar beroende på 

människors värderingar, situation och erfarenheter (Cavanaugh, 1984, Hewison,

1995). Fem olika aspekter av makt sammanfattas av Cavanaugh (1984), på följande 

sätt: något som karaktäriserar individen, något mellanmänskligt, en sak/handelsvara, 

ett orsakssammanhang, en filosofisk konstruktion. I denna avhandling ses makt som 

något mellanmänskligt, något som utövas mellan människor, dvs. mellan den som är 

beroende av vård och den som kan ge vård. Makten blir till genom ett givande och 

tagande i relationen (jfr French & Raven, 1959, ss. 150-167).

Människor som är beroende av vård tvingas överlämna sig i vårdarnas händer både 

fysiskt och psykiskt. Som människor påverkar vi och påverkas av varandra och den 

värld vi lever i och det finns makt att påverka i vaije möte mellan människor. Det 

betyder i vårdsammanhang, att vårdaren har makt att ge vård till patienten som är 

beroende av vård samtidigt som hon/han har makt att härska över patienten. Även
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patienten och anhöriga har makt och alla praktiserar de sin makt i relation till andra på 

något sätt (jfr Fromm, 1941/93, ss. 29-33). Emellertid vet vi aldrig i förväg hur makten 

kommer att gestalta sig (Tillich, 1954, s. 42). Frågan är hur makt kan brukas för att 

bidra till att patienter som är beroende av vård kan leva ett så bra liv som möjligt. I ett 

konstruktivt beroendeförhållande används makt till att låta den andre vara autonom, 

‘herre i sitt eget hus’ (Lögstrup, 1956/1994, s. 59).

Autonomi

Autonomi, utifrån det moderna frihetsidealet bygger upp en motsättning mellan frihet 

och beroende (Agich, 1990, jfr Jennings m.fl., 1988). Autonomi likställs med 

oberoende och självbestämmande för individen. Autonomi förknippas med 

handlingsfrihet, yttrandefrihet och valfrihet. I kampen för att försvara oss mot 

samhälleligt förtryck tjänar detta sätt att se på autonomi sitt syfte (Agich, 1990). Men 

en kultur som fokuserar på oberoende och självbestämmande bygger också indirekt 

upp barriärer mellan människor (Jennings m.fl., 1988). Frihetsidealets sätt att se på 

autonomi har sin begränsning eftersom det inte bekräftar människan som socialt 

samskapande och ömsesidigt beroende i det dagliga livet.

Autonomi kan bäst förstås i den konkreta aktuella livssituationen. Vi kan sägas vara 

autonoma om vi får vara den vi är i det unika sammanhanget (jfr Agich, 1990, 1993, s. 

46, jff Stephens & Yoshida, 1999). Autonomi befrämjas eller hindras i relationen 

mellan människor (Jennings m.fl., 1988). Hur en patient som är beroende av vård kan 

utöva sin autonomi, påverkas av vem patienten är (t.ex. livsstil och värderingar) samt 

av patientens omgivning (t.ex. vårdares förhållningssätt). Dessa faktorer kan såväl 

främja som motverka patientens möjlighet att vara autonom (jfr Sahlberg Blom, 2001, 

ss. 60-61).

Att vara autonom betyder olika för olika människor (Hill, 1991, s. 44). Thomasma 

(1984) menar att när ‘principen för autonomi’ åberopas är det inte alltid klart vad som 

menas med autonomi. Han sätter autonomi i relation till frihet och beskriver fem olika
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former av frihet: frihet från hinder att utföra sina önskningar, frihet att veta, frihet att 

välja mål, frihet att handla och frihet att skapa nya valmöjligheter. Den sistnämnda 

formen av frihet är på många sätt den högsta friheten. Den handlar om viljans frihet; 

viljan att leva och bara få vara till, oavsett omständigheterna. En person kan ha förlorat 

aspekter av alla andra former av frihet men kan fortfarande bibehålla denna frihet 

(Thomasma, 1984). Att avskaffa yttre tvång kan skapa förutsättningar för vår frihet, 

det kan dock inte ge oss frihet. Frihet är inte något ideal utanför människan. Frihet är 

något vi måste erövra inom oss i förhållande till det som begränsar oss. När vi ser 

realistiskt på det som begränsar oss kan vi höja oss över dessa hinder och se var 

möjligheterna böljar. Vi kan uppleva en inre känsla av frihet trots att det finns 

begränsningar i vårt liv (Freire, 1974, ss. 42-45, 101-106).

Känslan av frihet är en förutsättning för känsla av autonomi (Young, 1986). Patienter 

som är beroende av vård kan ha en faktiskt begränsad frihet på olika sätt, men kan 

fortfarande ha förmåga att bibehålla den egna viljans frihet, dvs. känslan av frihet att 

kunna skapa nya valmöjligheter i livet.

Ett val som bidrar till autonomi för en person är ett val som är meningsfullt för 

personen och tillåter den personen att vara sig själv (Agich, 1990). När exempelvis en 

människa som är sjuk, kraftlös och trött vill överlämna sig i någon annans händer och 

tillåts göra det, innebär det inget hinder för hennes autonomi. Att i den situationen 

förvänta sig att den sjuke ska vara oberoende och självbestämmande kan vara 

respektlöst.

I ett ömsesidigt beroende utövar vi alltså makt över varandra. Hur vi använder vår 

makt kan motverka eller befrämja möjligheten att vara autonoma och konstruktivt 

beroende.
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Beroende av vård

Även om livet självt alltid är ett nätverk av ömsesidigt beroende mellan människor kan 

livet förändras genom åldrande, sjukdom och ohälsa mot en tillvaro av ökat beroende. 

När människan blir beroende av andra människor som kan ge vård blir det uppenbart 

för henne vad det innebär att vara beroende. Den beroendes välbefinnande blir då i hög 

grad en angelägenhet för andra (jfr Thomasma, 1984). Normen för beroende, enligt 

Thomasma (1984) kan uttryckas: ‘Ju större patientens beroende av andra är, ju mer 

vård måste ges för att öka hans eller hennes välbefinnande’ (s. 911).

Syftet med omvårdnad är att stödja patienten till ett så gott dagligt liv som möjligt vid 

hälsa/ohälsa och friskhet/sjukdom (Norberg m.fl., 1994, s. 7). Omvårdnad består av 

två integrerade delar, uppgiften som utförs och relationen inom vilken den utförs 

(Norberg m.fl., 1992, ss. 73-81). Uppgiften, sakaspekten, innebär att utföra vissa 

handlingar, ta hand om någon annan (care for). Relationsaspekten innebär ett visst 

förhållningssätt, att bry sig om den andre (care about) (jfr Jecker & Self, 1991). 

Relationen mellan patient, anhöriga och vårdare lägger grunden för omvårdnad. Det är 

i relationen som patienten kan fa utrymme för att uttrycka sina aktuella begär, behov 

och problem (Eriksson, 1988, s. 55).

Dijkstra m.fl. (1998) beskriver beroende av vård som en vårdar-patientrelation som är 

ett resultat av en persons minskade förmåga att ta hand om sig själv och ökade 

beroende av omvårdnad för att tillfredsställa sina behov (s. 144). Beroende av vård är 

en process (s. 146) och medför en social relation (s. 143).

van den Heuvel (1976) har sammanställt flera artiklar om olika former av beroende 

och fann följande beskrivningar: 1) En praktisk, fysisk hjälplöshet som kräver 

uppmärksamhet av andra. 2) Hjälplöshet och maktlöshet i en social/personlig relation 

karaktäriserad av att ta emot hjälp utan att ge, en icke-ömsesidighet. 3) Ett psykologisk 

behov av att bli omhändertagen, kontrollerad och uppfostrad. Dessa beskrivningar 

pekar på att beroende av vård är ett komplext fenomen.
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I omvårdnadslitteratur är människans beroende av vård beskrivet som ett problem som 

behöver uppmärksammas (t.ex. Seale & Addington Hall, 1994, Flanagan & Holmes, 

1999). Patienter som är i slutet av sin levnadsbana kan vara mer rädda för beroendet än 

för smärta, och dessa rädslor kan göra dem mer benägna till eutanasi (Seale & 

Addington Hall, 1994). Sambandet mellan rädsla för beroende och inställning till 

eutanasi har inte studerats i någon större omfattning (Flanagan & Holmes, 1999) men 

att det kan finnas en påtaglig rädsla för beroende pekar på att det är viktigt att ägna sig 

åt problemet ‘beroende’. I skönlitteratur finns berättelser från enskilda patienter som 

levandegör att det finns en problematik i beroende av vård (t.ex. Åhgren, 1987, 

Tolstoy, 1886/1990). Inga studier har hittats som fokuserar på innebörden av beroende 

av vård (ang. litteratursökning, se bilaga 1).

Att ta emot och att ge omvårdnad

Beroende av vård är beskrivet som ett problem både för patienter (Seale & Addington 

Hall, 1994, Flanagan & Holmes, 1999) och för vårdare (Lustbader, 1991, Moane,

1993, Chenier, 1997, Kramer, 1997). Många forskningsrapporter i omvårdnad 

beskriver hur komplext det är att ge vård, medan fa försöker beskriva hur svårt det är 

att ta emot vård (Lustbader, 1995, Cox & Dooley, 1996). Att ta emot vård kan väcka 

en mängd negativa känslor. Vårdtagare kan känna ilska och irritation mot vårdgivarna 

samtidigt som känslor av att stå i skuld är vanliga (Lustbader, 1991). Russel (1996), 

som studerat vad vårdtagare, på äldreboenden, gör för att fa vård fann att de visar 

motvilja att säga någonting som kan uppfattas negativt av vårdare av rädsla för att bli 

utan hjälp. Russel m.fl. (1999) beskriver äldre vårdtagare som dansare, de dansar en 

‘beroende-dans’ med vårdgivare för att fa hjälp på det sätt de önskar. Vårdgivare 

beskrivs anta rollen som danspartner. På ett liknande sätt som en dansare lär sig 

dansens koreografi och sin danspartners stil, tolkar vårdtagare mötet med vårdgivare 

och försöker lära sig vårdgivares sätt att dansa. Vårdtagare försöker sedan ta hänsyn 

till vårdgivares sätt att dansa för att fa den önskvärda hjälpen. Russel (1996) hävdar att 

‘söka vård’ är en faktisk del av det dagliga livet för personer som behöver vård och att
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dessa personer ägnar merparten av sin vakna tid till detta. Denna del av vårdtagares 

dagliga liv finns det en mycket bristfällig förståelse för, dessutom är den svår och 

tidskrävande att undersöka.

Cox och Dooley (1996) studerade vårdtagares och vårdgivares upplevelse av att ta 

emot och ge vård. De intervjuade 91 äldre vårdtagare och 79 av deras vårdgivare 

(make/makar, döttrar, andra familjemedlemmar, vänner och professionella betalda 

vårdgivare). Resultatet visar på vårdtagares svårigheter att acceptera hjälp men också 

på en press på dem att acceptera situationen. Vårdtagare som uttrycker känslor av 

skuld och/eller av att vara till belastning uttrycker också att det var svårt för dem att 

prata med sina vårdgivare om sina rädslor och behov. För att underlätta för sina 

vårdgivare kräver de liten uppmärksamhet, de försöker att samarbeta och minimerar 

sina önskemål. De vill inte vara sura och klagande. Vårdtagare försöker visa sitt stöd 

direkt till sina vårdgivare genom att visa att deras hjälp är uppskattad, de uttrycker sin 

kärlek till dem och pratar med dem om vårdgivarnas behov, problem och relationer. 

Det som vårdtagare uppfattar som viktiga bidrag för att underlätta vårdprocessen 

identifierar också vårdgivare som viktiga. Vårdgivare uppger att vårdtagare som 

försöker göra så mycket som möjligt själva, uttrycker sin tacksamhet och visar omsorg 

för sina vårdgivares behov gör att vårdgivare gärna tar sitt vårdgivaransvar och dessa 

vårdtagare förbättrar också vårdgivares livskvalité. Vårdgivare beskriver att 

vårdtagare, som har svårt att acceptera hjälp, som förmedlar känslor av att vara till 

belastning, som är krävande, som ursäktar sig ofta och inte uttrycker sina behov, 

försvårar vårdprocessen. Vidare är det hindrande för vårdprocessen om vårdtagare inte 

strävar efter vänskap eller delar intressen med vårdgivare och inte visar hänsyn till 

vårdgivares behov eller förstår deras vedermöda.

Studier visar att oberoende av vilken mängd och typ av vård som krävs i 

vårdtagar/vårdgivarsituationer kan, professionellt såväl som icke-betalt vårdgivande 

vara belastande och påverka vårdgivares välbefinnande negativt (t.ex. Lustbader,

1991, Moane, 1993, Chenier, 1997, Kramer, 1997). Studier visar även att relationen 

mellan vårdtagare och vårdgivare har stor betydelse för huruvida vårdgivandet upplevs
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belastande (t.ex. Snyder, 2000), att vårdgivande kan ha positiv inverkan på vårdgivares 

känsla av välbefinnande (t.ex. Cohen m.fl., 1994, Kramer, 1997, Miller & Lawton, 

1997), och att vårdgivare kan uppleva att relationen till vårdtagare fördjupas över tid 

(Chenier, 1997).

Ovanstående studier visar att det kan vara en krävande uppgift att söka vård och att det 

kan vara svårt att ta emot vård, att vårdtagare och vårdgivare kan försvåra respektive 

underlätta vårdprocessen och att vårdgivande kan påverka vårdgivares välbefinnande 

både i positiv och negativ riktning. Det som sker mellan människor i en vårdsituation 

är viktigt för vårdtagares och vårdgivares upplevelse av situationen.

Beroende av vård - ett mellanmänskligt fenomen

Ett grundantagande för denna avhandling är att det mellanmänskliga antas ha 

betydelse för innebörden av beroende av vård (jfr Buber, 1923/1990, ss.10-50).

George (1991) understryker att man är inte bara beroende av vård, man är också 

beroende av att någon ger vård. Att kunna ge vård och att ge vård är inte samma sak. 

Alla som kan ge vård, ger inte vård. Vårdare kan vanligtvis ge vård och ger vård till 

patienter men det är inte alltid så. Människor står inför varandra i ett levande samspel. 

Detta samspel är en verklighet som sker mellan människa och människa. Som 

människor existerar vi med andra människor i ömsesidighet och samskapas i mötet 

med varandra (Buber, 1954/1995, ss. 17-37). Människans handlingar i relationen, t.ex. 

att ta emot och ge vård, bestäms inte endast av inre egenskaper, drivkrafter eller andra 

förhållanden inom en människa, utan ett samskapande sker mellan människor i den 

situation de befinner sig i (Buber, 1923/1990, s. 84). Innebörden av beroendet av vård 

skapas mellan den som är beroende av vård och den som ger vård. Detta illustreras 

med två exempel; 1. Kalle är beroende av vård för att komma till toaletten. Eva hjälper 

honom motvilligt och hårdhänt. Kalle skäms och Eva är irriterad. 2. Kalle är beroende 

av vård för att komma till toaletten. Anna hjälper honom välvilligt och omsorgsfullt. 

Kalle njuter och Anna gläds. Innebörden av beroendet av vård skapas i relationen. I det
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första exemplet blir beroendet av vård, förenklat utryckt, någonting negativt i det andra 

någonting positivt.

RATIONAL FÖR STUDIEN

Åldrande och sjukdom innebär att vi i högre grad blir beroende av andra för att kunna 

leva vårt liv. Vanligtvis beskriver omvårdnadslitteratur beroende av vård som negativt 

och som ett problem som vi inte har tillräcklig kunskap om. Det finns inte några 

omvårdnadsvetenskapliga studier som fokuserat på innebörden av fenomenet beroende 

av vård. Det förefaller vara viktigt att söka kunskap om innebörden av beroende av 

vård eftersom ökad kunskap om fenomenet förhoppningsvis kan bidra till att öka 

livskvalitén för patienter som är beroende av vård. Genom att studera fenomen i sitt 

sammanhang, benämna fenomenen tydligt och verklighetsnära, kan vi lättare känna 

igen oss, det ökar vår tillit, insikt och möjlighet att förändra (Freire, 1974, ss. 89-90). 

Förhoppningsvis kan resultatet göra det möjligt för läsare att få vidgad förståelse för 

fenomenet beroende av vård. Vårdare kan använda sin förståelse för att reflektera över 

sitt arbete och omsätta förståelsen till praktik, i syfte att medverka till förbättringar för 

den som är beroende av vård.

SYFTE MED STUDIEN

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa innebörden av fenomenet 

beroende av vård som det visar sig genom patienters, anhörigas och vårdares 

berättelser. Ett grundantagande är att innebörden av fenomenet4 samskapas ’ mellan 

den som är beroende av vård och de som ger vård. Fenomenet beroende av vård är 

fullt av nyanser, mycket komplext och svårt att fånga. För att uppnå förståelse av 

fenomenet har ett försök gjorts att belysa det från olika synvinklar och med olika 

fokus. Fenomenet beroende av vård belyses dels genom att fokusera olika aspekter i 

unika konstellationer av patienter, anhöriga och vårdare som de t4 samskapas ’ mellan 

dessa människor (I-III) och dels genom att belysa fenomenet som det visar sig genom 

patienters (IV) respektive vårdares berättelser (V).
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De specifika syftena med delstudierna var:

Delstudie I. Att belysa innebörden av att vara beroende av vård, när det föreföll 

‘negativt’ (i en konstellation med en patient, hans maka och två av hans vårdare).

Delstudie II. Att belysa innebörden av att vara beroende av vård, när det föreföll 

‘positivt’ (i en konstellation med en patient, hennes dotter och två av hennes vårdare).

Delstudie III. Att belysa innebörden av att vara beroende av vård, när det föreföll 

‘begärligt’ (i en konstellation med en patient och hans två vårdare).

Delstudie IV. Att belysa innebörden av beroende av vård som det visar sig genom tio 

patienters berättelser.

Delstudie V. Att belysa innebörden av beroende av vård som det visar sig genom tjugo 

vårdares berättelser.
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METOD

I denna avhandling används genomgående en fenomenologisk-hermeneutisk metod 

som är inspirerad av Ricoeurs (1976) tänkande. Metoden är under utveckling och 

tillämpas för tolkning av berättande intervjuer bl.a. på Institutionen för omvårdnad, 

Umeå universitet (t.ex. Rasmussen, 1999, s. 46, Söderberg, 1999, ss. 18-20, 

Rasmussen, m.fl. 2000) och på Avdelningen för sykepleie og helsefag, Universitetet i 

Tromsö, Norge (t.ex. Talseth, m.fl. 1999).

För att nå syftet att belysa innebörden av fenomenet beroende av vård som det visar 

sig genom patienters, vårdares och anhörigas berättelser, valdes ett fenomenologiskt- 

hermeneutiskt angreppssätt. Syftet med en fenomenologisk-hermeneutisk metod är att 

beskriva och förstå innebörden hos ett fenomen. Ricoeur (1982) framhåller att det 

råder ett ömsesidigt förhållande mellan fenomenologin och hermeneutiken. 

Fenomenologin betonar att människans medvetandet alltid är riktat mot något och 

detta något har en mening. Hermeneutiken betonar att denna mening inte är 

omedelbart given, utan måste tolkas. Tolkning innebär att förklara och förstå. Ricoeur 

menar att förklaring måste ingå i en förståelse av innebörd. Förenklat kan Ricoeurs 

fenomenologiska-hermeneutik sägas använda sig av fenomenologin, som ger 

beskrivning av fenomen vars innebörd hermeneutiken uppenbarar (ss. 101-128).

Tolkning av text

Människor kan berätta om sitt liv, ge uttryck genom språket för sina känslor, tankar 

och handlingar, sina intryck och sina upplevelser. Den levda erfarenheten är alltid 

personlig, men dess mening kan förmedlas till andra genom berättelser. Genom att 

tolka berättelser, kan man tydliggöra innebörden och förmedla den mellan människor i 

syfte att förstå mer av människans livsvärld (Ricoeur, 1976, ss. 1-19, 1988, ss. 32-39).
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Språket innehåller ett överskott av mening som delvis kan avtäckas genom metodisk 

tolkning. En text ger alltid uttryck för '"någon som författar ‘något* ‘om något * ‘till 

någon *. ‘Någon * är författaren till texten, ‘något* är vad texten säger (textens inre 

värld), ‘om något * är vad texten talar om (textens yttre värld) och ‘till någon * är läsare 

till texten. Textens inre och yttre värld är alltid ömsesidigt relaterade till varandra 

vilket medför att mer förståelse av den ena världen ökar förståelsen även av den andra 

världen (tolkningsarbetets komplicerade dialektik) (Ricoeur, 1976, ss. 1-19). Det som 

tolkas i denna avhandling är intervjuer som nedskrivits till text. När intervjun skrivs 

ned till text skapas en distans från dialogsituationen. Texten i sig själv för ingen 

dialog, den blir öppen för läsarens tolkning. Det blir dock något annorlunda att tolka 

intervjuer som nedskrivits till en text än att tolka en författad, bearbetad text. Som 

intervjuare är jag medförfattare till texten genom mina frågor och reaktioner under 

intervjun. Under tolkningen av texten kommer jag ihåg deltagarna och 

intervjusituationen. På så sätt är deltagarna också ‘närvarande’ i tolkningen av texten 

(Talseth, 2001, ss. 30-31).

En text kan ha flera meningar: 1. Vad ville författaren säga, dvs. författarens mening 

(utterer's meaning), 2. Vad säger texten/det yttrade?, dvs. textens mening (utterance 

meaning) och 3. Vad tolkar läsaren in?, dvs. läsarens mening (reader’s meaning). 

Målet med tolkningen är att komma nära textens mening (utterance meaning) och 

lyssna efter vad texten pekar mot, vilken förståelse texten öppnar upp för oss ‘om 

något*. Det som skall förstås är inte den som talar bakom texten utan det som texten 

talar om, textens ‘sak’ och den värld som texten på olika sätt pekar mot och utvecklar 

framför texten (Ricoeur, 1976, ss. 12-79).

Tolkningen är en dynamisk process som omfattar förklaring och förståelse i ett 

komplicerat dialektiskt samspel, dvs. förståelsen berikas av förklaringen och vice 

versa. Det dialektiska arbetet är en rörelse mellan förståelse av texten som helhet och 

förklaring av dess delar, mellan att tolkaren närmar sig texten och distanserar sig från 

den och mellan vad texten säger och vilken förståelse som texten öppnar upp. Att tolka 

är att försöka förstå och förklara vad texten säger och att samtidigt lyssna till vad 

texten öppnar upp för förståelse (Ricoeur, 1976, ss. 71-88).
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Tolkningen av intervjutextema utgörs av tre steg, en naiv läsning, strukturanalys och 

en sammanvägning av förståelse. I den naiva läsningen läses texten flera gånger med 

ett öppet, nära och nyfiket förhållningssätt till texten som helhet. Denna ytliga 

förståelse, som är att se som en gissning av vad texten säger, skrivs ner. Förklarande 

procedurer (strukturanalyser) prövar därefter denna ytliga förståelse/dessa gissningar. 

Genom distansering från texten och ett kritiskt, granskande förhållningssätt till textens 

delar söks nu förklaringar så att en djupare förståelse öppnas upp. Detta är ett 

dialektiskt arbete, dvs. en pendling mellan naiv läsning och strukturanalys. Ibland 

kullkastas den ytliga förståelsen eller förändras på olika sätt, man ser nya ‘saker’ i 

texten. I denna fas är det viktigt att kunna ställa kritiska frågor till texten som 

exempelvis; Vad är närvarande? Vad är frånvarande? Genom att ställa kritiska frågor 

till texten kan man exempelvis upptäcka att ordet ‘måste’ föregår ett flertal av 

patientens utsagor (närvarande i texten). Denna upptäckt kan i sin tur visa att det inte 

talas om ‘för vem’ patienten ‘måste’ (frånvarande i texten) osv. Slutligen vägs 

tolkarens förförståelse och den ytliga förståelsen ihop med strukturanalysens 

förklaringar till en djupare förståelse av hela texten i sitt sammanhang (sammanvägd 

förståelse) (jfr Ricoeur, 1976, ss. 15-88).

Intervjuprocedur

Intervjuer genomfördes på medicinska och kirurgiska avdelningar på ett 

länsdelssjukhus i norra Sverige. Mellan januari och juli 1997, genomförde jag 

intervjuer med 10 patienter och deras närmaste anhöriga (n=7). För vaije patient 

intervjuades två vårdare, en legitimerad sjuksköterska (n=10) och en undersköterska 

(n=10). På vaije avdelning (n=5) tillfrågades två patienter om att delta. 

Chefssjuksköterskan på respektive avdelning kontaktades personligen av mig och fick 

skriftlig information om studien. De ombads tillfråga patienter, som hade vårdats på 

avdelningen minst 14 dagar och som inte hade några svårigheter att kommunicera, om 

att delta i studien. Ifall det fanns mer än två patienter som uppfyllde kriterierna 

ombads chefssjuksköterskoma att dra lott mellan dessa patienter. Det blev nödvändigt
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att dra lott vid fyra tillfallen. I samband med att patienterna tillfrågades fick de också 

skriftlig information om studien. Elva patienter tillfrågades för att erhålla tio deltagare. 

När patienterna tackat ja, träffade jag dem och de fick möjlighet att ställa frågor och 

träffa mig inför intervjutillfället. Alla patienter gav mig sitt tillstånd att tillfråga 

anhöriga om att delta i studien.

Jag planerade att intervjua patienterna två gånger, en första gång på sjukhuset och en 

andra gång en vecka efter utskrivning. Tanken med den andra intervjun var att 

patienterna skulle ges en möjlighet att berätta när de inte längre var i beroendeställning 

på sjukhuset och att den skulle kunna bidra till en djupare förståelse av fenomenet. Tre 

patienter deltog inte i den andra intervjun och tre anhöriga ville inte alls delta i studien.

Chefssjuksköterskoma tillfrågade de vårdare som huvudsakligen hade haft hand om 

den tillfrågade patienten om att delta. Alla vårdare, 10 sjuksköterskor och 10 

undersköterskor, gav sitt medgivande att delta. De intervjuades snarast möjligt (inom 

en vecka) efter det att patienten blivit utskriven.

Intervjupersoner

Patienterna som deltog (n = 10), sex män och fyra kvinnor, var mellan 41 och 84 år 

gamla (md = 70) och vårdtiden var mellan 17 och 96 dagar (md = 28,5 dagar). En 

beskrivning av de deltagande patienterna ges i Figure 1. Vårdarna som deltog (n = 20), 

var mellan 34 och 57 år gamla (md = 45) (sjuksköterskor md = 44, undersköterskor 

md = 48). De hade vårderfarenhet mellan 9 och 33 år (md = 24) (sjuksköterskor md = 

20, undersköterskor md = 26,5). Av de anhöriga som deltog (n=7) har två intervjuer 

hittills tolkats. En översikt över deltagarna i respektive studie presenteras i Tabell 1.
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Man, Han hade en kronisk sjukdom och huvudproblemet var smärta och immobilitet. När han 
70 år hade svår smärta behövde han hjälp med hygien och andra dagliga aktiviteter. Under 

sjukhusvistelsen gick hans tillstånd, upp och ned, ibland hade han bättre dagar då han 
kunde klara av att tvätta sig själv om han fick hjälp till toaletten. Han klarade av att äta 
själv.

Kvinna, Hon hade problem med magtarmkanalen och kunde inte äta själv. Hon klarade själv
75 år hygien, toalettbesök och andra dagliga aktiviteter förutom de dagar hon fick kirurgisk

behandling. Dessa dagar behövde hon hjälp med all daglig aktivitet.

Kvinna, Hon hade cancer med skelettmetastaser. Hon var svårt sjuk och behövde hjälp med i 
70 år stort sett all daglig aktivitet under hela sjukhusvistelsen. Vid något tillfälle kunde hon, 

med hjälp av två vårdare, klara av att ta sig till toaletten. Hon kunde äta själv vid första 
intervjutillfället.

Man, Han led av cirkulationsrubbningar och ett ben var amputerat. Han hade varit svårt sjuk 
50 år och behövt hjälp med all daglig aktivitet en stor del av sjukhusvistelsen. Mot slutet av 

vårdtiden kunde han med hjälp av två vårdare förflytta sig från säng till rullstol, han 
använde sig av rullstol vid förflyttning och fortfarande behövde han hjälp med hygien 
och toalettbesök. Han kunde äta själv.

Kvinna, Hon hade en halvsidig förlamning efter ett slaganfall. Hon hade genomgått en operation 
65 år i syfte att förbättra sin förmåga att gå. Hon behövde hjälp med i stort sett all daglig

aktivitet. Mot slutet av vårdtiden kunde hon med hjälp av två vårdare förflytta sig från 
säng till stol och fortfarande behövde hon hjälp med hygien och toalettbesök. Hon 
kunde äta själv.

Man, Han hade genomgått en ortopedisk operation. I en veckas tid efter operationen hade han 
68 år mycket ont och behövde hjälp med i stort sett all daglig aktivitet. Mot slutet av

vårdtiden kunde han med hjälp av två vårdare förflytta sig från säng till stol och han 
behövde fortfarande hjälp för att klara av hygien och toalettbesök. Han kunde äta själv.

Man, Hans ben var amputerat. Han led av smärta och och behövde hjälp med i stort sett all 
84 år daglig aktivitet förutom med att äta.

Kvinna, Hon hade diabeteskomplikationer. Hon klarade själv för det mesta hygien och andra 
41 år dagliga aktiviteter förutom i samband med vissa behandlingar.

Man, Han hade genomgått en hjärt-kärloperation. Efter operationen tillstötte ett flertal
76 år komplikationer, bl.a. lunginflammation och magsår. Han hade varit mycket sjuk och

behövde hjälp med all daglig aktivitet en stor del av sjukhusvistelsen. I slutet av 
vårdtiden klarade han av att stiga upp ur sängen och sköta sig själv även om han blev 
mycket trött. Han behövde fortfarande hjälp med toalettbesök.

Man, 80 Han hade en kronisk lungsjukdom och var mycket trött. Han hade behövt hjälp med 
år mycket av sin dagliga aktivitet en stor del av sjukhusvistelsen. Mot slutet av vårdtiden

kunde han med lite assistans stiga upp ur sängen och gå mycket korta sträckor. Han 
________ använde rullstol vid förflyttningar och hade ork att sitta uppe i stol korta stunder.______

Figure 1. En presentation av de deltagande patienternas problem
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Tabell 1. En översikt över deltagarna i delstudierna

DELSTUDIE

Patienter
DELTAGARE

Anhöriga Vårdare

Delstudie I 1 man (av de 10) patientens maka 1 sjuksköterska och 

1 undersköterska

Delstudie II 1 kvinna (av de 10) patientens dotter 1 sjuksköterska och 

1 undersköterska

Delstudie III 1 man (av de 10) - 1 sjuksköterska och 

1 undersköterska

Delstudie IV 10 (6 män, 4 

kvinnor)

- -

Delstudie V - - 10 sjuksköterskor 

och 10

undersköterskor

Intervjuer

Patienterna ombads berätta om sina erfarenheter av att vara beroende av vård. 

Anhöriga och vårdare ombads berätta om sina tankar av hur det varit för ‘patienten’ att 

vara beroende av vård. Vårdarna ombads också att berätta om sina erfarenheter av att 

ge vård till den aktuella patienten (Tabell 2). Öppna frågor användes för att stimulera 

berättande liksom utforskande frågor som t.ex. ‘så, vad hände sen?’ (jfr Mishler, 1986, 

ss. 52-59). Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant av mig, även tystnad, 

pauser, skratt, tonfall m.m. noterades. Den utskrivna texten, 13 1/2 timmar intervjuer 

med 10 patienter i totalt 17 intervjuer, omfattade 295 sidor och 93 772 ord. De 20 

intervjuerna med vårdare varade ca 12 timmar och omfattade 317 sidor och 85 355
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ord. De två intervjuerna med anhöriga som hittills tolkats, varade ca 2 timmar och 

omfattade 40 sidor och 12 918 ord.

Tabell 2. Deltagare, samtalsämne/ingångsfråga, plats, tidpunkt och längd av inspelade 
intervjuer

Deltagare Samtalsämne/
ingångsfråga

Plats och tidpunkt Intervju
längd

Patienter, första 
intervjun (n = 10)

‘Kan du vara snäll och 
berätta om dina 
erfarenheter av hur det är 
att vara beroende av 
vård!’

I ett enskilt rum på 
avdelningen.
(se studie IV, Tabell 2, 
för vidare information).

md = 55 
minuter

Patienter, andra 
intervjun (n = 7)

‘Kan du vara snäll och 
fortsätta att berätta om 
dina erfarenheter av hur 
det är att vara beroende 
av vård! ’ Slutligen 
ställdes frågan, ‘Vad 
skulle du vilja att 
vårdarna lärde sig av dina 
erfarenheter av att vara 
beroende av vård?’

I patientens hem ca en 
vecka efter 
utskrivningen.

md = 35 
minuter

Anhöriga (n = 7) ‘Vad är dina erfarenheter 
av hur det varit för 
‘patienten’ att vara 
beroende av vård?’ 
Slutligen ombads 
anhöriga att berätta om 
hur de skulle velat att det 
varit.

Sex anhöriga 
intervjuades i hemmet 
samma dag som 
uppföljningsintervjun 
med patienten. En 
anhörig intervjuades på 
mitt kontor.

md = 55 
minuter

Vårdare, (10 
sjuksköterskor 
och 10
undersköterskor)

‘Hur har det varit att 
vårda patienten?’ 
Vårdarna frågades också, 
‘Kan du vara snäll och 
berätta om hur du 
upplever att det varit för 
patienten att vara 
beroende av vård?’.

I ett enskilt rum på 
avdelningen, snarast efter 
det att patienten skrivits 
ut (max en vecka efter).

md = 36 
minuter
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Tolkningsprocess

En naiv läsning gjordes av hela materialet. Texten lästes flera gånger och den första 

ytliga förståelsen var att i åtta av de tio konstellationerna, dvs. en patient med 

hans/hennes anhöriga respektive vårdare (anhöriga saknas i två konstellationer), var 

innebörden av beroende av vård ‘negativt’ för patienten, dvs. det föreföll vara hårt 

arbete för patienten. De kvarvarande två konstellationerna såg ut att skilja sig från 

denna bild. I en av konstellationerna, bestående av en patient, hennes dotter och två 

vårdare, föreföll innebörden vara ‘positiv’ för patienten och i den andra 

konstellationen som bestod av en patient med hans två vårdare föreföll beroendet av 

vård vara ‘begärligt’ för patienten. Det ‘positiva’ i beroendet av vård föreföll innebära 

att kunna vila och hämta kraft och det ‘begärliga’ i beroendet av vård föreföll som 

något åtråvärt.

För att erhålla en djupare förståelse av vad som syntes som ett ‘negativt’, ett ‘positivt 

och ett ‘begärligt’ beroende av vård för patienter studerades dessa aspekter var för sig i 

de unika konstellationerna. De åtta konstellationer som syntes innehålla ett ‘negativt’ 

beroende av vård föreföll likvärdiga efter den första läsningen. Den första 

konstellationen som intervjuats valdes ut för att närmare studeras.

I delstudierna I-III gjordes en naiv läsning av samtliga intervjutexter och den första, 

ytliga förståelsen av texten skrevs ned. Denna första förståelse låg sedan till grund för 

strukturanalyserna. I den första strukturanalysen granskades varje intervjutext och 

sorterades i grupper utifrån vem de intervjuade pratade om. Den text som inte var 

speciellt knuten till någon person, sorterades till en egen grupp, som kallades ‘övrigt’. 

Varje intervjutext analyserades därefter för sig.

En naiv läsning genomfördes och resultatet skrevs ner. Påföljande strukturanalys 

syftade till att förklara textens delar och validera/invalidera den förståelse som erhållits 

genom den naiva läsningen. Meningsenheter, dvs. delar av text som hade en egen 

mening, identifierades. Dessa meningsenheter kunde bestå av allt från några ord till
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flera meningar. Meningsinnehållet i meningsenhetema kondenserades och 

abstraherades. Tolkningsarbetet bestod sedan i ett dialektiskt arbete med att länka ihop 

meningsenheter med likartat innehåll. I detta arbete upptäcktes mönster och 

meningsfulla kopplingar och subteman och teman bildades. Slutligen vägdes den 

första förståelsen ihop med strukturanalysens förklaringar till en djupare förståelse av 

de enskilda texterna. Den förståelse som texterna öppnade upp redovisades i tabeller 

(se tabell 3 i respektive delstudie I-III).

Då en djupare förståelse av de enskilda texterna erhållits sågs möjligheten att 

systematiskt konfrontera, jämföra och kombinera patientens, anhörigas (I och II), 

sjuksköterskans och undersköterskans text inom respektive konstellation (I-III). Syftet 

var att belysa innebörden av beroende av vård i sitt ‘samskapande’ genom att försöka 

fånga den förståelse som öppnas upp mellan texterna. Försöket att belysa innebörden 

av beroende av vård i sitt ‘samskapande’ genom att fånga den förståelse som öppnas 

upp mellan texterna, grundar sig på tanken att människor existerar med varandra i ett 

levande samspel. Syftet med strukturanalys 2 var att genom texternas ‘möten’ försöka 

fånga den förståelse som öppnas upp mellan texterna, i syfte att belysa och öppna upp 

möjliga förståelser av fenomenet beroende av vård, såsom det i dagligt liv samskapas 

mellan människor. En parallell läsning av texten inom vaije konstellation 

genomfördes.

I parallelläsningen delades ett ark in i tre kolumner. Den text där patienten berättade 

om beroendet av vård sattes in i vänstra kolumnen och den text som vårdaren berättade 

om beroendet av vård sattes in i högra. Mittkolumnen var från böijan tom. Texterna 

konfronterades, jämfördes och kombinerades sedan systematiskt och de delar av 

texterna, från bägge håll, som sade något om beroendet av vård skrevs in i 

mittkolumnen. Texten i mittkolumnen fylldes på allt eftersom läsningen fortskred, dvs. 

det texterna sa om beroendet av vård växte fram gradvis. Små bitar text kunde ha 

avgörande betydelse för det som tidigare skrivits ner och göra att den sammanvävda 

förståelsen förändrades och/eller nyanserades.
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Med ett mycket förenklat konkret exempel från delstudie I försöker jag visa hur 

förståelse öppnas upp mellan texter (Tabell 3).

Tabell 3: Förenklat exempel som visar hur förståelse öppnas upp mellan texter

Patientens text Vad säger texten om Vårdarens text
beroendet av vård?

Texten visar på att 

patienten inte klarar av att 

be om hjälp, (vill inte 

besvära vårdarna)

—> Beroendet av vård 

uttrycks inte...

och upptäcks inte heller...,

dvs. beroendet av vård är 

kamouflerat

Texten visar på att den hårt 

arbetsbelastade vårdaren 

förväntar sig att patienten 

säger till om han behöver 

hjälp (eftersom hon inte 

hinner se/fråga hur han har 

det)

Mellan texterna öppnas successivt en förståelse av innebörden av beroende av vård. I 

exemplet ovan öppnades slutligen en förståelse av att innebörden av beroende av vård 

var att sträva efter att minska känslan av att vara till belastning (för vidare resultat se 

delstudie I). Parallelläsningen, som den beskrivs, kan förefalla förenklat linjär. I själva 

verket är den en dialektiskt process, ett fram- och tillbakagående i texten allteftersom 

förståelse öppnas upp av förklaringar och vice versa. Allt i texterna användes, sorterat 

utifrån vilken person texten talade om och i meningsenheter.

I IV belyses fenomenet beroende av vård som det visar sig genom patientberättelser. I 

V belyses fenomenet beroende av vård som det visar sig genom vårdarberättelser. 

Tolkningen i IV och V gjordes med hjälp av de tre stegen; naiv läsning, strukturanalys 

och sammanvägd förståelse.
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Etiska överväganden

Patienter, anhöriga och vårdare ombads att berätta om hur de upplevde beroende av 

vård i en speciell patientsituation. Detta kan väcka ångest för inblandade parter. 

Intervjupersonerna fick berätta fritt (inga strukturerade frågor ställdes) och valde till 

stor del själva vad som kom med i berättelsen. Jag försökte som intervjuare vara 

lyhörd och respektera om de intervjuade inte ville fortsätta att berätta. Det var fritt att 

avstå från att delta i studierna och att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studien.

Patienterna tillfrågades via chefssjuksköterskoma om de ville delta i studien. Tanken 

var att det skulle vara lättare att tacka nej om de inte träffade mig personligen. Alla 

patienter gav sitt tillstånd innan anhöriga involverades i studien. Alla intervjuade fick 

muntlig och skriftlig information om studien där syftet och tillvägagångssättet 

framgick. Deltagarna hade möjlighet att kontakta mig efter intervjuerna om det fanns 

behov. En patient och en vårdare gjorde det. De ville förtydliga och göra tillägg till det 

som sagts. Deltagarna var garanterade anonymitet vid presentationen av resultaten och 

av den anledningen har det varit nödvändigt att ändra vissa personliga 

igenkänningstecken i texten. De ändringar som gjorts har noga övervägts med tanke på 

att ändringarna inte ska ha betydelse för förståelsen av innebörden av beroende av 

vård.

Alla patienter som intervjuades avslutade intervjun med att betona hur skönt det var att 

förmedla sina erfarenheter av att vara beroende av vård. Alla patienter kommenterade 

också spontant att ämnet är ytterst betydelsefullt att forska kring. Detta tyder på att 

patienterna var motiverade och att de upplevde det positivt att få delge andra sina 

erfarenheter.

Tillstånd för studien erhölls från chefsöverläkama vid respektive klinik samt av 

Forskningsetiska kommittén vid medicinska fakulteten, Umeå universitet (§ 277/96).
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RESULTAT

I respektive delstudie markeras den sammanvägda förståelsen av innebörden av 

beroende av vård med kursiv stil.

I delstudie I belyses innebörden av beroende av vård, när det föreföll ‘negativt’ för en 

patient, i en konstellation med en patient, hans maka och två vårdare. Resultatet visar 

att innebörden av beroende av vård är att föra en tvådimensionell kamp för existensen. 

En dimension av denna kamp är att vara/visa sig värdig att få  vård och det finns en 

rädsla att bli övergiven. Patienten vill inte vara till belastning och klarar inte av att 

uttrycka sitt vårdbehov, det finns ett motstånd mot att visa sitt beroende av vård. 

Vårdarna förväntar sig att patienten uttrycker sitt beroende av vård och ger honom 

bara den vård han ber om. Beroendet av vård kamoufleras och blir svårt att upptäcka. 

Den andra dimensionen av denna kamp för existensen är att försöka vara/visa sig 

värdig som människa. Patienten vill vara/visa sig stark och kapabel och hans maka och 

vårdare ser honom sådan. Makan ser sig själv som den svagare parten och hon 

överlåter ansvaret för sin makes vård till sin ‘starke’ make och till de duktiga vårdarna. 

Detta till synes ständiga försök att leva upp till varandras förväntningar innebär en risk 

att parterna konserverar skenbilder av varandra. För den som är beroende av vård är 

det ett hårt och svårt arbete att leva upp till egna och andras förväntningar. Rädslan att 

bli övergiven och känslan av att vara till belastning bidrar till att han kämpar för att 

bibehålla den enda bild han känner till av sig själv som värdefull, dvs. en person som 

klarar sig själv och är duktig. Beroendet av vård ges begränsat utrymme. Idealen att 

klara sig själv, vara stark och produktiv gör det svårt för patienten att acceptera sig 

själv/accepteras av andra som svag och beroende av andra.

Delstudie II belyser innebörden av beroende av vård, när det föreföll ‘positivt’ för en 

patient, i en konstellation med en patient, hennes dotter och två vårdare. Resultatet 

visar att innebörden av beroende av vård är att balansera mellan att vara fri och 

förhandlande för att få  vård. När patienten och vårdaren använder sin förmåga, dvs. 

makt, till att kompensera varandras oförmåga verkar patienten vara fri att vara
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beroende av vård. Patienten och vårdaren ser sin egen och varandras betydelse, visar 

ömsesidig tolerans för oförmåga samtidigt som de respekterar varandras förmåga. De 

accepterar beroendet av vård för vad det är, när det är. När de förhandlar om beroende 

av vård finns det ett behov av att beroendet av vård bekräftas som passande 

(tilltalande). Att beroende av vård förhandlas om tolkas som att personerna som tar 

emot respektive ger vård vill bibehålla goda relationer mellan varandra. Det finns en 

risk att skillnaderna i förmåga mellan den som är beroende av vård och den som ger 

vård kan sätta gränser för beroendet av vård. Texten ger ingen entydig positiv bild av 

beroende av vård. Risken med förhandlingen är att beroende av vård begränsas inom 

ramarna för det som vårdarna accepterar som passande.

Beroende av vård på sjukhus visar sig vara en isolerad sjukhusaffar (I, II). Makan i 

delstudie I överlämnar ansvaret till de duktiga vårdarna och ser sig inte själv spela 

någon viktig roll i den vård som maken får på sjukhuset. I delstudie II visar sig brist på 

delaktighet och samarbete mellan dottern och vårdarna. Dottern står ‘utanför’ vården 

av sin mor, oklar och villrådig över sin egen roll.

Delstudie III belyser innebörden av beroende av vård, när det föreföll ‘begärligt’ för en 

patient, i en konstellation med en patient och två vårdare. Resultatet visar att 

innebörden av beroende av vård är att vara överväldigad av känslan att få  leva 

tillsammans med andra, ha ‘hem och familj'. Olika aspekter på vad som händer mellan 

patienten och vårdarna visar sig. En aspekt är att patienten dras till och tas emot av en 

stor öppen famn och att det finns ömsesidiga, personliga känslor mellan patienten och 

vårdaren. Beroendet av vård gör det möjligt att omges av kärleksfulla och hjälpsamma 

människor, dvs. beroendet av vård ges begärligt utrymme. En annan aspekt är att 

patienten kräver att få vård och ohämmat utnyttjar att vårdaren ställer upp och är rädd 

för att inte gå den beroende till mötes. Patienten förleds att tro att han kan vara den 

som bestämmer i en relation som består, dvs. beroendet av vård ges förrädiskt 

utrymme. Att vara beroende av vård är överväldigande och oemotståndligt, dvs. 

begärligt, samtidigt som det är likt att gå på tunn is, dvs. förrädiskt. Det begärliga är att 

fa villkorslöst given vård. Det förrädiska ligger i att denna ‘ familj egemenskap’ inte
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kommer att bestå. Den finns på sjukhuset och existerar tack vare beroendet av vård. 

Beroendet av vård förstärker ensamhetskänslor och väcker ett starkt behov av 

gemenskap. När människor är beroende av vård blir det livsviktigt att ha människor 

omkring sig för att överleva.

Delstudie IV belyser innebörden av beroende av vård som det visar sig genom 

patienters berättelser och resultatet visar att innebörden av beroende av vård, utifrån 

patienters berättelser, är ganska krass; ‘man sågar inte av den gren man sitter på 

Innebörden av beroende av vård är att konfronteras med det oundvikliga i att inte 

kunna klara sig själv. I konfrontationen vägs den hjälp man är beroende av mot 

känslan av att vara till belastning. Förr eller senare når den som är beroende av vård en 

gräns när hon eller han tvingas be om hjälp för att lindra lidandet. Det finns ingen 

annan utväg än att sätta sin tillit till att vårdarna ger den vård man är beroende av. 

Vårdarna blir ‘livlinor’ och att fa vård upplevs som det enda som är viktigt. Det är 

bättre att fa vård, vare sig den är god eller dålig, än att inte få någon alls. Innebörden 

av beroende av vård är att vara utsatt och underkastad vårdarnas förmåga och välvilja. 

Beroendet av vård är inget man kan göra något åt, det enda som återstår för en patient 

är att sträva efter att vara en ‘bra’ patient så att vårdarna ger den vård man är beroende 

av, dvs. försöka fa vårdarnas uppmärksamhet och göra dem villiga att hjälpa. 

Tillsammans med resultatet i delstudie II kan detta förstås som att det som kvarstår är 

att förhandla för att fa vård. Beroende av vård, utifrån patienters berättelser, är 

begränsad frihet att uttrycka sig, man undanhåller opassande känslor, tankar och 

behov. Det finns en rädsla för att vårdarna inte hjälper om man är för fordrande och 

besvärlig. För den som är beroende av vård ser det ut att vara ett svårt arbete att lära 

sig hur man ska vara i mötet med de olika vårdarna. Trots att det tar mycket kraft, 

verkar det vara nödvändigt att göra denna ansträngning. Innebörden av beroende av 

vård är att föra en kamp för att få  vård utan att trampa vårdarna på tårna. Att lära sig 

konsten att be om hjälp på ett passande sätt är detsamma som ett recept på att fa vård. 

Att ha kvalitéer som att vara smidig, flexibel och tillmötesgående gör det lättare att fa 

vård. Medan delstudie II visar på samspelets och maktens betydelse för huruvida 

beroendet av vård förhandlas om eller inte verkar det, genom patienters berättelser
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(IV), som att förhandling är något som ständigt pågår. Beroende av vård, utifrån 

patienters berättelser, är att ständigt vara redo att förhandla.

Resultatet av delstudie IV visar även att innebörden av beroende av vård, utifrån 

patienters berättelser, är att föra en kamp för att gå vidare i ett liv som smärtar. Den 

som är beroende av vård saknar mycket av valmöjligheter i det dagliga livet och söijer 

förlusten av förmåga och människovärde. Trots att det är en kamp att gå vidare i denna 

svåra livssituation finns det i kampen glimtar av ljus. Patienter visar på förmåga att se 

och uppskatta förmågor som tidigare tagits för givna. En stor glädje upptäcks i det att 

klara av det som förut sågs som självklarheter i tillvaron exempelvis att tvätta ansiktet 

själv. Beroende av vård, utifrån patienters berättelser, är en gränssituation i livet som 

kan öppna upp möjligheter att omvärdera livet och fa nya perspektiv på tillvaron.

Delstudie V belyser innebörden av beroende av vård som det visar sig genom 20 

vårdares berättelser. Resultatet visar att beroende av vård är mödosamt både för 

patienter och vårdare. Genom vårdares berättelser visar sig den som är beroende av 

vård ha en tragisk förlust av självbestämmande och egenvärde och den beroendes 

självkänsla och identitet hotas. Vårdarna visar sig berörda av den beroendes 

mödosamma liv och vill göra allt de kan för att hjälpa den beroende. Innebörden av 

beroende av vård, som det framkommer genom vårdarnas berättelser, är mödosamt 

ansvar. Känslor av skuld och otillräcklighet, att ständigt vara bekymrad och orolig 

visar sig. Vårdarna kämpar för att vara tålmodiga och förstående och har den 

mödosamma uppgiften att försöka sätta sig in i den beroendes situation för att klara av 

den svåra uppgiften att balansera mellan att hjälpa tillräckligt och att inte hjälpa för 

mycket. Det är mödosamt att hålla någon annans liv i sin hand.

Resultatet visar också att beroende av vård, utifrån vårdarnas berättelser, kan vara 

påfrestande respektive lätt att ta. I den unika vårdar-patientrelationen omskapar 

vårdarna beroendet som visat sig som mödosamt ansvar till att bli lätt att bära. Det ser 

inte ut som att beroende av vård ‘i sig’ har betydelse för om beroendet är påfrestande 

eller ‘lätt att ta’. Trots att en patient har ett mycket stort beroende av vård kan
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beroende av vård vara ‘lätt att ta’. Vårdares värderingar av vad som är en ‘bra’ 

respektive ‘besvärlig’ patient har betydelse för huruvida beroendet av vård är 

påfrestande eller inte. En ‘bra’ patient är ansvarsfull, hon/han gör sitt bästa och är 

social, hänsynsfull och lätt att lära känna. En patient som tar ansvar och gör sitt bästa 

kan lätta upp vårdarnas betungande känsla av ansvar och otillräcklighet och vårdarna 

kan känna att de gör ett bra jobb. Vårdarna kan finna en patient som är social, 

hänsynsfull och lätt att lära känna som lätt att tycka om, trevlig och en angenäm person 

att vara tillsammans med och i en sådan ‘positiv’ relation kan vårdarna känna sig 

omtyckta och älskade som personer. Oavsett hur detta kan förstås pekar det mot att i 

mötet med en ‘bra’ patient, omprövar vårdaren situationen, omskapar situationen till 

något nytt och meningsfullt och beroende av vård blir då ‘lätt att ta’.

En ‘besvärlig’ patient kan försvåra vårdarnas strävan att finna vårdgivandet 

meningsfullt. En ‘besvärlig’ patient beskrivs som krävande, egoistisk och som att 

han/hon inte ‘tar i’. Beroende av vård visar sig som påfrestande och en ‘besvärlig’ 

patient, i motsats till en ‘bra’ patient, ökar vårdarnas betungande känsla av ansvar och 

otillräcklighet. I den unika vårdar-patientrelationen kan en patient underlätta likväl 

som försvåra för vårdare att finna mening i vårdgivarsituationen. Det vårdare ser som 

värdefulla egenskaper hos en patient kan påverka vårdkvalitén, eftersom en ‘bra’ 

patient ‘gör så man verkligen vill hjälpa’.

SAMMANVÄGD FÖRSTÅELSE OCH REFLEKTION

Med en inledande tabell (5) försöker jag visa hur förståelse av delstudierna I-V vuxit 

fram till sammanvägd förståelse.

41



Tabell 5. Vägen från förståelse av delstudierna (I-V) och dess teoriramar till 
sammanvägd förståelse

Delstudierna I-V

I. Innebörden av 
beroende av vård är 
att kämpa för att 
vara/visa sig 
värdefull (stark) och 
värdig att få vård

II. Innebörden av 
beroende av vård är 
att vara fri eller 
förhandlande för att 
fa vård

III. Innebörden av 
beroende av vård är 
att vara
överväldigad av 
gemenskap

IV. Innebörden av 
beroende av vård, 
utifrån patienters 
berättelser, är att 
‘man sågar inte av 
den gren man sitter 
på’

V. Innebörden av 
beroende av vård, 
utifrån vårdares 
berättelser, är att ha 
ett mödosamt ansvar 
som kan vara 
påfrestande eller lätt 
att bära

T eorianknytning

Fromm
(övergivenhet), 
Buber (värderingar)

Fromm (makt), 
vårdteori (makt) (ett 
flertal författare, se
ii)

Lögstrup (etiskt 
krav), vårdteori 
(ensamhet)
(ett flertal författare, 
se III)

Fromm
(övergivenhet),
Jaspers
(gränssituation), 
vårdteori (bra/dåliga 
patienter) (ett flertal 
författare, se IV)

Frankl (värde och 
mening)
vårdteori (vårdares 
värderingar och dess 
betydelse för 
vårdkvalitén) (ett 
flertal författare, se 
V)

Innebörden av 
beroende av vård 
är att föra en 
kamp mellan

Hotande känsla av 
värdelöshet - känsla 
av värdefullhet

Hotande känsla av 
maktlöshet - känsla 
av makt

Hotande känsla av 
ensamhet - känsla 
av gemenskap

Hot om att inte fa 
vård - att fa vård

Hot att inte klara av 
mödosamt ansvar - 
att klara av ansvaret

Sammanvägd
förståelse

Kampen samskapas, 
beroende av vård 
ges innebörd, i den 
unika relationen 
mellan den som är 
beroende av vård 
och den som kan ge 
vård (I-III). Finns i 
denna relation en 
ömsesidig tolerans 
för oförmåga 
samtidigt som man 
respekterar 
varandras förmåga 
och kompenserar 
varandras oförmåga 
(II) avtar kampen 
för att fa vård och 
känsla av 
värdelöshet kan 
omformas till känsla 
av värdefullhet, 
känsla av 
maktlöshet kan 
omformas till känsla 
av makt, känsla av 
ensamhet kan 
omformas till känsla 
av gemenskap och 
kampen att axla 
mödosamt ansvar 
kan omformas till 
att finna 
vårdgivandet 
meningsfullt (I-V)
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Innebörden av beroende av vård är att föra en kamp mot känsla av värdelöshet (I), 

hotande maktlöshet (II), hotande ensamhet (III) och hot om att inte fa vård (IV). Det är 

en kamp för känsla av värdefullhet (I), känsla av makt (II), gemenskap (III), för att fa 

vård (IV) och för att gå vidare i ett liv som smärtar (IV). Kampen, för den som är 

beroende av vård, förstås som kamp för minskat lidande som i en djupare mening kan 

ses som en kamp för existensen (jfr tabell 5).

Innebörden av beroende av vård, utifrån vårdares berättelser, är att föra en kamp mot 

hot att inte klara av det mödosamma ansvaret att hålla någon annans liv i sin hand. 

Kampen, för den som ger vård, tolkas som en strävan att omforma det mödosamma 

ansvaret, minska känsla av skuld och otillräcklighet och finna vårdgivandet 

meningsfullt (V) (jfr tabell 5).

Förståelse öppnas upp för att kampen samskapas och ges innebörd i den unika 

relationen mellan den som är beroende av vård och den som ger vård (I-III). Finns i 

denna relation en ömsesidig tolerans för oförmåga samtidigt som man respekterar 

varandras förmåga och kompenserar varandras oförmåga (II) avtar kampen för att få 

vård. Känsla av värdelöshet kan omformas till känsla av värdefullhet, känsla av 

maktlöshet kan omformas till känsla av makt, känsla av ensamhet kan omformas till 

känsla av gemenskap och kampen att axla mödosamt ansvar kan omformas till att 

finna vårdgivandet meningsfullt (I-V) (jfr tabell 5). Denna förståelse pekar mot att 

människans syn på svaghet (syn på oförmåga), syn på starkhet (syn på förmåga) och 

hennes vilja att villkorslöst ge av sin svaghet och styrka till andra (kompensera 

varandras oförmåga) har betydelse för innebörden av beroende av vård. En 

övergripande reflektion följer, dels över kampen för existensen, dels över människans 

värderingar och deras betydelse för innebörden av beroende av vård.
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Kampen for existensen

Förståelsen pekar på att innebörden av beroende av vård för patienten är att i en 

djupare mening föra en kamp för existensen (I-V). Denna förståelse speglas i ljuset av 

Spinozas etik (conatus doctrine, urval av Garrett, 1996). Spinoza argumenterar för att 

varje sak, så långt som det står i dess makt, strävar att bevara sin existens. Denna 

strävan (conatus) att bevara sin existens, är ingenting annat än den verkliga essensen i 

alla levande varelser. Strävan mot självbevarelse blir därför a priori, ett essentiellt och 

bestämmande särdrag även för människan. Vad som är gott eller ont i denna strävan att 

bevara sin existens, bestäms av människan själv. Vi har inget begär efter saker för att 

de är goda i sig själva eller undviker dem för att de är onda i sig själva, utan vi kallar 

saker goda därför att vi åtrår dem och onda därför att vi ogillar dem. Samma sak kan 

vara god för en människa och ond för en annan. Det som är gott för en människa är det 

som är till nytta för henne. Av detta följer att människans makt, tillika hennes dygd, 

ligger i förmågan att sträva efter det som ytterst handlar om att bevara sin existens. Det 

som är gott och dygdigt att göra, är att kroppen hålls vid liv, dvs. att vi överlever. Det 

är en förutsättning för överlevnad att vi människor upprätthåller ett ömsesidigt 

samarbete med varandra eftersom vi kommer att berikas när vi samtycker om vad som 

är ‘överlevnadskunskap’. Ingenting är till sådan nytta för människan som en annan 

människa. Dygdiga människor söker av egenintresse, samma saker för andra som för 

sig själva (ss. 267-314). Resultatet av mina studier visar att beroende av vård för 

patienten är att kämpa för att vara/visa sig värdig att få vård (I), att i brist på kroppslig 

förmåga sträva att förhandla om att få vård (I, IV) och att ta upp kampen för 

gemenskap för att fa vård (III). Den beroendes makt ligger i förmågan att sträva efter 

att bevara sin existens. Att på så sätt använda sin makt anses enligt Spinoza, gott och 

dygdigt (urval av Garrett, 1996, ss. 267-314). Den som är beroende av att en annan 

människa ska ge vård strävar också, av eget intresse, efter att berika den andre. I 

beroende av vård för patienten, finns ett självändamål i att bibehålla goda relationer 

(II) som en försäkran att fa vård (IV). Det ligger i egenintresset att vara smidig, 

flexibel och tillmötesgående (IV) trots att det kan innebära en begränsad frihet att 

uttrycka sig, dvs. ett undanhållande av opassande känslor, tankar och behov (I, II, IV).
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Spinoza argumenterar för att kampen för överlevnad till varje pris alltid är det ytterst 

goda för människan (urval av Garrett, 1996, ss. 267-314). Att föra en kamp för att få 

vård kan förstås vara gott eftersom det är till nytta för den enskilda människans 

överlevnad.

Tillmötesgående som 'kryperi självrespekt och självförakt

Att vara ‘överdrivet’ tillmötesgående kan dock även förstås som ovärdigt människan. 

Förståelsen av texten är att den som är beroende av vård visar upp en ‘krypande’ 

attityd till den som kan ge vård, i kampen för att få vård utan att trampa vårdarna på 

tårna (I, II, IV). I den beroendes kamp för att få vård, ‘sågar man inte av den gren man 

sitter på’ (IV). Beroende av vård för patienten, är att visa sig från sin ‘bästa sida’, att 

vara ‘lätt att ha att göra med’ och att undanhålla kritik i strävan att beroendet av vård 

ska accepteras av vårdarna som ‘passande’ (I, II, IV). Beroende av vård för patienten, 

visar sig också vara att ‘lovsjunga’ vårdarna, dvs. det finns en stor beundran för 

människor som ger vård (I-IV). Det verkar som att den som är beroende av vård 

många gånger är överdrivet tillmötesgående.

Att patienter är rädda för att kritisera (t.ex. Lövgren, m.fl., 1998) och överdrivet 

tillmötesgående har konstaterats i flera studier (t.ex. Morrison, 1992, s. 195, Lustbader, 

1995, Russel, 1996). Frågan är hur vi kan förstå innebörden av detta för den som är 

beroende av vård. I dagligt tal skulle överdrivet tillmötesgående kanske kallas fjäsk 

eller att ‘smöra’. Hill (1991, ss. 4-51) menar att fjäsk och ‘kryperi’ (eng. servility) kan 

vara en lika stor last för människan som arrogans eftersom det kan hota hennes 

självrespekt. Att respektera sig själv är lika viktigt som att respektera andra människor. 

Med självrespekt menar Hill (1991) inte det som man kanske i första hand tänker på, 

nämligen den självkänsla människan kan få för vad hon uträttat, hennes speciella 

förmågor osv. Han ser självrespekt som en moralisk skyldighet varje människa har 

mot sig själv oavsett prestation och meriter. Människan har ett obetingat och lika värde 

därför att hon är en unik människa. Människan har ett medvetande och medvetandet 

gör att hon kan välja att forma sitt unika liv. Den unika människan kan forma sin
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livsväg och ha en känsla av vad hon värderar som viktigt i det egna livet. Att 

respektera sin moraliska rättighet är att hålla fast vid en egen livsbana och leva efter 

sina värderingar. Att undvika kryperi är något en människa inte bara har rätt att göra 

utan också en plikt att göra. Denna plikt är riktad mot det egna jaget och inte i första 

hand mot någon annan. Det är inte ett ‘kryperi’ som hotar självrespekten om man 

kryper som det enda sättet att överleva eller för att avstyra förskräckliga konsekvenser 

t.ex. att bli torterad eller mördad. Men om motivet är lättja, ödmjukhet, eller önskan 

om en mindre förmån hotas människans självrespekt. Risken med bristande 

självrespekt är att den kan leda till självförakt (ss. 4-51).

Är då den ‘krypande’ attityden (I, IV) en motiverad kamp för existensen eller tecken 

på bristande självrespekt som kan leda till självförakt? Förståelsen pekar i två 

riktningar. Den ‘krypande’ attityden är en motiverad kamp för existensen och för att 

minska eget lidande, dvs. det lidande som hör samman med att inte fa sina behov 

tillgodosedda. Beroende av vård, utifrån patienters berättelser, är att ‘lära sig’ vem, 

vad, hur och när man kan be om hjälp (IV). Att använda sig av denna kunskap i en 

situation när man inte ‘står ut’ utan vård, kan vara det enda rätta för att minska det 

egna lidandet och ytterst en överlevnadsstrategi även om det kan innebära ett 

överdrivet tillmötesgående. Det kan tyda på brist på självrespekt att inte göra det som 

står i ens makt för att minska det egna lidandet. Det finns även exempel i texten på att 

värderingar förändras och även indirekt synen på vad det innebär att följa sin livsbana 

när man är beroende av vård. En patient som säger sig alltid ha förmått att stå upp för 

sin åsikt konstaterar: ‘Jag klarar inte längre av att säga vad jag tycker, men det är bara 

så// man kan ju inte vara besvärlig’ (I). Beroende av vård, utifrån patienters berättelser, 

är att vara utsatt och underkastad vårdarnas förmåga och välvilja (IV) och i kampen för 

att fa vård behöver inte en ‘krypande’ attityd innebära att ge avkall på respekten för sig 

själv. Snarare kan det tyda på självrespekt att göra allt vad som står i ens makt för att 

fa vård (jfr Hill, 1991, ss. 4-51, jfr Spinoza, urval av Garrett, 1996, ss. 267-314).
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Den ‘krypande’ attityden kan också visa på en frånvaro av självrespekt vilket kan leda 

till självförakt. I texten uttrycker den som är beroende av vård känslor av saknad och 

sorg över att inte längre kunna ‘föra sin talan’. I texten finns uttryck som: ‘Det är deras 

(vårdarnas) sätt att bestämma över mig...det är inte möjligt för mig längre att vara 

delaktig i besluten...fast jag vill...jag klarar inte längre av att uttrycka det jag vill 

(patienten suckar)’ (I). Ett uttryck som är vanligt i intervjutexten, ‘att krypa till korset’ 

(I, IV), kan också förstås som att ge avkall på respekten för sig själv. Resultatet pekar 

på att den som är beroende av vård håller fast vid sina värderingar men inte klarar av 

att leva efter dem vilket kan leda till minskad självrespekt (jfr Hill, 1991, ss. 4-51). 

Beroende av vård, utifrån patienters berättelser, innebär att vara utsatt och underkastad 

vårdarnas förmåga och välvilja (IV) och kampen för att fa vård kan också innebära att 

ge avkall på respekten för sig själv för att fa den vård man är beroende av. Om den 

‘krypande’ attityden för att fa vård innebär minskad självrespekt hör samman med om 

känslan som är förenad med ‘kryperiet’ är positiv eller negativ. Det kan vara svårt att 

förstå innebörden av tillmötesgåendet från ett utifrånperspektiv.

En ytterligare aspekt av att vara tillmötesgående är att andra människor kan dra 

vinning av det. Det finns onekligen en tillfredsställelse i att mötas av människor som 

är tillgivna, förstående och tacksamma (Hill, 1991, s. 7). Vinsten med tillmötesgåendet 

är att det får positiva konsekvenser för patienten och bidrar till att vårdarna ger vård 

(jfr Spinoza, urval av Garrett, ss. 267-314). Men det kan också resultera i att det i 

första hand är vårdarna som drar vinning av ‘kryperiet’, blir bekräftade för att göra ett 

bra arbete och känner sig omtyckta (V). När ‘kryperiet’ inte tjänar sitt ursprungliga 

syfte för den som är beroende av vård kan dennes självrespekt hotas på sikt (jfr 

Spinoza, urval av Garrett, 1996, ss. 267-314).
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Människans värderingar och deras betydelse for beroende av vård

Människans syn på svaghet (oförmåga), syn på starkhet (förmåga) och hennes vilja att 

villkorslöst ge av sin svaghet och styrka till andra (kompensera varandras oförmåga) 

har betydelse för innebörden av beroende av vård (I-V). Det blir därför viktigt att 

reflektera över resultaten och se dem genom den kultur vi lever i.

Beroende av vård och synen på värdefullhet

Resultaten av delstudierna genomsyras av att den som är beroende av vård för en kamp 

för att vara/visa sig värdefull och värdig att fa vård (I-V). De värderingar som råder i 

den modema västvärlden är starkt influerade av prestationskrav. I vår kultur betraktas 

arbetet som den högsta mänskliga aktiviteten. Arbetet är ett led i den ekonomiska 

processen och söijer för att samhällets ekonomi inte bryter samman. Allt måste 

uttryckas i pengar och det som man inte betalar för räknas inte som viktigt (Kemp, 

1991, s. 118). Küng (1978) menar att det framgångsrika prestationstänkandet som brett 

ut sig i takt med sekularisering och industrialisering, det modema livet, står för en 

verklighetsuppfattning och människosyn som kännetecknas av att endast den som 

presterar är något. De ekonomiska värdena står högst på värdeskalan, yrke och 

duglighet bestämmer vårt sociala status (ss. 286-287). Industrialismen kan ha 

nedbrytande effekt på människan. Ekonomins och produktionsprocessens betydelse 

vidgas så mycket att de tycks behärska hela vårt liv. Vi lever för att producera, men vi 

producerar inte för att leva (Buber, 1923/1990, s. 43, jfr Israel, 1992, s. 85).

En materialistisk människosyn där människan förtingligas och värderas enbart utifrån 

mätbara prestationer, har trängt in i vårt medvetande och hindrar oss från att se andra 

värden (Barbosa da Silva & Persson, 1991, ss. 144-197). Enligt en materialistisk 

människosyn är människan värdefull så länge hon är ung, stark, frisk och produktiv 

(Barbosa da Silva & Persson, 1991, s. 163). Beroende av vård, för patienten, innebär 

rädsla att vara till belastning (I, IV), vilja att vara/visa sig stark och kapabel (I) och 

saknad och sorg över att inte vara den man en gång varit (IV). Beroende av vård för
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patienten visar sig som en kamp för att bibehålla den enda bild man känner till av sig 

själv som värdefull, nämligen en person som klarar sig själv och är duktig (I). Det 

finns en längtan att andra ska se den människa man en gång varit (IV). Genom 

vårdares berättelser visar sig beroende av vård för patienten, som en tragisk förlust av 

självbestämmande och egenvärde. Beroende av vård för patienten, är att vara bunden 

till att förlita sig på andra och självkänsla och identitet hotas (V). Anhöriga förväntar 

sig att patienten är stark (I), vårdare förväntar sig att patienten klarar av att uttrycka sitt 

beroende av vård (I, V), och beskriver en ‘bra’ patient som en ansvarsfull patient som 

gör sitt bästa (V). För den som är beroende av vård är det ett hårt och svårt arbete att 

leva upp till egna och andras förväntningar (I). De ‘produktionsideal’ som visar sig i 

kulturen (Kting, 1978, ss. 286-287, Buber, 1923/1990, s. 43, jfr Kemp, 1991, s. 118) 

visar sig också i texten, dvs. det ideala är att klara sig själv, vara stark och produktiv 

(jfr t.ex. Barbosa da Silva & Persson, 1991, s. 163). Det gör det svårt för patienten att 

acceptera sig själv och känna sig accepterad av andra som svag och beroende av andra. 

Utrymmet för oförmåga och svaghet kan begränsas av rådande värderingar och ideal i 

vår modema västerländska kultur.

Beroende av vård och autonomi

Försök att leva upp till egna och andras förväntningar om att vara stark (I) kan också 

utgöra hinder för patientens möjligheter att vara autonom. Hur en person kan utöva sin 

autonomi, påverkas av hans eller hennes värderingar samt av omgivningen, t.ex. 

vårdares förhållningssätt (jfr Sahlberg Blom, 2001, ss. 60-61). Autonomi kan 

befrämjas eller motverkas i relationen mellan människor (Jennings m.fl., 1988). I 

strävan att leva upp till varandras förväntningar riskerar patient, anhöriga och vårdare 

att konservera skenbilder av varandra (I, jfr Buber, 1954/1995, ss. 32-36). Rädsla att 

bli övergiven och känsla av att vara till belastning bidrar till att patienten kämpar för 

att bibehålla ‘produktionsidealets ’ bild av värdefullhet, att han är en person som klarar 

sig själv och är duktig (I, jfr t.ex. Barbosa da Silva & Persson, 1991, s. 163). Detta kan 

utgöra hinder för patienten att skapa nya valmöjligheter i livet, ändra livsstil och/eller 

leva efter andra värderingar (jfr Thomasma, 1984). Patienten kan hindras att vara den
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hon/han är, dvs. har begränsad autonomi (jfr Agich, 1990,1993, s. 46). Patienten kan 

ha fullt upp med att visa sig stark och känna skam för sin svaghet och sitt beroende (jfr 

Frankl, 1963, s.116).

Beroende av vård och känslor av skam och skuld

Att inte uppnå de ideal vi satt upp för oss själva kan fa oss att uppleva känslor av skam 

och skuld. Vår självbild blir uppenbarad när den står på spel, t.ex. när vårt anseende 

hotas. När vi blir medvetna om att vi inte är de personer vi tror vi är eller önskar att 

vara, kränks vår stolthet och självrespekt och vi känner skam. Skam känner vi ofta 

inför andra och skamkänsla gör att vi vill skyla oss och gömma oss (jfr Lazare, 1987). 

Patienter är djupt besvikna över sig själva för att inte klara av sådant de anser de borde 

klara av. En man beskriver t.ex. att han ofta ligger och ifrågasätter sig själv i sängen: 

‘Borde jag inte klara av detta?’ och ringer därför inte på hjälp. Beroendet av vård 

kamoufleras (I). Andra patienter beskriver att de önskar att de hade demens. De vill 

inte vara medvetna om sin situation (IV), utan försvinna från situationen (jfr Lazare, 

1987). Känslor av skam och skuld för att vara beroende av vård kan förstärkas av den 

rådande kulturen där endast den som presterar och är duglig anses vara något (Kting, 

1978, ss. 286-287). Känslor av skuld och otillräcklighet visar sig även hos vårdarna i 

kampen att axla det mödosamma ansvaret att hålla en annans liv i sin hand (V).

Beroende av vård och mening

Våra värderingar har också betydelse för vår förmåga att finna mening i tillvaron 

(Frankl, 1963, s. 101). Innebörden av beroende av vård, som det framkommer i 

vårdares berättelser, är att föra en kamp mot hot att inte klara av det mödosamma 

ansvaret att hålla en annans liv i sin hand. I mötet med patienten kan vårdaren 

omforma det mödosamma ansvaret, minska känsla av skuld och otillräcklighet och 

finna vårdgivandet meningsfullt. Vårdarens värderingar av vad som är en ‘bra’ 

respektive ‘besvärlig’ patient har betydelse för vårdarnas strävan att finna 

vårdgivandet meningsfullt (V). Frankl (1963) menar att människan är på jakt efter
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mening hela livet, hon har en vilja till mening. Han hävdar att våra värderingar utgör 

dragkraft i sökandet efter mening. Vi kan uppleva livet som meningsfullt genom att 

förverkliga olika typer av värden, bl.a. skapande värden och upplevelsevärden. 

Skapande värden är knutna till det vi presterar och producerar genom att exempelvis 

arbeta. Upplevelsevärden är knutna till det som vi tar emot av omgivningen genom att 

t.ex. uppleva kärlek, beundran och glädje (ss. 99-103). Meningen med livet är relativ, 

både för att den är knuten till vaije enskild människa och for att den är knuten till 

bestämda tidpunkter och konkreta situationer. Meningen med livet måste m.a.o. sökas 

i den konkreta livssituationen (Frankl, 1969, ss. 59-60). I mötet med en ‘bra’ patient 

omskapar vårdarna beroendet som upplevts som mödosamt ansvar till att bli lätt att 

bära. En ‘bra’ patient är ansvarsfull, hon/han gör sitt bästa, är social, hänsynsfull och 

lätt att lära känna och i mötet med en sådan patient kan vårdare finna vårdgivandet 

meningsfullt, dvs. de kan känna att de gör ett bra arbete och kan känna sig omtyckta. 

Patientens beroende av vård blir ‘lätt att bära’. En ‘besvärlig’ patient försvårar 

vårdarnas strävan att finna vårdgivandet meningsfullt (V).

Vad som är mening måste vi söka och finna på egen hand dock blir vi påverkade av de 

ideal som omger oss (Frankl, 1969, ss. 55-83). Vi tillägnar oss värden från den sociala 

miljö vi lever i. Vi lär oss vad som har värde och vilka egenskaper som värdesätts av 

vår omgivning. ‘Gott’ är det som vi får beröm för, ‘ont’ är det som vi far klander, 

ogillande eller straff for (Fromm, 1949, ss. 20-23). Det vårdare värderar hos patienter 

som ‘goda’ egenskaper, som omformar det mödosamma ansvaret till ‘lätt att bära’ (V), 

är också det patienter strävar efter att vara/visa. Patienter strävar efter att vara till så 

lite besvär som möjligt, vill visa sig trevliga (I, IV) och de beundrar sina vårdare (I- 

IV). Patienter strävar efter att vara ‘bra’ patienter så att vårdare ger den vård de är 

beroende av. Denna strävan att vara en ‘bra’ patient kan vara ett mödosamt arbete (I, 

IV). Det patienter värderar som ‘god’ vård ger ro, vila och avslappning (IV). Patienter 

underkastar sig vårdares värderingar och ger avkall på vilan, i kampen for att få vård. 

Det visar sig att det ‘meningsfulla’ for patienter är att få vård, vare sig den är god eller 

dålig. Dålig vård är att föredra framfor att inte få någon vård alls (IV). Ordet beroende 

härleds från ordet vila, ett ord med positiv laddning. I vår kultur har ordets betydelse
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omformats till något negativt (se introduktionen). I kampen för att fa vård kan 

utrymmet för vila och avslappning vara begränsat för den som är beroende av vård.

För att orka att vara beroende av vård är det kanske som talesättet säger; ‘man ska vara 

frisk för att vara sjuk’?

Beroende av vård och kampen fö r  att gå vidare i ett smärtsamt liv

För en människa som lägger mycket av det egna människovärdet i att vara 

självständig, stark och produktiv och hamnar i att vara beroende av vård, kan det 

innebära att hon upplever livet smärtsamt (IV). Att inse och konfronteras med det 

oundvikliga i att inte längre klara sig själv (IV) kan innebära ett lidande. Det kan också 

finnas lidande i känsla av värdelöshet (I), maktlöshet (II), ensamhet (III) och i rädsla 

för att inte fa vård (IV) som visar sig i texten (jfr Eriksson, 1994, ss. 42-46, 86-94). Att 

vara beroende av vård kan förstås vara en gränssituation (IV, jfr Jaspers, 1932/1994, 

96-104).

Jaspers (1932/1994) menar att människans upplevelser av skuld, död och lidande, det 

han kallar gränssituationer, ger henne kunskap om den mänskliga existensens 

grundvillkor. Att ställas inför en gränssituation visar att det finns faktiska 

begränsningar. Att vara i en gränssituation innebär att uppleva sig själv fångad i en 

situation som är omöjlig att ta sig ur. Det avgörande är då hur människan förhåller sig 

till situationen (ss. 96-104). Detta kan ha en avgörande betydelse för hennes hela 

fortsatta existens (jfr Rehnsfeldt, 1991, s. 104). Det kan innebära att hon antingen 

upplever en existentiell tomhet eller kommer i kontakt med nya värden i livet. Insikten 

om grundvillkoren ger människan möjlighet att nyskapa sin situation i världen. Att 

ställas inför en gränssituation skapar kraftiga rörelser som antingen kan betyda 

regression eller progression i livsuppfattningen (Jaspers, 1932/1994, ss. 96-104). 

Människans grundläggande livsförståelse och värderingar får då stor betydelse. 

Vårdar-patientrelationen kan motverka eller befrämja att patienten omvärderar saker 

och ting i livet (Rehnsfeldt, 1991, ss. 96-114, jfr Jaspers, 1932/1994, ss. 96-104, jfr 

Hellzén, 2000, s. 42). För att gå vidare i det liv som visar sig smärtsamt (IV) får
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patientens och vårdarens värderingar stor betydelse. En patient beskriver sin lycka 

över att ha klarat av att tvätta ansiktet. Hon förvånas själv över denna glädje och 

förväntar sig inte att någon ska förstå värdet av hennes ‘lilla’ prestation (II). Ingen 

bekräftar hennes nya värderingar. Om vårdaren både kan se, värdera och bekräfta 

patienten vid sådana tillfållen samskapas möjligheter för patienten att ‘nyskapa sin 

situation i världen’, att omvärdera och kunna se nya möjligheter i livet (jfr Jaspers, 

1932/1994, ss. 96-104). I en kultur där prestationer mäts i pengar och där produktion 

betraktas som det mest centrala kan det vara svårt för både patient och vårdare att se 

värdet av de små framsteg som patienten gör (jfr Kemp, s. 118).

Beroende av vård och synen p å  att ge av sin svaghet/starkhet

Delstudie II fokuserar på innebörden av beroende av vård när det förefaller positivt för 

patienten. Patienten och vårdarna ser sin egen och varandras betydelse och det finns en 

ömsesidig tolerans för oförmåga samtidigt som de kompenserar varandras oförmåga. 

Beroendet av vård är accepterat för vad det är, när det är (II). Patienten säger: ‘Det är 

svårt att förstå när man har förmåga hur det är att inte ha den...men jag kan förklara så 

att de kan hjälpa mig//det är min förmåga’. Vårdaren säger: ‘Hon har förmåga att 

hjälpa mig genom att tala om hur det skall vara// hon är tvungen att använda sig av 

mig// och det är därför jag är här’ (II). Patienten och vårdaren accepterar såväl förmåga 

som oförmåga hos sig själva och varandra, dvs. de ser varandra som både starka och 

svaga. I sin relation använder båda sin förmåga, dvs. makt, till att hjälpa varandra. 

Såväl patient som vårdare ser varandra som värdefulla personer som båda har makt i 

ett ömsesidigt beroende. Patienten är fri att vara beroende av vård och kan utöva sin 

autonomi (II). Detta ser jag som ett konkret exempel från vården på konstruktivt 

beroende (Lögstrup, 1956/1994, ss. 48-148). Vårdare och patient hjälper varandra i 

samförstånd och gemenskap. De har respekt för varandra och låter varandra vara 

‘herre i sitt eget hus’. De använder båda sin makt till att hjälpa varandra på det sätt 

som den andre är bäst betjänt av (jfr Lögstrup, 1956/1994, ss. 48-148). I relationen 

mellan patient och vårdare finns det en ömsesidig tolerans för oförmåga. Samtidigt 

som de respekterar varandras förmåga och kompenserar varandras oförmåga avtar
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kampen för att fa vård. Känsla av värdelöshet kan omformas till känsla av 

värdefullhet, känsla av maktlöshet kan omformas till känsla av makt, känsla av 

ensamhet kan omformas till gemenskap (I-IV). För att detta ska kunna äga rum 

behöver patient och vårdare kunna se varandra som både svaga och starka. I en kultur 

som ensidigt värderar att vara stark, är utrymmet för svaghet begränsat (Ofstad, 1979, 

ss. 184-212).

Ofstad (1979) har funnit att det viktigaste kännetecknet för nazismen är föraktet för 

svaghet. I förordet till boken ‘Vårt förakt för svaghet’ skriver han: ‘Om vi håller upp 

nazismen som en spegel för oss, ser vi våra egna drag som förstorade, men just därför 

så avslöjande’ (s. 11). Han menar att det är ett misstag att tro att vi är fria från 

nazismens ideologi därför att vi känner avsky för den. Vi är influerade av denna 

ideologi och bör försöka bli medvetna om vad den står för (ss. 11-12,184-212). 

Ideologin betonar att om man är en stark framgångsrik människa så är man som en 

duglig person, medan nederlag, motgång och att inte klara av sitt liv är tecken på 

svaghet. Att värna om känslor, svaghet och mänsklig gemenskap är inte någon merit 

utan ses som tecken på svaghet i kampen för framgång (ss. 34-47). Ett annat 

utmärkande drag för nazismen är oförmågan att se samman motsatser, dvs. att en 

människa kan vara både ond och god, bra och dålig eller stark och svag. 

Människosynen rymmer inte nyanser och följden blir en uppdelning av världen i 

extrema motsatser. Världen och människan är god eller ond osv. (ss. 72-73). Förmågan 

att visa varandra en tolerans för oförmåga och svaghet i vårdrelationen är av stor 

betydelse för innebörden av beroende är (I-V). För att respektera varandras förmåga 

och tolerera varandras oförmåga (II), krävs förmåga att se människan som både stark 

och svag (jfr Ofstad, 1979, ss. 72-73). En förutsättning för att kunna se andra 

människors svaghet är att vi bejakar vår egen svaghet enligt Gustafsson (1993).

Gourgey (1994) menar att det kan vara en omvälvande erfarenhet att möta det svaga 

inom sig själv. Han säger att om vi kan tillåta oss själva att se vår oförmåga och 

svaghet, medvetandegöra den och konfronteras med den, kan det förändra vår syn på 

oss själva och omvärlden. Genom att möta det svaga inom oss själva kan vi uppleva ett
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starkt behov av att leva inifrån, att lyssna till och ta emot vägledning inifrån tillvarons 

djupare dimensioner. Känslan av oförmåga i sig själv gör oss inte starka men genom 

vårt förhållningssätt till vår oförmåga kan vi omforma den till en styrka. Att 

konfronteras med sin oförmåga kan till att böija med, upplevas som endast negativt i 

och med att vi ser oss själva som begränsade. Om vi i stället för att förneka vår svaghet 

klarar av att möta den, kan vi få ökad självkännedom och en vidgad 

verklighetsuppfattning som leder till något positivt. Det blir en styrka att kunna se sin 

svaghet. Genom att se sin egen och andras svaghet kan vi bättre förstå och hjälpa 

varandra. Gustafsson (1993) säger att det är först när vi på allvar vågar möta vår egen 

nedtystade svaghet som vi kan åstadkomma en verklig yttre förändring. Genom att inte 

bara relatera till och styras av omvärldens värderingar utan också låta oss ledas av vår 

inre värld kan vi få hjälp att erfara samhörighet med varandra. Därigenom kan vi förstå 

att det man gör mot andra i grunden är något som man också gör mot sig själv (ss. 6- 

17). I en relation där vi ömsesidigt ger av vår svaghet/styrka är också ömsesidigt 

berikande (I-V). Hur kan vi se på svaghet som berikande i vården?

REFLEKTION ÖVER METOD

Fenomenet beroende av vård ses i denna avhandling som ett mellanmänskligt fenomen 

som samskapas och ett försök att fånga innebörden av fenomenet i sitt samskapande 

har gjorts (I-III). Den vetenskapsteoretiska grunden för denna idé är att människan 

som är beroende av vård visserligen upplever sin situation som enskilt subjekt men 

situationen som sådan kan inte helt och hållet förstås utifrån en enskild persons 

upplevelser. Situationen kan förstås som syntesen av mötet mellan människor i det 

dagliga livet (Buber, 1923/1990, ss. 16-17, Buber, 1954/1995, s. 26). Det är först i det 

levda ‘med varandra’ som människan kan finna helheten (Buber, 1960/1993, s. 89), 

och i tolkningsarbetet, vars syfte var att belysa innebörden av beroende av vård var det 

fruktbart att försöka se beroende av vård i dess unika, samskapande ‘helhet’. Det 

måste dock betonas att mötet mellan människor, som det erfars i livet, inte helt går att 

vetenskapliggöra (Buber, 1923/1990, ss. 16-17). Det möjliga vetandet för människan 

är begränsat till, enligt Buber (1951/1997), att med allmänbegrepp försöka beskriva
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och förstå mötet mellan människor i sitt sammanhang (ss. 90-93). Detta förstås vara i 

linje med Ricoeur (1976) som uttrycker att den levda erfarenheten är personlig, men 

dess innebörd kan förmedlas till andra genom tolkning av berättelser (s. 16). Textens 

‘mellan’ är med andra ord inte detsamma som mötet ‘mellan’ människor som det 

erfars i livet, men genom tolkning av textens ‘mellan’ har möjligheter öppnats för att 

förstå något av innebörden av beroende av vård som samskapat.

Ett sätt att försöka förstå innebörden av fenomenet beroende av vård har varit att se det 

i sitt samskapande. Ett annat sätt att försöka förstå innebörden av fenomenet beroende 

av vård har varit att se det genom enskilda människors berättelser om sina upplevelser 

av beroende av vård (IV, V). Eftersom människan alltid som subjekt upplever sin 

situation på ett sätt (jfr Buber, 1923/1990, ss. 16-17) har det setts som nödvändigt att 

även försöka förstå innebörden av beroende av vård som den visar sig genom enskilda 

människors berättelser. De olika tillvägagångssätten har tillsammans berikat 

förståelsen för innebörden av beroende av vård. Innebörden av beroende av vård har 

visat sig på ett sätt genom patienters berättelser (IV), på ett annat sätt genom vårdares 

(V) och på ett tredje sätt i sitt samskapande (I-III).

Viktigt att poängtera är att målet med tolkningen, i alla delstudierna (I-V), har varit att 

komma åt textens mening och lyssna efter vad texten pekar mot, vilken förståelse 

texten öppnar upp för oss ‘om något’. Det har ej varit syftet att förstå den som talar 

bakom texten t.ex. vad patienten ville säga. Hur man uttrycker den förståelse texten 

öppnat upp är därför av betydelse för att inte läsaren skall vilseledas. Ett adekvat sätt 

att presentera resultaten är att skriva: ‘Texten visar...’ i stället för att skriva: ‘Patienten 

alternativt vårdaren visar...’. Det är inte alltid att detta uttryckts helt tydligt. Under 

arbetets gång har förhoppningsvis tolkningarna uttryckts allt adekvatare.

En annan lärdom som successivt växt fram är hur fenomenet ska beskrivas. I delstudie 

(I-III), där syftet var att förstå fenomenet beroende av vård i sitt samskapande uttrycks 

det i syftesbeskrivningama som: ‘Att belysa innebörden av att vara beroende av vård 

när det föreföll ‘negativt’ (I) i en konstellation...’. Allt eftersom min insikt växt ses
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detta som förvillande och som en metodologisk svaghet. Med nuvarande kunskap 

skulle dessa syften skrivits: 4 Att belysa innebörden av beroende av vård, när det 

föreföll ‘negativt’ för en patient (I) i en konstellation...’. Det som kan missförstås är 

vilket fenomen som studeras. Fenomenet som studeras är ‘beroende av vård’.

Anhöriga och vårdare kan inte berätta om hur det är för patienten att vara beroende av 

vård, däremot kan de berätta om sina erfarenheter av beroende av vård och sina tankar 

om patientens upplevelser. Anhörigas och vårdares erfarenheter av beroende av vård är 

ytterst värdefulla för att förstå mer om fenomenet beroende av vård som det 

samskapas. Avsikten har varit att belysa beroende av vård genom patienters, anhörigas 

och vårdares berättelser för att förstå innebörden av beroende av vård i sitt 

samskapande (I-III). Det självklara, att det alltid är patienten som är beroende av vård, 

bidrog till denna oklarhet i benämningen av fenomenet. Med ökad erfarenhet av 

tolkningsarbete har insikten om betydelsen av och riskerna med denna inkonsekvens 

växt.

Trovärdighet

Ricoeur (1976) betonar att det går alltid att argumentera för och emot en tolkning och 

att det alltid finns mer än ett sätt att förstå en text. Det betyder inte att alla tolkningar 

är lika trovärdiga (ss. 78-79). Alla delstudiernas författare deltog i tolkningsprocessen. 

Vi försökte vara så öppna som möjligt till texten, läste relevant litteratur för att vidga 

vårt tänkande, vi reflekterade kritiskt på tolkningarna och ifrågasatte varandras 

tolkningar. De presenterade tolkningarna är de tolkningar som författarna såg som de 

mest trovärdiga.

Trovärdighet i en kvalitativ studie har mer att göra med intervjuernas kvalité än antal. 

Intervjupersonerna berättade med engagemang. Det tyder på att de berättade fritt om 

vad som hade betydelse för dem. Det hade varit värdefullt att genomföra uppföljande 

intervjuer med alla deltagare och inte endast med patienterna. Att genomföra 

uppföljande intervjuer skulle kunna bidra till en djupare förståelse av fenomenet.
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Intervjupersonerna har inte tagit del av tolkningarna för att öka trovärdigheten 

eftersom syftet inte har varit att förstå vad de ville säga (jfr Sandelowski, 1993). Fokus 

i studien har varit att försöka fånga innebörden av texten och få förståelse för vad 

texten pekar på. En form av validering görs i strukturanalysen som syftar till att 

systematiskt förklara textens delar och validera/invalidera den naiva förståelsen av 

texten. Ett försök har även gjorts att beskriva tolkningsprocessen på ett sätt som ger 

möjlighet för läsaren att följa tolkningen från ursprungstext till sammanvägd 

förståelse.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Den här studien har belyst ett försummat och viktigt område. Resultatet har visat att 

trots att beroende av vård på många sätt innebär en kamp kan det goda livet samskapas 

mellan den som är beroende av vård och den som kan ge vård. Om det i relationen 

finns ömsesidig tolerans för oförmåga, ömsesidig respekt för förmåga och vilja att 

kompensera varandras oförmåga avtar kampen. Inledningsvis berättade jag om Ilychs 

och Görans beroende av vård. I mötet mellan Ilych och vårdaren Gerasim och mellan 

Göran och vårdaren Gerd finns ömsesidighet och vilja som berör och tröstar Ilych och 

far Göran att uppleva lycka. För att detta ska kunna äga rum är det viktigt att de kan se 

såväl styrka som svaghet hos varandra. Det känns angeläget att fortsätta studera och 

kritiskt reflektera över fenomenet svaghet i dagens vårdkultur och dess betydelse för 

innebörden av beroende av vård. Resultatet från delstudie II kan utgöra utgångspunkt 

för vidare studier. Att kunna ta emot och acceptera den hjälp man är beroende av ger 

utrymme åt svaghet och möjligheter att utveckla styrka (II). Detta har stor betydelse 

för innebörden av beroende av vård. Vad är styrkan i svagheten?
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SUMMARY IN ENGLISH

The overall purpose of this thesis was to illuminate the meaning of the phenomenon 

dependency on care as it is disclosed through patients’, nurses’ and relatives’ 

narratives. The research context involved medical and surgical wards at a county 

hospital located in northern Sweden. All data was collected between January 1997 and 

July 1997 using narrative interviews. The author conducted interviews with patients 

(n=10) who had been at the ward a minimum of 14 days. Seven of the patients were 

also interviewed one week after discharge. The interviews focused on their 

experiences of being dependent on care. The patients’ relatives (n=7) and two nurses 

per patient, one registered nurse (n=10 RNs) and one licensed practical nurse (n=10 

LPNs) were also interviewed. The relatives and nurses were asked to narrate thoughts 

about the patients’ dependency on care. The nurses were also asked to narrate their 

experiences of giving care to the patient. All the interviews were tape-recorded and 

transcribed verbatim. Throughout the thesis a phenomenological-hermeneutic 

approach, inspired by Ricoeur (1976), was used to interpret the transcribed interviews. 

This thesis comprises five papers (I-V) that illuminate the phenomenon from various 

perspectives each with a different focus.

The intent, here, was to understand the meaning of dependency on care within unique 

constellations, i.e. the patient with his/her relative and nurses. The result shows that 

when the meaning of dependency on care appears like ‘hard work’ for a patient within 

a unique constellation, one meaning is understood as a struggle for existence for the 

patient. One aspect of the struggle is to be/show oneself worthy to receive care, as 

dependency on care holds a fear of being abandoned. Another aspect of the struggle is 

to be/show oneself valuable, as identity is built on being able to manage by oneself and 

to be strong. In this struggle dependency on care is easily camouflaged (I). When the 

meaning of dependency on care appears ‘positive’ for a patient, within a unique 

constellation, one meaning is understood as a balance between being free and 

negotiating what dependency is, when receiving care. A positive picture of 

dependency on care appears when the patient and the nurse see their own and one
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another’s importance, show mutual tolerance of their inabilities and compensate for 

one another’s inabilities. Dependency on care is accepted for what it is, when it is, i.e. 

the patient appears free to be dependent on care. The understanding also points to risks 

associated with negotiating dependency on care, as the patient fears disapproval versus 

needs approval when seeking the proper level for dependency on care. There is a risk 

that dependency on care will be constrained within a frame of what nurses regard as 

polite, appealing and pleasing (II). The result of what appeared to be a ‘desirable’ 

meaning of dependency on care, i.e. a seemingly preferable dependency on care for a 

patient, discloses one meaning of dependency on care as an overwhelming, unfamiliar 

feeling of ‘having a home and family’. The patient reveals feelings of community 

while on the ward. Dependency on care provides an opportunity to be surrounded by 

loving, altruistic, helpful nurses, and being unconditionally cared about seems 

irresistibly desirable for the patient. It seems difficult to balance the exceedingly fine 

line between being dependent on care and dependent on a personal ‘private’ 

relationship with particular nurses who provide this care. The risk is that this ‘family 

membership’ is not long lasting and may be very difficult for the patient to leave the 

ward and the nurses. Dependency on care makes the need for other people obvious and 

awakens a desire to belong to others as well as accentuates feelings of loneliness (III).

One understanding of the meaning of dependency on care, as disclosed through ten 

patients’ narratives, is simply that ’one does not saw off the branch one is sitting on’. 

When facing the inevitabile of being unable to manage by oneself, nurses are one’s 

lifelines. Receiving care is essential, no matter what. It is better to receive any form of 

care, good or bad, than to not receive any. Being dependent on care is being exposed 

and subjected to a nurse’s ability and benevolence. One can do nothing about the 

dependency itself, all that is left is to strive to be a ‘good’ patient so that the nurses 

will provide the care one is dependent on. Finding a proper way to behave when one is 

dependent on care seems to be a difficult task not easy to answer and requires 

tremendous energy to struggle to get care. Learning to ask for help appropriately and 

to be compliant is like a prescription for getting care. Furthermore, dependency on 

care involves a struggle to move forward in a life that hurts. The interpretation is that
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patients lose much of their freedom of choice in daily life and grieve their loss of 

ability and value. Patients may be able, however, to see things one would have never 

noticed earlier in life. Dependency on care is understood as one kind of limit situation. 

The understanding is that patients who are dependent on care may re-evaluate their 

potential in life and gain another perspective on life (IV).

The meaning of dependency on care is also disclosed through twenty nurses’ 

narratives. The result shows dependency on care as laborious for both patients and 

nurses. The interpretation discloses, however, that nurses distinguish between easy and 

trying dependency on care. The understanding indicates that in meeting with ‘good’ 

patients, nurses reappraise the situation, transform it into something new and 

meaningful, i.e. dependency on care is disclosed as ‘easy to take’. In meeting with 

‘difficult’ patients, dependency on care is disclosed as trying. It seems that, within the 

unique nurse-patient relationship, patients may participate in such a way as to facilitate 

or inhibit nurses in finding meaning in the immediate caregiving situation. Nurses’ 

evaluations of what constitutes a ‘good’ or a ‘difficult’ patient respectively seem to 

play an important role in distinguishing between dependency on care that is easy and 

that which is trying. The result also suggest that nurses’ perceptions of valuable 

qualities in patients might influence quality of care (V).

The comprehensive understanding of the five papers is that the meaning of 

dependency on care is to struggle against; feeling worthless (I), threatening 

powerlessness (II) threatening loneliness (III), threatened to be left without help (IV) 

and it is to struggle to move forward in a life that hurts. This is a struggle for feeling 

valuable (I), feeling power (II), feeling community (III) and getting care (IV). The 

struggle, for the one dependant, is understood as a struggle for reduced suffering and, 

in a deeper meaning, can be seen as a struggle for existence (I-IV). The meaning of 

dependency on care, as disclosed through nurses’ narratives, is a struggle to manage 

the burdensome responsibility of having someone’s life in ones hands. The struggle, 

for the one giving care, is understood as striving to transform the burdensome
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responsibility, reducing feelings of guilt and insufficiency and finding caregiving 

meaningful (V).

The unique relationship between the one dependant and the one who is able to give 

care shapes meaning of the struggle (I-III). In this relationship, as the struggle to get 

care decreases, there is, simultaneously, mutual tolerance and respect and 

compensation for inability (II). Feeling worthless may transform into feeling valuable, 

feeling powerless may transform into feeling power, feeling loneliness may transform 

into feeling community and struggling to manage the burdensome responsibility may 

transform into finding caregiving meaningful (I-V).

This understanding points to human views of weakness (view of inability), strength 

(view of ability) and the will to unconditionally give weakness and strength to each 

other (compensate each others inability). These views are of importance for the 

meaning of dependency on care. A comprehensive reflection focuses, on one hand, on 

the struggle for existence and, on the other hand, human values and their importance 

for the meaning of dependency on care.

The struggle for existence can be understood as a ‘good’ struggle when it reduces 

suffering and serves to keep the dependant alive, persevering his/her existence. It is an 

end in itself to keep good relations in order to get care and it is in the dependant’s own 

self-interest to be compliant, even if this means withholding improper feelings, needs 

and thoughts. The question, whether compliance is understood as a lack of self-respect 

or not seem to be about the feeling associated with the compliance, i.e. if it is a 

positive or negative experience for the one dependant. In turn, this points out that it 

can be difficult to understand the meaning of compliance from an out-sider 

perspective. Another reflection about patients’ compliance is that nurses may be the 

only ones who profit from it, for example, by being confirmed in doing a good job and 

feeling liked. The understanding is that if compliance does not serve its original 

purpose, i.e. contribute for patients to get nurses to give care, compliance can (in the 

long run) be a threat to patients’ self-respect.
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Human values seem to be of importance for the meaning of dependency on care and, 

therefore, the results are reflected upon through the culture in which we live. In our 

modem culture it seems like humans are considered valuable as long as they are 

young, strong, healthy and productive. It is desirable to be autonomous, independent 

and self-determined. Striving to manage by ones self also seems to be a breeding 

ground for loneliness. The result shows that the ideal of our modem culture is revealed 

in the text, i.e. the ideal of managing by oneself and being strong (I-V), and this makes 

it difficult for the dependant to accept oneself/be accepted as weak and dependent on 

others. The overarching understanding is that prevailing values and ideals in our 

modem culture may limit space for inability and weakness. Striving to live up to one’s 

own and others expectations of being strong, might also be limiting for being 

autonomous, as one is prevented to be what one really is in the unique situation. 

Feelings of shame and guilt associated with being dependent on care may be fortified 

in our modem culture, where only the one who produces and is able, is something. 

Furthermore it seems that patients are subjected to nurses’ values about what 

constitutes a ‘good’ patient and they strive to be able, responsible and nice. It seems 

like patients renounce the need for rest in the struggle to get care. In order to have 

strength to be dependent on care in our culture, it may be, like the Swedish phrase 

says, ‘one has to be well to be ill’.

The result emphasises that the struggle to get care decreases if there is mutual 

tolerance for inability, at the same time as respect one another’s ability and 

compensation of the another’s inability. The understanding is that the patient and the 

nurse see weakness and strength in self as well as other. In their relationship, they use 

their ability, i.e. power, to help each other and they see the importance of each other.

In community, mutual feelings of being valuable and having power arise. In a culture 

that emphasises strength, allowing for weakness may be limited. However, the 

understanding points out that seeing one another as weak and strong is mutually 

enriching. In order to further understand the meaning of the phenomenon ‘dependency
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on care’ it seems important to carry on studies, critically reflect and discuss weakness 

and how it can be enriching.
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Gabriella, med vilka jag har arbetat i många år. Tack för allt stöd och omsorg ni visat 
mig genom åren och för att ni alltid trodde på att disputationsfesten skulle bli av! Stor 
kram till er alla!

Pat Shrimpton, Institutionen för engelska, Umeå universitet, som varit till ovärderlig 
hjälp med språkgranskning av de engelska artiklarna. Jag vill även tacka Astrid 
Jonsson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, som hjälpt mig med det 
svenska språket och Fredricka Gilje, gästprofessor vid Institutionen för omvårdnad, 
Umeå universitet, som hjälpt mig med det engelska språket i kappan. Tack för 
engagerat arbete!
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mycket energi!

Mamma Esther, som alltid ställer upp. Tack för att du är min mamma och våra bams 
mormor.

Min livskamrat Christer och våra bam Anders och Anton, med vilka jag verkligen 
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Bilaga 1

Litteratursökning kring (beroende '

Litteratursökning har kontinuerligt gjorts under studiens gång*1. Många studier som 

handlar om ‘beroende’ i vård kontext, visar på hur beroende kan mätas i syfte att 

beräkna personalbehov (t.ex. Miller, 1984, Gibbing, 1995, Presott m.fl., 1995, 

Williams, 1995). Även inom psykologins område finns vårdar/patient beroendet 

studerat. Dessa studier fokuserar hur man via miljö/organisation kan åstadkomma 

beteende-forändringar (behavioural change) hos patienter, ofta med ett mål att minska 

patienters beroende (t.ex. förbättra patienters förmåga att orientera sig med hjälp av 

sätta upp skyltar/kännetecken, att via straff och belöning minska patienters beroende 

av olika slag, fa patienter att bada själv, äta själv, träna mer och öka sitt sociala 

engagemang). Andra studier har fokuserat institutioner och de förändringar som kan 

ske med patientgrupper i olika organisationsstrukturer (t.ex. genom att ändra 

avdelningsrutiner/ arbetssätt öka patienters autonomi/minska beroendet) (t.ex. Miller, 

1984, Davies m.fl., 1997). I en studie av gamla människors upplevelsen av beroende 

har det visat sig att den subjektiva upplevelsen inte generellt svarar mot det objektivt 

mätbara beroende människan har (dvs. hur mycket hjälp av andra människor man 

behöver för sitt dagliga liv) (Carlsson, 1991). Miller (1984) argumenterar efter sin 

litteraturgenomgång att studierna ser på patient/vårdar beroende som ett fysiskt 

tillstånd hos patienten (mekanistiskt synsätt) och bortser från interaktionens betydelse 

mellan patienten och hans/hennes omgivning.

** Litteratursökning har kontinuerligt gjorts under studiens gång (Cinahl', Medline, ERIC, 
Philosopher 's Index). Övergripande kan sägas om litteratursökningen inom sökområdet 
‘beroende ’ att de flesta studier handlar om människors beroende av droger av olika slag, 
människans beroende av teknik (t.ex. respiratorer, rullstolar, syrgas) och insulinberoende. 
Vad gäller beroendet av droger, läkemedel gäller det att bli av med beroendet. Beroendet ses 
som missbruk och som något ‘ont ’. När det gäller beroendet av teknik handlar det ofta om 
hur människor hanterar detta och hur man ska lära sig att leva med beroendet av t. ex. en 
respirator, syrgas, insulin. Reflektionen, efter att ha tagit del av dessa studier, är att det är till 
stor del något annat att vara beroende av ‘död’ materia än av människor.
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