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The aim of this study is to deepen the understanding of what the human being’s 

responsibility is and what responsibility means in the context of meaning of caring, and 

in this way highlight patient, caregiver and care leader as human being as body, soul 

and spirit. The research questions are: 1.What is the human being’s responsibility? 2. 

What does responsibility mean in the context of meaning of caring from the perspective 

of patients, caregivers and care leaders? The main concepts of the study are the human 

being as patient, caregiver and care leader along with the context of meaning of caring. 

The theoretical perspective of the study originates in the Caring Science tradition 

developed in the Department of Caring Science at ÅboAkademi University in Vasa. The 

material consists of Lögstrup’s work The Ethical Demand (1992) and texts from 

qualitative interviews with five patients, five caregivers and five care leaders. The texts 

were interpreted through hermeneutic reading.  

 

The study shows that love and compassion represent the strength and power in 

responsibility, and that the human being is vulnerable as patient, caregiver and care 

leader in the context of meaning of caring. Responsibility as movement, attitude, 

participation and communion with each other in a continuous movement of the 

substance that is surrounded by and receives power from love and compassion, and 

where the movement of responsibility meets the ethical movement in body, soul and 

spirit. The potential of responsibility in love and compassion is found in supporting, 

enabling, inviting and encouraging. The boundaries of responsibility in good caring 

entails dignity, trust, meaning and selflessness, which, in turn, enable the molding and 

growth of the human being to become more human. If the boundaries of responsibility 

are not fulfilled, suffering results. When responsibility and charity live in and between 

human beings the human being’s potential becomes sustainable.  
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Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av vad människans ansvar är och vad 

ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang och därigenom synliggöra patienten, 

vårdaren och vårdledaren som människa, som enheten kropp, själ och ande. Studiens 

frågeställningar är: 1. Vad är människans ansvar? 2. Vad innebär ansvar i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv? Studiens 

centrala begrepp är människan som patient, vårdare och vårdledare samt vårdandets 

meningssammanhang. Studiens teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i 

vårdvetenskaplig Caring Science-traditionen som utvecklats vid Enheten för 

vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Studiens material består av Lögstrups verk Det 

etiska kravet (1992), textmaterial från kvalitativa intervjuer med fem patienter, fem 

vårdare och fem vårdledare. Texterna tolkas genom hermeneutisk läsning.  

 

Studien visar att kärleken och barmhärtigheten är styrkan och kraften i ansvaret och att 

människan är sårbar i vårdandets meningssammanhang som patient, vårdare och 

vårdledare. Ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap är förenade med 

varandra i en oavbruten substansrörelse som omsluts av och får kraft ur kärlek och 

barmhärtighet, och där ansvarets rörelse möts i den etiska rörelsen i enheten kropp, själ 

och ande. Ansvarets möjligheter i kärlek och barmhärtighet finns i upprätthållande, 

möjliggörande, inbjudan och uppmuntran. Ansvarets gränser i gott vårdande innebär 

värdighet, tillit, mening och osjälviskhet som får människan att danas, växa och bli 

mera mänsklig. Om ansvarets gränser inte uppnås innebär det lidande. Då ansvaret och 

människokärleken lever i människan och mellan människorna blir människans 

möjligheter hållbara.  
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1 INLEDNING 

I intresset för människans och vårdandets väsen har etiken en central plats inom den 

vårdvetenskapliga traditionen vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt intresse för etiken har fått 

sin början i arbetet som arbetshälsovårdare och avdelningsskötare och det har blivit allt 

starkare under magisterstudiernas gång. Människan borde få bli synlig och sättas i första 

rummet i stället för att lämna i skymundan bakom regler och värderingar. Inom 

Finlands hälso- och sjukvård finns lagar, åtgärdsprogram och riktlinjer om patienternas 

rättighet, värdighet och jämlikhet. I arbetsavtalslagen och kollektivavtalslagen värnar 

lojalitetsprincipen om arbetstagarna inom vården. Således borde människan och hennes 

värde vara synliga inom vården, både som patient och arbetstagare, dvs. 

vårdorganisationernas grundvärden borde synas i vårdandet i handlingar, språk och 

bemötande. 

 

Eriksson (1984) hävdar att samhället vårdar genom att stifta lagar, skapa gränser som 

omöjliggör det ursprungliga möjliga, och hon framhåller att det finns en tendens att göra 

måldokument ytterst detaljerade. Eriksson (1986) lyfter också fram störningar i 

relationerna människor emellan som ett stort problem. Hon poängterar betydelsen av 

äktheten och substansen i själva relationen mellan människor. 

 

I undran hur människan lämnar i skymundan och hur hon kan bli synlig kom tanken in 

på ansvarets betydelse i vårdandet. Begreppet ansvar kan ha många olika betydelser, 

och ansvaret är mycket betydelsefullt för ett mänskligt bemötande, där människan blir 

sedd, hörd och respekterad. Alla människor vill bli sedda och tagna på allvar. Det känns 

också tryggt att någon bryr sig om en. Den caritativa etiken har sitt ursprung i kärlekens, 

ansvarets och offrandets ethos (Eriksson, 2001). Ansvaret är således en grundläggande 

sak i vårdandet. 

 

Enligt Eriksson (2001) innebär vårdandet i sin ursprungliga och naturliga form en 

relation, förmedlande av människokärlek, tro och hopp, att lindra lidande och främja liv 

i syfte att främja människans varande och vardande som hel människa. Hemberg (2015) 
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menar att genom att förstå människan och hennes väsen kan människan ges möjlighet 

att få träda fram. Studiens syfte är att fördjupa förståelsen av vad människans ansvar är 

och vad ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv och därigenom synliggöra patienten, vårdaren och vårdledaren 

som människa, som enheten kropp, själ och ande. 

 

Människan upplever sin absoluta värdighet då hon kan fullfölja sin uppgift som 

människa, kan tjäna och finnas till för en annan människa. Till denna mänskliga 

värdighet hör friheten att göra egna val i livet och rätten att skydda sin integritet. Om 

människan fråntas sitt ansvar berövas hon också sin värdighet. (Eriksson, 2001.) Det är 

således människans rätt och skyldighet att ansvara för den andras och för sin egen 

värdighet. Situationerna och relationerna är sålunda ansvarsfyllda för patienten, 

vårdaren och vårdledaren i vårdandets meningssammanhang. 

 

Eriksson (2001) framhåller att vårdandets yttersta syfte är att lindra lidande, och i 

enlighet med människans ethos sker detta i en hållning av kärlek och ansvar. I medierna 

diskuteras det hur den svaga samhällsekonomin och dess inverkan på vårdandet utgör 

stora utmaningar till att hitta nya utvägar att främja hälsa och välfärd. Enligt mig 

innebär vårdvetenskapens caritativa hållning möjligheter för hälsa och välfärd nu och i 

framtiden. Eriksson (2001) belyser den caritativa etiken som en strävan efter att 

upprätthålla människans värdighet där ansvaret är av stor betydelse i den caritativa 

hållningen.  

 

1.1 Bakgrund 

Nationell och internationell forskning används i studien. Det finns mycket 

forskningsmaterial om ansvar ur olika perspektiv, som ofta framkommer i samband med 

patientens rättigheter, hur en god ledare eller vårdare ska vara för att nå god patientvård 

och patientsäkerhet. I medierna har man också börjat diskutera patientens skyldigheter i 

samband med patientens rättigheter. Inom caringtraditionen vid Åbo Akademi finns 

många doktorsavhandlingar som behandlar ansvaret ur patientens, vårdpersonalens eller 

ledarskapets synvinkel. Att samtidigt se ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandets 
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meningssammanhang är enligt mig meningsfullt och fruktbart, eftersom ansvaret är 

komplext i sig självt och ansvaret är utmanande människor emellan i vårdandets 

meningssammanhang. 

 

Studien är förankrad i vårdvetenskaplig teori i enlighet med det teoretiska perspektivet. 

Studien förväntas skönja sanningslik sanning om vad människans ansvar är och vad 

ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. Den förväntade kunskapsbehållningen är teoretisk och ska 

kunna tillämpas i praxis. Eriksson (2001) framhåller förståelsen i växlingar i relation till 

vårdandets grundmotiv och meningssammanhang samt vilka motstridiga motiv som 

format vården under olika tidsperioder. Det anses viktigt att sträva efter att låta 

vårdandets grundmotiv och ethos framträda i ren form. Vårdvetenskapen är 

betydelsefull för att finna och ge en struktur och en möjlighet att synliggöra ansvaret. 

Sålunda är Lögstrups (1992) tankar värda att veta, förstås och tillägnas, för han menar 

att vara människa tillsammans med andra människor och att förstå detta som ett ansvar 

är något för alla gemensamt. 

 

1.2 Centrala begrepp 

Begrepp och språk hör samman, där begreppen ger riktning och öppnar nya perspektiv 

så att man kan se någonting av det man vill förstå på ett nytt sätt. Man kan säga att 

begreppen hör till människans värld och det är med begreppens hjälp som verkligheten 

formas. (Eriksson, 2012.) Studiens centrala begrepp är människan som patient, vårdare 

och vårdledare samt vårdandets meningssammanhang.  

 

1.2.1 Människan 

Enligt ett vårdvetenskapligt perspektiv är människan given sin värdighet, och studiens 

utgångspunkt är att människan är ansvarig för sig själv och för den andra. Människan 

ses som enheten kropp, själ och ande. Samtidigt som människan vill vara unik längtar 

hon efter att tillhöra en gemenskap. Människan vill ge och ta emot kärlek, uppleva tro 

och hopp och vara medveten om att tillvaron har en mening. (Eriksson, 2001.) Studien 
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utgår från att patienten är en lidande människa i vårdandet, där vårdaren har ansvar för 

patienten och där vårdledaren har ansvar för patienten och vårdaren.  

 

Patienten är medelpunkten med sina individuella och specifika behov. Patienten är den 

som har drabbats av skada eller sjukdom, och patienten befinner sig i ett utsatt och 

sårbart läge om inte vårdarna ser och förstår patienten. (Ylikangas, 2012.) 

 

Vårdarna är de som skapar lugnet och tryggheten och står för den vänliga och 

mellanmänskliga atmosfären kring patienten (Ylikangas, 2012). Vårdaren vårdar och 

vaktar över människans värdighet. I en vårdande relation bär vårdaren kunskap och 

innehar därmed ett annat ansvar än patienten. (Kasén, 2012.) Med vårdare avses i 

studien sjukskötare, hälsovårdare och närvårdare som deltar i patientvårdandet. 

 

Enligt Alvesson (2009) är ledarskap inte bara en ledare som agerar och en grupp 

underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en komplex social process där 

innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande. Ledarskap är 

nära förknippat med kultur, och för att förstå ledarskap måste man ta hänsyn till den 

sociala kontext där ledarskapsprocesserna äger rum. Alvesson säger att kultur inte finns 

inne i människorna, utan någonstans mellan människorna, och Alvesson framhåller att 

värderingar tillhör kulturen. Det caritativa ledarskapet (Bondas, 2003) utgår från 

livsvärden för att förstå varje unik medarbetare och patient och deras respektive 

livssituation, och den caritativa ledaren grundar sitt ledarskap på etiska värderingar och 

attityder till medmänniskan. Wärnå-Furu (2014) belyser ledandet som att förena plikten 

med nytta och med dygd. Hon menar att det lyckas genom att skapa goda och tillitsfulla 

relationer. Med vårdledare avses i studien vårdledare som är med i nära anslutning till 

patientvården eller deltar i vårdandet och således är en viktig del i vårdandets 

meningssammanhang, i gemenskapen med patienten och vårdaren. 
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1.2.2 Vårdandets meningssammanhang 

En organisation (Abrahamsson & Andersen, 2005) är en planmässigt inrättad 

sammanslutning av människor och den syftar till att uppnå givna mål. Där arbetar 

människor tillsammans för att nå bestämda mål i en bestämd struktur och under 

kulturella begränsningar.  

 

Enligt Eriksson (2001) är det vårdandets meningssammanhang som förenar och binder 

samman och ger vårdandet en mening och det utgörs av vårdgemenskapen. Eriksson 

menar att i en sann gemenskap har man trätt ur sig själv in i en relation där man är 

beredd att skapa möjligheter för den andra. Det gemensamma som förenar människorna 

i en vårdande gemenskap är patientens lidande och önskan att lindra det. Eriksson 

framhåller att grundförutsättningen för vårdandets meningssammanhang finns i 

caritasmotivet som är det grundläggande värdet, det ethos som innebär en spontan vilja 

att bära ansvar för och offra något för den andra. I studien innefattar vårdandets 

meningssammanhang vårdgemenskapen mellan människorna som patient, vårdare och 

vårdledare. Vårdandets meningssammanhang utgörs således av vårdgemenskapen och 

arbetsgemenskapen innefattande vårdandet och ledandet av vårdandet. Vårdandet, att 

lindra patientens lidande är den gemensamma, sammanbindande saken för patienten, 

vårdaren och vårdledaren. 

 

Enligt Söderlund (2012) kännetecknas vårdandets värld av intresse och äkta 

engagemang, där patienten blir trodd, förstådd och tagen på allvar. Vårdaren förmedlar 

tro och hopp till patienten på olika sätt bl.a. genom att bekräfta lidande, trösta, samtala 

och göra patienten delaktig. Vården blir således ett gemensamt ansvar och en gemensam 

kamp för att skapa trygghet, samhörighet och gemenskap. Då upplevs vården som 

kroppsligt, själsligt och andligt vårdande. Hon framhåller att i den vårdande världen är 

alla delaktiga i lindrandet av lidandet och bevarandet av människans värdighet. 

Vårdande sker i möten mellan människorna som något omedelbart och naturligt. Då 

patienten och anhöriga känner samhörighet med vårdaren upprätthålls den ontologiska 

värdigheten som absolut värdighet, som ger dem mod att sträcka sig vidare och 

omfamna livet som helhet, som människa bland människor. Studien utgår från att 

relationerna är vårdande i vårdandets meningssammanhang. Vårdandet och ledandet, 
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som anses betydelsefullt i vårdandets meningssammanhang, förstås som handling vars 

avsikt är det goda, sanna och sköna för patienters hälsa och lidande.  

 

Enligt Lindström och Lindholm (2003) uppenbarar och skapar ett sammanhang mening, 

som bär en inre sammanhållen kärna, men det kontextuella meningssammanhanget 

inbegriper även en utsida som skapar gränser. Det sägs att distinktionen mellan inre och 

yttre kontext är nödvändig eftersom det föreligger en risk att det yttre strukturella 

skymmer och diffuserar det inre sammanhanget som bär på meningen. Det är endast 

genom ethos som det inre och yttre kan förenas. I olika kontexter kan man skönja 

kontextspecifika drag i relation till teorikärnans gestaltning i olika vårdande kulturer. 

Den unika patientens lidande skapar sitt eget unika sammanhang, i ett eget inre rum i 

vilket det ska finnas plats för allt som patienten möter. Patientens unika enhet omsluter 

det allra innersta, där lidandet och kampen äger rum, dit andra inte har tillträde och där 

människan i ensamhet kan möta sin Gud. Studien utgår från att människan som patient, 

vårdare och vårdledare har ett eget inre sammanhang som skapar mening samt att de 

tillsammans har ett sammanhang, som utgörs av vårdandet och att lindra lidande, vilket 

binder dem samman och skapar mening, dvs. vårdandets meningssammanhang. 

Dessutom utgår studien från att organisationen utgör den yttre kontext som skapar 

gränser.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Begreppet ansvar har en mångomfattande innebörd, som kan göra det otydligt och 

diffust. Därför är det meningsfullt att undersöka vad människans ansvar är och vad 

ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. Det är en utmaning att samtidigt vara människa och samtidigt 

se människan. Således är det betydelsefullt att patienten ses som människa, och 

samtidigt är det betydelsefullt att även vårdaren och vårdledaren ses som människa för 

att de ska kunna tjäna patienten och upprätthålla värdigheten hos människorna i 

vårdandets meningssammanhang. 

 

Eriksson (2001) poängterar betydelsen av att ställa den rätta frågan och menar att 

erhållen kunskap är direkt en produkt av frågeställningen. Studiens syfte är att fördjupa 

förståelsen av vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv och 

därigenom synliggöra patienten, vårdaren och vårdledaren som människa, som enheten 

kropp, själ och ande. Kunskapssökandet sker utifrån vårdvetenskapens unika teorikärna, 

ontologiska, epistemologiska och metodologiska överväganden som på ett givet sätt 

framhåller människans värdighet och helighet som enheten kropp, själ och ande och ser 

människans möjligheter genom ansvar för en annan människa och för sig själv. 

 

Studiens frågeställningar: Vad är människans ansvar? 

Vad innebär ansvar i vårdandets meningssammanhang ur 

patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv? 
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3 DESIGN 

Designen beskriver vad man vet, vad man vill veta och hur man försöker nå det man vill 

veta, dvs. det handlar om hur studien är uppbyggd. En bärande idé i vetenskapligt arbete 

är att återupptäcka kärnan och göra den synlig och verksam i tiden (Eriksson & 

Lindström, 2009). Studiens teoretiska perspektiv är vårdvetenskapligt, och sålunda 

bygger studien på hermeneutisk forskningstradition och den är kvalitativt 

förståelseinriktad. Hermeneutikens ledstjärna är öppenhet, medan det tydliga teoretiska 

perspektivet anger riktningen och möjliggör igenkännandet av det som vilseleder och 

för bort från själva saken (Eriksson & Lindström, 2009). Då studien har ett 

hermeneutiskt närmelsesätt kan det finnas grader av subjektivitet såsom erfarenheter, 

uppfattningar och fördomar som kan färga vetenskapssynen.  

 

Studien utgår från det klart uttalade teoretiska perspektivet, vars kärna ethos genomsyrar 

studiens alla arbetsprocesser. Etiken går före ontologin, som ger grunden för studiens 

frågeställningar. Vad-frågorna och substansen styr epistemologin och metoden hur 

kunskapen söks. Epistemologin ska hjälpa till att skapa kunskap, förståelse och 

beskrivningar om saken på ett sådant sätt att kunskapen representerar den evidens, den 

verklighet, det sanningslika som kan skönjas i saken (Näsman, 2015a). Det är saken och 

undran över saken som styr studiens metodologival.  

 

Enligt Näsman (2015a) är det viktigast att ha ett klart syfte och att hitta den rätta frågan. 

Hon framhåller att materialet i sig inte är garanti eller hinder för att få ett 

vårdvetenskapligt resultat. Studiens sak och undran är i fokus vid val av material och 

metod. I följande text och figur beskrivs studiens genomförande, som ska möjliggöra att 

på ett trovärdigt sätt nå det skönjbara som anses vara värt att veta. 

 

Studiens material består av Lögstrups bok Det etiska kravet och intervjutexter från 

kvalitativa intervjuer med fem patienter, fem vårdare och fem vårdledare inom den 

offentliga öppna hälsovården. Svar på vad-frågan förväntas genom en utgångspunkt i 

det teoretiska perspektivet och tidigare forskning, genom öppenhet för nya saker i 

materialet, genom hermeneutisk läsning och tolkning som speglas och går i dialog med 



9 
 

 

teoretiska perspektivet. Materialet i hermeneutiska studier är oftast texter och 

intervjuerna skapas till texter genom transkribering. Intervju med patienter, vårdare och 

vårdledare anses som en meningsfull, fruktbar och genomförbar metod. Intervjuerna 

som representerar offentlig öppen hälsovård kan möjliggöra att teori binds till praxis. 

 

 

Figur 1. Figurativ design.   
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4 DET TEORETISKA PERSPEKTIVET 

Studiens teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i den vårdvetenskapliga 

caringtraditionen som utvecklats vid Enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i 

Vasa. Denna tradition har formats som en autonom akademisk disciplin, på en 

humanvetenskaplig grund, av Aristotelisk filosofisk natur. Kunskapssökandet inom 

traditionen är historisk–hermeneutisk och sker i dynamisk växling mellan den naturliga 

världen och vetenskapens värld, mellan det aktuella och det möjliga. Det är en spegling 

av verklighet och ideal. Så mycket man kan ana och finna av det sanningslika i den 

vårdvetenskapliga kärnan, så mycket har man möjlighet att verkligen se den verkliga 

verkligheten. Det är denna verklighet som sträcker sig bortom det synliga och 

uppenbara som utgör grunden för substansgenereringen, dvs. även det man inte ser och 

hör utan det man bara kan ana. (Eriksson & Lindström, 1999.) 

 

Vårdvetenskaplig vård är vård som inte reducerats till enbart metoder, tekniker och yttre 

värden, utan den utgår från egna inre värden förankrade i vårdandets historiska 

förutsättningar (Eriksson, Nordman & Myllymäki, 1999). En synlig och evident 

vårdvetenskap söker det sanningslika, sköna och goda. Vårdvetenskapen ska lindra 

lidande och tjäna liv och hälsa samt värna om människans värdighet i en anda av kärlek. 

Den bär således på ett löfte till patienten om att generera kunskap för förverkligandet av 

vårdandets mission. (Eriksson & Lindstöm, 2009.) Vårdandets mening och verkliga 

gemenskap uppkommer ur caritas, kärleks- och barmhärtighetstanken. 

Vårdvetenskapens kunskapsobjekt är vårdandets sak som förankras i ett klart, uttalat 

ethos, caritas. Det här innebär att ethos riktar blicken i kunskapssökandet, dvs. ethos 

kommer före ontologi och epistemologi. Ethos och etik hör samman och det är genom 

bildning som ethos och etik blir ett. (Eriksson, 2003.) Denna vårdvetenskapliga tradition 

och syn är den bärande kraften genom hela studien. 

 

4.1 Ethos 

Vårdvetenskapens och vårdandets ethos utgörs av kärnan, kärleks- och 

barmhärtighetstanken samt av aktning och vördnad för människans helighet och 

värdighet. Eriksson framhåller att ethos manar till bildning, till förståelse av människan 

och hennes situation. Förståelsen innefattar både teori och praxis och möjliggör 
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förverkligandet av det sanna, det sköna och det goda. Eriksson refererar till Humboldts 

tanke att bildning genom teori och vetenskap måste ske inom den enskilda människan 

genom frihet och ensamhet. Människan danas då hon tillägnar sig ethos. När teorin blir 

ethos, är man kallad att tjäna en bestämd sak, som man har valt och vill göra till sin 

värld och till en del av sitt ethos. Det blir ett viktigt grundvärde hos den enskilda 

människan och det blir synligt i hennes hållning och handling. Ett sant ethos utstrålar 

claritas som vittnar om inre kraft och glädje. (Eriksson, 2003.) 

 

Ethos avspeglar grundvärden, som också kan tolkas som en tonart som öppnar för det 

eviga och det heliga. Det är viktigt att vörda och odla heliga värden, för att det heliga 

ger identitet och tingen får mening. Gemenskapen uppstår kring ethos och kulturen blir 

öppen och inbjudande. Ethos förenar tradition och vision, för människans inre rikedom 

är hennes kultur och historia. Den historiska traditionen ger tilltro till framtiden och 

mod till att ha visioner. Den historiska traditionen påminner också om vårdandet som 

vetenskap och konst. (Eriksson, 2003.)  

 

Hemberg (2015) framhåller att genom ethos upplever människan närhet till det heliga 

som inger trygghet och visshet, och människan kan vara ödmjuk och öppen inför det 

okända. Hemberg menar att ethos handlar om att vara ärlig inför sig själv, att älska 

livets betingelser och det vardagliga. Ethos handlar således om anspråkslöshet. Hon 

poängterar också att ha tillägnat sig ett ethos innebär vaksamhet inför det främmande 

och förmåga att slå vakt om den egna hållningen när den sätts på spel. 

 

Enligt Eriksson (2003, 24) manar vårt ethos oss att se människan som en hemlig skrift, 

som vi måste lära oss att läsa och tyda. Hon poängterar betydelsen av öppenhet, 

vakenhet och vördnad inför den enskilda människan, som är i ständig rörelse i vardande. 

Det är endast fragment av enheten människan som uppenbaras i en given situation, och 

inget kan tas för givet i en klinisk situation. Eriksson menar att det universella i 

teorikärnan hjälper till i sökandet av det absoluta och unika i varje situation som dock 

bär drag av det universella. Orden, språket är betydelsefulla för människans varande, för 

hennes sätt att tänka, att förhålla sig och att handla. I människans uttalanden av orden 

förmedlas någonting av hennes innersta väsen, hennes ethos. I mötet mellan orden och 
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människan sker ordens tillägnande. Orden och språket skapar verkligheten. Etiken 

konkretiseras i de uttalade ord som tillägnas människan. Eriksson framhåller att 

tillägnandet av orden förutsätter att man känner till goda ord och goda texter, för att ha 

argument och mod att kämpa för det goda i verkligheten. Ethos och etik innebär ett 

förhållningssätt och att ta ansvar. Då etiken förankras i ethos möjliggörs djupare 

förståelse, annars är det endast en formell etik.  

 

Nyholm (2015) belyser att bärare av ethos innefattar en äkta vilja att bära ansvar för den 

andra, en tjänande hållning som avspeglar vördnad för människans vilja. Eriksson 

(2003) lyfter fram att ethos innebär att förstå, att inte till fullo kunna förstå den andra. 

Hemberg (2015) säger att någonting av heligheten alltjämt förblir oröjt och orört. Hon 

menar att en del fenomen inte kan och inte heller ska infångas utan att de ska få vara 

hemliga och fördolda. Sålunda förstår jag att jag inte kan nå fram till full sanning i min 

studie. Blicken och siktet i kunskapssökandet utgår från ethos och inriktas på en så 

sanningslik sanning som möjligt. Ethos ska även genomsyra mig och min process i 

studiens alla skeden av kunskapssökandet om vad människans ansvar är och vad ansvar 

i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv 

innebär. 

 

4.2 Ontologiska utgångspunkter 

Ontologin handlar om naturen hos saken, med andra ord om väsen och verklighet i 

saken. Ontologin står för synen på tillvaron, de viktigaste vetenskapliga entiteterna. 

Ontologin omfattar inte absoluta sanningar, utan det är ett medvetet val av hur man ser 

på vissa saker. Detta innebär att endast en glimt av den verkliga verkligheten kan 

fångas. Näsman refererar Vattimos poängterande att ontologi är av stor betydelse för 

hermeneutiken, därför att i forskarens tolkning sätts forskarens öde och person på spel i 

mötet med nya paradigm och okända system av metaforer. (Näsman, 2015a.)  

 

I byggandet av ontologin på den caritativa etiken och den grundläggande kärnan blir 

återsägandet och återskapandet en utmaning, ett upptäckande och en prövning av 

evidens (Eriksson & Lindström, 2000). Det teoretiska perspektivets ontologiska 
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grundantaganden formas av axiom och teser om människan, hälsan, vårdandet och 

världen i enlighet med Erikssons caritativa teori som utvecklats vid Enheten för 

vårdvetenskap vid Åbo Akademi. I det följande presenteras de grundantaganden i axiom 

och teser (Lindström, Nyström & Zetterlund, 2014) som studien bygger på och som ska 

bidra till att fördjupa förståelsen av vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

 

Axiom 3: Människan är i grunden helig. Människans värdighet innebär att inneha det 

mänskliga ämbetet, att tjäna i kärlek, att finnas till för den andra. Människans värdighet 

framträder i två skilda men samtidigt sammanlänkade dimensioner, en absolut och en 

relativ dimension. Den absoluta värdigheten omfattar människans helighet och värde 

som människa samt människans frihet, ansvar och plikt. Den här dimensionen är 

okränkbar och omätbar och den finns alltid närvarande i människan. Den relativa 

värdigheten är föränderlig och påverkas av kultur och samhälle. Den har en inre etisk 

och en yttre estetisk dimension. Den inre dimensionen innefattar etik, moral, normer 

och värden som människan har gjort till sina egna, och denna formbara värdighet visar 

sig i förhållningssätt och handlingar. Det är viktigt att den andra ser denna helighet och 

denna absoluta värdighet som finns och gör varje människa unik, fastän den kan döljas 

bakom oförsvarligt handlande. Det är en utmaning i vårdandet och ledandet att lära sig 

upptäcka värdighet och visa aktning hur svår situationen än är. Människan strävar efter 

att känna sig värdefull som människa i alla sammanhang. (Edlund, 2012.)  

 

Kärleken är grundläggande i livet, en förutsättning för liv och mänsklig samvaro. 

Människokärlek innebär att hjälpa en annan människa som behöver det. När 

människokärleken tar plats mellan människorna får livet mening, både för den som ger 

och den som tar emot kärleken. Kärleken ger möjlighet åt människan att växa, den ger 

hopp och livsmod. Människokärleken påverkar vårdandet. I professionella sammanhang 

är utbildning betydelsefull för att förverkliga mänsklig kärlek. (Alvsvåg, 2012.) 

Hemberg (2015) belyser kärlekens kraft och menar att ju mer kärlek människan ger 

desto mer kraft får hon och desto mer ödmjuk blir hon, för att mötet med kärlekens kraft 

bekräftar människans värde och gör henne ödmjuk. Då människan får ge och ta emot 

kärlek och vara till för en annan människa, då upplever hon att hon själv har värde och 

värdighet, vilket ger mening i hennes liv. Hemberg framhåller att ny styrka och hopp 



14 
 

 

kan genereras genom erfarenheten om att livet har mening då människan i sitt 

mänskliga ämbete (att finnas till för den andra) vidrörs i sin innersta längtan likt en 

helig närvaro som ger kraft. Människans värdighet finns i att själv kunna bestämma och 

forma sig och sitt liv. Människan berövas sin värdighet om hon fråntas sitt ansvar och 

sin frihet. Då människan har tillägnat sig kärlekens kraft förmår hon älska en konkret 

annan utan att få något i gengäld, och kärlekens kraftkälla är så stark att genom dess 

genomströmning kan människan älska alla människor lika. Hemberg framhåller att 

kärleken finns nedlagd i varje människa och hon menar att det är som ett litet ljus men 

det behöver näring för att kunna få en klar låga likt en beständig eld som har kraft att 

lysa upp det mörkaste mörker. 

 

I studien avses arbetet som vårdande och ledande innebära ansvar att finnas till för den 

andra, att tjäna i kärlek och barmhärtighet för att upprätthålla den unika människans 

värdighet, för patienten, vårdaren och vårdledaren. Därför anses detta axiom 

meningsfullt för studien. 

 

Tes 4: Vårdgemenskap utgör vårdandets meningssammanhang och har sitt ursprung i 

kärlekens, ansvarets och offrandets ethos dvs. en caritativ etik. Vårdandets 

meningssammanhang förenar, binder samman och ger allt en mening i gemenskapen där 

patient, vårdare och vårdledare har vårdandets sak gemensamt. Grundförutsättningen för 

gemenskapen finns i caritasmotivet, vilket innebär en spontan vilja att bära ansvar för 

och offra något för den andra. (Eriksson, 1990.) Relationer och gemenskap har en viktig 

funktion för människan, för att hon ska kunna utveckla och behålla självtillit och positiv 

livshållning som inre hälsoresurs. Kärlek och barmhärtighet blir då betydelsefull i 

gemenskapen, i möten människor emellan. Ethos ger grundtonen till en öppen och 

inbjudande anda i gemenskapen, där människan ses som unik, helig och värdig. 

(Eriksson, 2003.) 

 

Det mänskliga ämbetet, att tjäna i kärlek och finnas till för den andra gör att vårdandet 

är något naturligt. Det kan beskrivas som ett kall, vilket inbegriper ansvarstagande. I ett 

osjälviskt handlande är den caritativa hållningen verksam och liktydig med vårdandets 

ontologiska motiv, dvs. att våga se lidande och vilja det goda, att våga ta moraliska 
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beslut som förmår göra gott och lindra människors lidande. (Sjögren, 2012.) Hemberg 

(2015) säger att människan kan växa i sin mänsklighet som människa genom att vara 

stöd för en annan människa. Hon framhåller att i en gemenskap där människans 

värdighet vidrörs kan kärlekens kraft spira fram så att människan inser sitt personliga 

värde som människa trots ett djupt lidande. Hemberg påvisar att människan har en inre 

längtan att nå sin enhet och bli mer mänsklig genom försoning med sitt lidande. 

 

Varje möte människor emellan ger intryck som lämnar spår i människans liv, därför blir 

möten betydelsefulla i vårdandets meningssammanhang. I vårdgemenskapen utmanas 

det mänskliga i att vara människa. (Söderlund, 2012.) Ansvarstagandet innefattar en 

plikt mot den andra och mot sig själv. Det är en konst att inte subjektivt bedöma vad 

den andra skulle behöva. Ett gott vårdande, en god gemenskap inbegriper att tro på den 

andras kraft och vilja till ansvarstagande och då har ansvarstagandet inneburit t.o.m. 

ansvar för den andras ansvar. (Sjögren, 2012.) Rehnsfeldt (2012) säger att ömsesidighet 

i den vårdande gemenskapen innebär att båda parter deltar gemensamt och att båda 

parter förändras.  

 

Studiens sikte utgår från att vårdledaren och vårdaren tillsammans strävar efter att tjäna 

patienten i en caritativ anda och vara beredda till osjälviskt engagemang. Axiomet har 

valts för att gemenskapen och den caritativa andan anses vara en grundläggande 

utgångspunkt för studiens sak, vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

 

4.3 Sammanfattning 

Människan är unik som enheten kropp, själ och ande. Kärleken är grundläggande för 

människan, som vill tjäna i kärlek och finnas till för den andra. Då människokärleken 

tar plats mellan människorna får livet mening, både för den som ger och tar emot 

kärleken. Människokärleken påverkar vårdandet. Människan danas då hon tillägnar sig 

ethos, som handlar om att vara ärlig inför sig själv, att älska livets betingelser och det 

vardagliga. Bärare av ethos innefattar en äkta vilja att bära ansvar. Då gemenskapen 

uppstår krig ethos blir kulturen öppen och inbjudande.   
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning, som anses vara relevant för studiens 

sak, vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

Förförståelsen har sin utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv, ethos, ontologiska 

utgångspunkter och formas av nationell och internationell forskning samt 

doktorsavhandlingar som representerar vårdvetenskaplig caringtradition. Studiens 

förförståelse ger riktning för vad som utvecklas till ny meningsbärande kunskap då 

förförståelsen sätts på spel. Enligt Vikström (2005) måste man ha någon slags tidigare 

kännedom om saken annars finns det inga möjligheter att förstå den. 

 

5.1 Nationell och internationell forskning 

Sökandet av aktuell forskning har gjorts som handplockning och genomförts med hjälp 

av sökmotor Google Scholar som är specialiserad på vetenskapligt material samt genom 

sökning i databaserna Ebsco och Cinahl. Litteraturen har sökts med sökorden ansvar i 

kombination med ledare, ledarskap, vårdare, patient, människa, caring, nursing, kärlek 

och värdighet. Litteratur har sökts på svenska, finska och engelska. Läsningen av 

artiklarna med forskningsfrågorna i fokus har bildat tre teman som presenteras i kapitlen 

5.1.1–5.1.3.  

 

5.1.1 Hälsovården och ansvar 

Hälsovården står inför stora utmaningar då förväntningarna kommer från många olika 

håll och endast en del av dessa förväntningar är realistiska, enligt Lindqvist (2004). Han 

framhåller att det finns risk att hälsovårdens grundvärden glöms bort i den snabba 

utvecklingen samt i den teknologiska, ekonomiska och sociala brytningen. Som etiskt 

centrala frågor lyfter han fram sårbara gruppers mänskliga rättigheter, social rättvisa, 

människans ansvar för egna levnadsval och prioritering av resursanvändning. Lindqvist 

menar att det är fel att tro att lagar, förordningar och övervakning ska skapa ett socialt 

och moraliskt friskt samhälle där alla befolkningsgrupper även i praktiken ska få 

människovärde, skydd och jämställt bemötande. Han poängterar att de bästa resultaten 

fås genom att tålmodigt närma sig människan och i hållning, ord och handling visa att 
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patienten är värd uppskattning och empati. Lagarna ger gränser som inte får överträdas, 

men eget samvete talar om skyldigheten mot den andra människan här och nu. Austgard 

(2008) framhåller att vårdandet (care, caring) har en central plats inom utbildning, 

lagstiftning och etik i hälsovården, men att begreppet fortfarande är svävande och 

tvetydigt. I artikeln poängteras patienten och sjukskötaren som personer, som subjekt. 

Kärlek, tillit, hopp, medlidande, ansvar och öppenhet är betydelsefulla för tolkning och 

förståelse av den andra personen. Att förstå känslor öppnar för en annan horisont och 

ger delaktighet i en annans värld, medan kränkning gör den andra personen till ett 

objekt. Det sägs att språk, kultur och kunskap påverkar hur man ser och är därför 

betydelsefulla för att förstå patientens behov, värde och erfarenheter som en helhet. Om 

en patient inte blir hörd och hans eller hennes värdighet inte respekteras så är det ingen 

omvårdnad och ingen etik, inte heller lagenligt. 

 

Lindqvist (2004) lyfter fram viljan att ha och att önska sig, som råder i samhället och 

som gör prioritering oundviklig. Han tar fram etiken som växelverkan mellan gott och 

ont, som är både utmanande och övervakande. Denna växelverkan kan leda till 

utveckling men också till besvikelse och bitterhet. Lindqvist uppmanar till 

barmhärtighet och till att se otillräcklighet som kraft och möjlighet. Enligt Lindqvist 

handlar även framtidens hälsovård om att bry sig om människan och att se till att 

människan får den hjälp hon behöver på ett rättvist och jämlikt sätt i förhållande till 

andra människor. Inom hälsovården finns också begränsningar och sårbarhet, som hör 

till livet och där människan inte borde få lämnas ensam. 

 

Saarni (Kähkönen, 2013), som har liknande tankar som Lindqvist, menar att patientens 

möte med hälsovårdspersonalen alltid är en känslig och betydelsefull sak. Då 

värdegrunden förändras, människans självbestämmanderätt och individuella makt ökar 

samt effektiviteten poängteras, finns det en risk att många lämnar ensamma. Saarni 

anser att om människorna själva ansvarar och beslutar om allt, då försvagas också 

hälsovårdens skyldighet att hjälpa. Han poängterar vikten av äkthet i möten och 

diskussioner mellan människorna. Saarni framhåller att om personalen inte orkar och 

inte trivs i sitt arbete då är inte heller vården bra.  
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Grundlagen (731/1999) förbjuder diskriminering och bestämmer om jämlikhet, medan 

lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) förutsätter att 

de yrkesutbildade personerna i sin yrkesverksamhet beaktar nyttan som patienterna får 

och att de tillämpar arbetsmetoder i enlighet med sin utbildning och yrkesetikens 

förpliktelser att agera till patientens fördel. I lagen om patientens ställning och 

rättigheter (785/1992) står det att vården ska ordnas och patienten ska bemötas så att 

hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och 

integritet respekteras. Vården ska ges i samförstånd med patienten och upplysningar ska 

ges på ett sådant sätt att patienten i tillräcklig utsträckning förstår innebörden. Enligt 

Koskinen och Lindström (2013a) är lyssnande bundet till människans helighet och till 

människans kall att tjäna i kärlek och finnas till för den andra. Då vårdarna svarar an på 

sitt inre kall och sitt oändliga ansvar att lyssna till patientens värdighet och annanhet, då 

ser de patienten som en enhet och välkomnar det heliga. Lyssnandet som ett etiskt 

ansvar leder människan ut ur sig själv till att lyssna på den andras annanhet. Att lyssna 

till sitt eget innersta, till sitt eget hjärtas röst ger mod, styrka och glädje att vara den man 

innerst inne är. Lyssnande som en etisk hållning kan anses vara en kärlekens gåva och 

en helig akt. 

 

Jakonen (2006) framhåller att förutom lagstiftningens förpliktelser har varje 

yrkesperson inom hälsovården ett eget ansvar för vad han eller hon gör eller låter vara 

ogjort, medan arbetsgivaren bär ansvar för bland annat utbildning, resurser, 

arbetarskydd och arbetssäkerhet. Arbetsavtalslagen (55/2001), arbetstidslagen 

(605/1996), kollektivavtalslagen (436/1946) och arbetarskyddslagen (738/2002) utgör 

grund för arbetsgivarens och arbetstagarens ställning, vilken innebär ansvar som 

rättigheter och skyldigheter. Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar och 

behandlar klagomål som gäller patienters missnöje med vården eller bemötandet och 

patientombudsmannen kan ge råd och hjälp (Valvira, 2009). Denna lagstadgade rätt 

anses mycket komplex och svår för patienter, som är svaga och sårbara (Välimäki, 

Kuosmanen, Kärkkäinen & Kjervik).  

 

Den finländska lagstiftningen utökades med vårdgarantin år 2005 som sedan intogs i 

hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Finlands hela befolkning har enligt 

lagstiftningen rätt till god vård, rätt att bemötas med respekt, rättvisa och jämlikhet samt 
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rätt till självbestämmande och mänsklig värdighet. De professionella ska upprätthålla 

goda yrkesfärdigheter, främja vårdatmosfären och gott samarbete samt visa ömsesidig 

respekt. Då hälsovårdens utbud och behov inte möts uppkommer behov av bättre 

resursanvändning och behov av prioritering, och till och med behov av ransonering kan 

uppstå. Det här leder till stora och svåra frågor om vem, vad och hur man ska vårda och 

vem som har ansvaret. Det behövs klara motiv till besluten om fördelning av resurserna. 

Vårdgarantin fullföljer många etiska principer, men en del anser att vårdgarantin inte 

stöder individens eget ansvar för sin egen hälsa. Långsiktig och god planering, 

organisering och ledning samt tillräcklig kontroll och utvärdering anses viktiga för 

bättre användning och riktning av tillgängliga resurser. (Isosaari, Ollila & Vartiainen, 

2009.) 

 

Enligt Pricewaterhouse Coopers (PwC) undersökning, i vilken deltog 600 

hälsovårdsaktörer från 20 länder, ska tyngdpunkten överflyttas från att sköta sjukdomar 

till att upprätthålla hälsa och att människorna själva måste ansvara för att sköta sin 

hälsa. Deltagarna var eniga om att individen själv kan bäst inverka på vårdresultaten, 

men 76 % svarade att brist på information försvårar upprätthållandet av hälsan, och 74 

% ansåg att patienterna inte förstår tillgänglig information. I de flesta länderna finns 

behov av att skära ner på hälsovårdskostnaderna, som stiger hela tiden i takt med att 

kroniska sjukdomar ökar. Finland har samma problem som övriga världen. Enligt 

PwC:s sakkunniga borde mera resurser satsas på förebyggande arbete och att främja 

välmående, fastän det är svårt att mäta nyttan och resultaten på kort sikt. (PwC:n 

tutkimusraportti, 2010.) Bondas (2003) framhåller att hälsovårdens effektivitet inte 

alltid kan mätas. Då är det viktigt att patient, anhöriga och personal får beskriva sina 

erfarenheter och upplevelser, vilka vårdledaren beaktar vid beslut, utvärdering och 

planering. 

 

5.1.2 Människan och ansvar 

Watson (2006) kritiserar förhållandet mellan vårdandet och ekonomin för att det etiska 

mänskliga värdet har varit underordnat och att vårdinstitutionerna styrs av ekonomi, 

teknologi, medicinsk vetenskap och administrativ teori. Watson framhåller att vårdande 

och omsorg inte är industriell tillverkning, handelsvaror som kan köpas eller säljas. 



20 
 

 

Vårdande och ekonomi ska vara i relation till varandra, och Watson poängterar att 

vårdande etiska värden ger ekonomiska och mänskliga resurser. I Watsons 

transpersonella vårdande och helande modell förvandlas löpande band-systemet till 

vårdande och helande relationer på olika nivåer. Mellan människan och omgivningen 

finns positiva, vårdande, energigivande energifält och negativa, icke-vårdande, 

energiförbrukande energifält. Watsons modell bygger på ett etiskt synsätt på människan, 

vilket högaktar både patienternas och vårdarnas inre erfarenheter. Vårdande relationer 

ger tillfredsställelse, emotionell och andlig prestationsförmåga, respekt för liv och död, 

förmåga till reflektion, kärlek och önskan till ökade kunskaper. Icke-vårdande relationer 

leder till att människan blir hård, robotlik, ängslig, deprimerad och utbränd. Watson 

menar att en vårdande intention och medvetenhet ger energi åt hela fältet så att t.ex. 

kärlek, omsorg, glädje, ömhet och förlåtelse ger höga energinivåer, vilka verkar 

stärkande och lugnande på människan. Ilska, hat, svartsjuka och rädsla ger däremot låga 

energinivåer och sänker energinivån i hela systemet. Watsons modell har fem olika 

nivåer av vårdande och icke-vårdande relationer. Den biogena, den livsfrämjande 

relationen är den djupaste formen av vårdande och den kännetecknas av äkta vårdande 

gemenskap där relationens båda parter rörs av livgivande erfarenhet. Enligt Watson är 

biocida relationer giftiga, biostatiska relationer hindrande, biopassiva relationer apatiska 

och bioaktiva relationer är klassiska eller vanliga. 

 

I etiska riktlinjer för sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor (Sairaanhoitajaliitto, 

2014b) uttrycks primära uppgifter och principer för deras dagliga arbete. De ska hjälpa 

och stöda människor i alla åldrar och i olika livssituationer för att öka kraftresurserna 

och förbättra livskvaliteten genom ett värdigt bemötande och beaktande av värderingar, 

övertygelser och vanor. Patientens självbestämmande och konfidentiella rätt betonas 

samt vårdförhållandets ömsesidiga interaktion och förtroende, i vilka framhålls 

betydelsen av att vårdaren lyssnar och lever sig in i patientens situation. Vårdaren 

ansvarar personligen för utfört vårdarbete och har skyldighet att kontinuerligt utveckla 

sin yrkeskunskap. Vårdarna ansvarar tillsammans för att vårdarbetets kvalitet är så god 

som möjligt och att den fortgående förbättras. Vårdarna ska stöda varandra för att orka i 

arbetet och i den professionella utvecklingen samt i moralisk och etisk utveckling. 

Vårdarna ska respektera sin egen och andra yrkesgruppers sakkunskap och sträva efter 

gott samarbete i patientens vård samt övervaka att ingen handlar oetiskt mot patienten. 

Vårdarna samarbetar med patientens anhöriga och närstående och uppmuntrar till 
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deltagande i vården och informerar dem för att stärka förmågan att sköta sig själva. 

Enligt Lindwall, Boussaid, Kulzer och Wigerblad (2012) relateras värdighet till hälsa 

och mänskliga rättigheter. De framhåller att vårdaren bär ansvar för att skydda och 

bevara patientens värdighet. Det innebär att vara närvarande och låta sig beröras av 

patientens berättelser, att se patientens outtalade önskningar, att lyssna och möta 

patientens uttryckta behov. Om patientens värdighet kränks hamnar vårdaren ofrivilligt i 

inre värde konflikt och det behövs mod för att närvara i värde konflikter. Enligt 

forskningen kan patientens värdighet bevaras om vårdaren agerar enligt sitt etiska 

ansvar. 

 

Kangasniemi (2012) lyfter fram patientens ansvar i samband med bestämmanderätten, 

men poängterar att ansvaret inte är juridiskt. Vårdförhållandet innebär samarbete mellan 

vårdaren och patienten, och bästa resultatet nås om patienten också bär sitt ansvar, 

menar Kangasniemi. Hon tillägger att onödiga kostnader uppkommer om inte patienten 

kommer till reserverade mottagningstider. Enligt Kangasniemi har patienten skyldighet 

att uppge sanna uppgifter om sitt hälsotillstånd och bete sig sakligt mot medpatienter 

och vårdpersonal. Rättigheten till sakligt bemötande är ömsesidigt. Flodin (2011) 

framhåller att i en god relation har parterna både rättigheter och skyldigheter och båda 

är beroende av varandra. Vård ska ges enligt behov i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet, och att förklara detta för patienten kräver god kommunikativ 

förmåga, menar han. Patienterna blir med hjälp av internet allt mera informerade och 

ifrågasättande, men det innebär ändå inte att patienten alltid har rätt.  

 

Karlsson, Nyström och Bergbom (2012) framhåller ansvarets innebörd som att bry sig 

om, att se patienten, att tänka på patienten och att lyssna till vad patienten berättar. Att 

stänga ögonen inför patientens önskningar, att inte vilja se och lyssna, att inte bry sig 

om är liktydigt med att inte ta sitt ansvar. I sin forskning tar Snellman och Gedda (2012) 

fasta på etiska principer om människans värde och rätten att uppleva ett värdefullt liv. 

De mänskliga rättigheterna, att alla människor har samma värde, att ingen är bättre än 

någon annan poängteras. Principernas övergripande mål är att hjälpa sjukskötaren att ta 

ansvar för patienter som är mest utsatta och minst gynnade, med andra ord de som är 

mest sårbara och att sjukskötaren ska kunna stöda dem till förbättrad hälsa och 

livskvalitet. Snellman och Gedda kom fram till sex möjliga värden som borde 



22 
 

 

eftersträvas: förtroende, närhet, samhörighet, stöd, kunskap och ansvar som 

professionella mål och skyldigheter. Ansvarets professionella mål är exempelvis 

självständighet, integritet, rättvisa och värdighet. Professionella skyldigheter är 

exempelvis att prioritera vid knappa resurser, att övervaka och verkställa samt att hålla 

tystnadsplikten. Enligt Snellman och Gedda ska alla dessa värden förstås som 

samhällets garanti för säkerhet och kvalitet i vårdandet. 

 

Det sägs att professionell hälsovård ska ta hand om den enskilda människan, patienten i 

en specifik kontext av relationer. Vårdandet och den medicinska vården ska inte vara en 

opersonlig vård som endast är till för institutionell politik inom hälso- och sjukvården, 

utan det ska vara en personlig vård i enlighet med verkliga omständigheter. Om 

förutsättningarna ständigt saknas för att ta hand om patienter i specifika situationer så 

finns det risk för att medkänslan och barmhärtigheten minskar i hälsovårdsservicen. 

Relationerna människorna emellan i vårdsituationerna är mycket betydelsefulla. 

(Nortvedt, Hem & Skirbekk, 2011.) Watson uppmuntrar sjukskötare till en livslång 

process med omsorg, kärleksfullhet, vänlighet och jämmod (Clerico, Lott, Harley, 

Walker & Kosak, 2013). Hur man förbinder sig och engagerar sig i sitt arbete har 

samband med arbetsförhållandets kvalitet och längd, kön, ålder, arbetsenhet, 

förmannens stöd och möjligheter till karriärutveckling (Hyytiäinen, Harmoinen, Roos, 

Suominen & Astala, 2015). Matikainen och Näsman (2012) framhåller betydelsen av 

arbetsklimatets och den vårdande kulturens potential att sprida stolthet och glädje inom 

vårdarbetet. Det betonas att trivsel och trygghet är grundläggande för arbetsglädjen och 

att ett synligt, öppet och varmt vårdledarskap är betydelsefullt för vårdarnas trivsel.  

Stöd i etiskt ansvar behövs från ledningen åt vårdledarna som ska stödja sjukskötarna i 

vårdarbetet (Storch, Schick Makaroff, Pauly & Newton, 2013). 

 

Parse (2008a, 2012) grundar sin vårdteori, Human Becoming, på människans värdighet 

och frihet. Människan lever ständigt i vardande, i förändring. Människan lever sin hälsa, 

sitt ledarskap, sitt ansvar och sin auktoritet i samverkan med omgivningen, och makten 

finns i den aktuella situationens integrerade delar. Hon poängterar hängivenhet för en 

vision, att våga ta risker och ha vördnad för andra människor. Parse menar att vörda den 

andra människan är att högakta det unika, och att ge varsam uppmärksamhet innebär ett 

stilla bevittnande. Parse framhåller att tiden är ett ständigt föränderligt och oförutsägbart 
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fenomen i människans liv. Utgående från Parse belyser Baumann (2015) i sin forskning 

hur svårt det kan vara att berätta sanningen för patienten i vården. Samtidigt som det är 

betydelsefullt att patienten får veta sanningen så kan sanningen förorsaka kränkning av 

patientens värdighet och paradoxala situationer kan uppkomma. Forskningsdeltagarna 

ansåg att inte berätta sanningen var att ta den lättaste vägen, medan att berätta sanningen 

kändes svår och hård men ändå ansågs den vara den rätta vägen i många situationer. 

Enligt forskningen inkluderar berättandet av sanningen i svåra situationer både att tala 

och att vara tyst, att veta och att inte veta. Angående den paradoxala naturen av att veta 

och berätta sanningen hänvisar Baumann till Human Becoming, om att sanningen 

ständigt förändras: ”as new insights shift meaning and truth for the moment” (Parse, 

2008b, 46). Att berätta sanningen i svåra situationer anses vara en obekväm dialog, som 

kräver omdöme att berätta eller inte berätta, att besluta vad sägs till vem, när och hur. 

 

Perry (2004) lyfter fram förenandet av teori och praktik inom vårdandet. Perry menar att 

vårdande visdom är en integration av vetenskap, teori och praktik till en helhet som är 

förenlig med universell sanning och moralisk ordning. Vetenskap och teori behövs som 

grund till praxis och genom välvilja kan brobyggandet ske mellan dessa. Vårdandet 

behöver vetenskap och sunt förnuft. Idealet vore att varje sjukskötare genom 

självöverskridande skulle utnyttja sunt förnuft och införliva förvärvad vetenskaplig 

kunskap i vårdandet för patientens bästa i varje situation. Insikt för bedömning, kritiskt 

och objektivt tänkande nås endast genom medvetenhet och att först förstå sig själv och 

sedan kunna vara självöverskridande och nå ny förståelse, som sedan leder till 

ytterligare erfarenheter, mera frågor och ny förståelse. 

 

5.1.3 Gemenskapen och ansvar 

Ansvar har stor betydelse för värdigheten. Den absoluta värdigheten, den mänskliga 

värdighetens andliga dimension, innefattar ansvar, frihet, skuld och tjänande. Den 

relativa värdigheten karaktäriseras av den kroppsliga, yttre estetiska dimensionen och 

den inre etiska dimensionen. Hur värdigheten uttrycks förändras och influeras av 

kulturen. Ansvarets djup framträder då människan ses som enheten kropp, själ och ande 

och då människans värdighet vördas. (Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013.) 

Swanson (1993) grundar sig på attityder och kunskap och poängterar betydelsen av tron 
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på andra människor och informationens viktighet i vårdandet. Att vara med, att göra för 

och att möjliggöra framlyfts och det kan vara frågan om små osynliga saker för andra, 

men betydelsefulla för dem som det kommer till del. 

 

Milton (2009) definierar transparens, genomskinlighet, utgående från Parses vårdteori. 

Transparens betyder klarhet, otvetydighet, lättfattlighet och öppenhet. Att vara 

genomsynlig innebär ett etiskt och medvetet val att stå för vad man säger och gör samt 

att kunna delge och motivera. I en arbetsgemenskap där man litar på varandra går det 

även att öppet tala om svåra saker (Arbets- och näringsministeriet, 2014). 

 

Att visa uppskattning, tillit och rättvisa är betydelsefullt för gott förmansarbete. 

Uppskattning kan visas bl.a. genom att fråga åsikter och hur det går, genom att lyssna 

och vara närvarande, genom att vara positivt inställd och genom att uppmuntra och ge 

stöd samt genom att ge arbetsro. Tillit väcker vilja till ansvar och rättvisa i arbetslivet 

och ökar välbefinnandet i arbetet. (Larvi & Vanhala, 2014.) Att leda välbefinnande på 

arbetsplatsen är kärnan i vårdledarens arbete. Vårdledarens eget välbefinnande har stor 

betydelse för att det avspeglar sig i hur personalen orkar i arbetet. Arbetsatmosfären, 

människorelationerna, arbetstakten, de ekonomiska resurserna och personalresurserna 

utgör utmaningar för vårdledaren och vårdarna. Var och en bör bli hörd och få vara unik 

samtidigt som gemensamma spelregler gäller för alla. Vårdledaren ska ha visioner och 

skapa gott samarbete för att nå gott vårdande utgående från patientens situation. 

Vårdandet och ledandet ska vara evidensbaserat, och hälsovårdstjänsternas kvalitet ska 

uppföljas och utvecklas. Centralt i vårdledarens arbete är att främja gemenskapens 

beteende och uppförande enligt etiska normer och principer. (Sairaanhoitajaliitto, 

2014a.) 

 

Det antas att arbetstagarens eget ansvar för sitt välbefinnande kommer att betonas allt 

mer i framtiden (Pusenius, Hietalahti & Välimaa, 2013). Anttila (2012) uppmanar 

förmannen att sköta sitt eget välmående för att kunna främja personalens välmående. 

Hon poängterar betydelsen av att öka kunnande genom utbildning och reflektion med 

personalen. Anttila anser också att delaktighet och barmhärtighet är betydelsefulla i 

arbetsgemenskapen. Att delegera och att göra andra delaktiga betyder inte att ansvaret 
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försvinner, och hon betonar att misslyckanden och fel händer för alla, men att bot och 

bättring är tillåtet. 

 

Bondas (2006) menar att vårdledarskapet är nyckeln till att upprätthålla vårdandets 

kärna, en caritativ kultur. Vårdledarens karriär får inte domineras av egoism eller 

narcissism, utan den ska ha en positiv inverkan på vårdandet genom sitt ledarskap. 

Vårdledaren, som är modell för de andra, måste reflektera över vilken betydelse och 

effekt ledarskapet har på vården, på hela organisationens kultur och på framtida 

rekrytering. Vårdledaren ska se varje vårdare som en unik människa och kunna ta vara 

på vårdarens potential i arbetsgemenskapen (Bondas, 2003). Bondas (2009) framhåller 

möjliggörandet av en fruktbar anda i vårdarbetet. Den vårdande kulturen jämförs med 

livgivande syre, att se till att verksamheten och medarbetarna kan andas. Enligt Bondas 

forskning visar vårdledaren omsorg om vårdarbetet genom att fokusera på utvecklingen 

av vården, vårdarnas hälsa och kunskap samt genom att beakta hela organisationen. 

Vårdledaren är med och anger riktningen och innehållet i vårdarbetet tillsammans med 

vårdarna. I vårdarbetet eftersträvas skapande av bästa individuella vård, bästa 

familjecentrerad vård, goda vårdande relationer, öppen vårdande dialog och vårdande 

kultur. Bondas lyfter fram fyra olika förhållningssätt som vårdledare: att vara aktiv 

skapare, passiv tänkare, impulsiv skapare eller rutinledare. Bondas (2010) påvisar att 

ledarskapet har betydelse för vårdarbetet och att grupphandledning kan vara ett bra 

redskap för vårdvetenskaplig vårdutveckling. 

 

Linette och Scherman (2014) belyser i sin artikel hur man använde sig av caringteori i 

praxis som guide för ledarskap och fick en effektiv strategi, som förbättrade den 

praktiska miljön för personalen och gav ny energi åt vårdledarna. Man utgick från sina 

värderingar och övertygelser, och valde sedan Boykins och Schoenhofers teori Nursing 

as Caring. Artikeln poängterar att i en vårdande miljö där vårdarna verkligen kan vårda 

känner vårdarna sig naturliga och förmår svara an på kallet på sitt unika sätt. 

Vårdledarna märkte att de ska lyssna mera för att förstå och kunna hjälpa vårdarna att 

höra och förstå det unika kallet i vårdandet, medan vårdarnas naturliga förmåga stärks 

och upprätthålls och vårdarna växer. En klar vision med många personer som har 

samma mål och där kommunikationen är nyckeln i gemenskapen framhålls som 

betydelsefull. Att känna igen caring hos andra, att dagligen reflektera över egna 
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handlingar och att utöva självvård hjälper till att skapa caringmiljön och caringkulturen. 

I artikeln framhålls mod och risktagning då vårdledaren efterfrågar och uppmärksammar 

vårdarnas behov på samma sätt som patienternas behov. Vårdledarens engagemang ses 

som viktigt för avdelningens utveckling och filosofi, samtidigt syns individuell tillväxt 

och inspiration samt en positivare syn hos vårdledare och vårdare. I artikeln framhålls 

att i praktiken ser man att vårdarna springer in och ut hos patienterna för att de har 

tidsbrist och fokuserar mest på uppgifterna. Vårdledarens viktigaste roll är att hjälpa 

vårdarna att återengagera sig i vårdandets kärna och fokusera på patienten. 

 

Rudolfsson och Flensner (2012) framhåller att vårdledarnas lidande måste erkännas och 

caringkulturen bör utvecklas så att den genomsyrar hela organisationen. De ser på 

lidandet som ett framväxande lärande eller icke-lärande. De belyser lidandet som en 

kamp som lärande att komma till rätta med missförstånd, att tålmodigt vänta på hjälp, 

att hantera dagliga uppgifter, att få förtroende av sina överordnade. Icke-lärande lidande 

innefattar känsla av ensamhet i ansvaret, känsla av skyldighet att inte sköta dagliga 

uppgifter, känsla av misstro från överordnade, känsla av att bli orättvist kritiserad, 

känsla av förödmjukelse och minskat ansvar och dessa leder till att värdigheten kränks. 

Lidandet är gott då caringuppdraget behärskas och vårdledaren känns igen som en unik 

och pålitlig person, vars värdighet bevaras. Lidandet är av ondo då caringuppdraget 

hotas, ifrågasätts och då vårdledaren inte betraktas som en tillitsfull person, vars 

värdighet kränks. 

 

Bondas (2003) poängterar vårdarnas sårbarhet som människor, speciellt då de måste 

arbeta under tryck. Hon lyfter fram medicinen och teknologin som ständigt förnyas och 

att hela tiden vara i kontakt med liv och död i ansvarsfullt vårdande som exempel på 

vad som kan förorsaka sårbarhet hos personalen. Som betydelsefullt i vårdandets 

meningssammanhang framhåller hon mänsklig kärlek och barmhärtighet, värdighet, 

vårdandets mening och relationerna i en vårdande kultur. Enligt Bondas är det viktigt att 

ha en klar vision om vad vårdandet kunde vara, annars finns det risk för att tjänandet av 

patienten försvinner i trender och olika intressenters krav. 
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Ett sätt att kunna förutsäga framtiden och förstå nutiden är att se bakåt i tiden och tolka 

det historiska. Att ha visioner innebär att ha kapacitet till att se, uppfatta, känna och ana 

något som kan leda till att upptäcka något av det sanna, sköna och goda som är det 

eviga eller beständiga i vårdandet. Människans förmåga att förstå framtiden består i att 

förstå och ta ansvar i nuet. Utmaningen finns i att bygga en bro mellan kärlekens kraft 

och lidande. (Eriksson, 2007.) Kärlek är helig kraft, grundläggande för livet och etiskt 

handlande då kärlek möter lidande. Ingen människa kan existera utan kärlek, vilket 

påvisar och betonar vars och ens ansvar. I etiska, vårdande handlingar är kärleken 

evident och caritas är given för att människan ska danas och bli mera människa. 

(Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2012.) 

 

Vårdvetenskapens ethos innebär att ansvaret för någon annan ses som att lindra lidande 

och ta hand om utsatta patienter samt som forskning och utveckling för att integrera 

vårdvetenskapen i praktiken och dela ansvaret till alla aktörer på organisations och 

individnivå (Lindberg, Persson & Bondas, 2012). Enligt Bondas (2003) caritativa 

ledarskap ska kärleks- och barmhärtighetstanken genomsyra hela organisationen och 

finnas med i hela vårdadministrationen, d.v.s. i utveckling, styrning, planering, 

organisering, rapportering, bemanning, budgetering, koordinering, beslutsfattande och 

utvärdering. Relationerna mellan vårdledaren, personalen och intressenterna ska 

grundas på det gemensamma intresset att tjäna patienten i kärlek och barmhärtighet. 

Watson (2009) poängterar också vårdvetenskapens betydelse och menar att den ska 

lokalt och globalt leda till att värdigheten och mänskligheten hedras och upprätthålls av 

både professionella och patienter.  

 

5.2 Forskning inom caringtraditionen 

I det här kapitlet redogörs för forskning inom caringtraditionen. Genomgång har gjorts 

av abstrakten till 59 vårdvetenskapliga doktorsavhandlingar som, utkommit vid Enheten 

för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. I 17 abstrakt finns ordet ansvar, vilket har 

varit inkluderingskriterium. Läsningen av doktorsavhandlingarna med 

forskningsfrågorna i fokus har bildat fyra teman, vilka redogörs i kapitlen 5.2.1–5.2.4.  
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5.2.1 Ansvar som frihet, skuld och kärlek 

Wallinvirta (2011) belyser att det komplexa begreppet ansvar innefattar en riktning och 

en handling. Hon menar att ansvar innebär relation till någon som har bett om ett svar. 

Ansvar har en juridisk, moralisk, etisk och andlig eller religiös aspekt. Wallinvirta 

beskriver ansvarets inre kärna som frihet, skuld och kärlek. Frihet, skuld och kärlek är 

förenade med varandra i en oavbruten substansrörelse, i vilken friheten och kärleken är 

givna människan och skapar skuldens förutsättningar för ansvaret. Frihet, skuld och 

kärlek bildar tillsammans en enhet som ständigt omvandlas till nya och högre etiska 

förståelsehorisonter för ansvarets gärningar. Ansvarets innebörd ger en djup förståelse 

för det mänskligt sårbara och ofullkomliga. 

 

Friheten är en inre frihet som människan har i relation till sina val, till sig själv och sin 

värdegrund. Frihet är en förutsättning för att människan ska handla moraliskt och ta 

ansvar för sina handlingar, med andra ord är människan fri i sökandet efter det goda. 

Människan är delaktig i livet och hon både kan och ska påverka sina livsval. Det etiska 

kravet i ansvaret gör det oändligt och att handlandet i sig aldrig är tillräckligt, och detta 

gör att människan aldrig kan frisäga sig sitt ansvar. Förpliktelse inbegriper ett ansvar 

som är förbundet med en avläggande ed och kan anses höra till yrkesidentiteten. 

(Wallinvirta, 2011.) 

 

Wallinvirta (2011) framhåller att skuld i ansvarets kärna refererar till den ontologiska 

skulden som är människan given, för att hon är människa. Den ontologiska skulden 

värnar om kärleken mellan människorna och den finns till för att människan inte ska 

kränka den andra människans gränser. Wallinvirta beskriver skuld som att vara 

människa, att vara felbar, att ta konsekvenser, att inneha karaktär, att bära en tung 

packning, att gå över gränser och vara någon som har en ägare. Insikten om skulden är 

nödvändig för att bekänna, gottgöra och försonas med ansvarets oändlighet och 

människans otillräcklighet. Wallinvirta (2011, 123–124) hänvisar till Levinas: Jag är 

jag endast i den grad jag är ansvarig och till Bubers uttalanden att skulden är 

ofrånkomlig för den människa som vill ta ansvar. Existentiell skuld uppstår när en 

människa kränker en mänsklig ordning som hon i sitt väsen känner och erkänner som ett 
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fundament för sin egen och för varje mänsklig existens. Samvetet är vägen från skuld 

till ansvar och samvetet är insikt. 

 

Wallinvirta (2011, 134) framhåller att ju mer människan öppnar sig för kärleken desto 

mer förstår hon och ser av ansvarets inre bör som tvingar henne av fri vilja till ansvarets 

gärningar. Hon hänvisar till Kierkegaards mening att människan är redskapet för 

kärlekens och ansvarets gärningar. Foss (2012) beskriver också kärlekens och viljans 

betydelse i ansvarstagandet. Hon anser att kärleken uttrycks och bekräftas som dygd i 

ansvarets handlingar. Kärlekens dygd som andlig verklighet skapas i viljan, och den är 

ett autentiskt engagemang för människans frihet. Viljan är en skapande kraft och viljans 

kärlek yttrar sig i en önskan om gott för den andra.  

 

5.2.2 Ansvar som yttre och inre etik 

I flera doktorsavhandlingar framkommer att vårdandets meningssammanhang är 

beroende av både den yttre och inre etiken, som bildar en helhet. Det är svårt att göra en 

gränsdragning mellan dessa två. Ansvarets yttre etik omfattar det gemensamma yttre 

och bildas av lagar, förordningar, direktiv, normer, regler och beteenden i vårdkulturen. 

Den yttre etiken ger gränser och skydd samt styr och kontrollerar verksamheten utifrån 

samhällets lagar och förordningar samt utifrån yrkesprofessionens etiska direktiv. 

Utgående från den yttre etiken anses ansvaret vara lika för alla personer med samma 

legitimerade position. Den inre etiken är unik för varje människa och den gör att 

ansvaret kommer till unikt uttryck genom personliga ansvarshandlingar, då den yttre 

och inre etiken sammansmälter. Den caritativa vårdetiken erbjuder en värdegrund som 

förankras i det personliga inre hos vårdaren och vårdledaren. Det är den inre etikens fält, 

där vårdetiken har sin boplats och varifrån vårdgemenskapens och vårdandets ethos 

hämtar sin kraft ur kärleken och medlidandet för den andra. Betydelsefullt är också 

modet och viljan att göra det sanna man tror på och som är gott för den andra. Då den 

andra blir synlig på ett medvetet sätt så skapas förutsättningar för ansvaret. (Foss, 2012; 

Wallinvirta, 2011.) 
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En vårdare eller vårdledare som innehar ett inre etiskt ansvar har en inre auktoritet och 

autonomi, vilket gör att i en caritativ anda blir inte vårdarbetet och ledandet ett 

mekaniskt utförande, utan handlingar som beaktar människan. Genom att vidröra 

människans kropp, själ och ande, berör vårdandet enhetens djupaste mening. 

(Honkavuo, 2014; Wallinvirta, 2011.) Blegen (2015) beskriver ansvaret för den andra 

och vidrörandet av människan som enheten, och även Karlsson (2013) lyfter fram 

enhetens (kropp, själ och ande) vidrörande när hon framhåller betydelsen av att tänka på 

och ansvara för och att låta sig vidröras av medmänniskan. I ansvaret för den andra 

lyfter Koskinen (2011) fram betydelsen av lyssnandet, Hilli (2007) poängterar språket 

och Rudolfsson (2007) framhåller dialogen. Foss (2012) å sin sida beskriver kärlekens 

och viljans betydelse i ansvarstagandet, som önskan om gott för den andra. Matilainen 

(1997) poängterar betydelsen av det inre allvaret och ansvaret i kombination med ljus 

livssyn. Saeteren (2006) menar att djupet i vårdarens tanke på sitt ansvar för patienten 

som enheten kropp, själ och ande ser ut att vara relaterad till vårdarens livsförståelse, 

medan Karterud (2006) anser att den etiska akten härrör från kärlek, ansvar och offer. 

Hilli (2007) belyser ansvaret som en hederssak och framhåller betydelsen av att bejaka 

ethoset, att vara lyhörd för sitt hjärtas röst och ha mod att vara den människa man 

innerst inne är. 

 

Ansvarets inre innebörd kan anses bli diffus och otydlig till sin egen ontologiska kärna 

på grund av den yttre etikens betoning och dominerande betydelseinnehåll. Ansvarets 

komplexitet uppstår i det yttre och inre fältets beroende av varandra, i medvetna eller 

omedvetna handlingar i förhållande till gott och ont. (Honkavuo, 2014; Wallinvirta, 

2011.) Frilund (2013) menar att organisationens värderingar aldrig stämmer helt 

överens med personliga värden och dessa kan vara i konflikt med varandra. I 

doktorsavhandlingarna som behandlar ledarskap framkommer att om ekonomi, politik 

och förvaltning får för stort inflytande i vården, då blir vårdandets sak undangömd, dvs. 

det inre ansvaret göms bakom det yttre ansvaret. Honkavuo (2014) menar att det 

hälsoekonomiska företagstänkandet är en viss form av blindhet och äventyr med 

patienter, vilket leder till vårdadministrativt lidande hos vårdledarna och vårdarna. Hon 

anser att tjänandets disharmoniska identitet antagligen är ofrånkomligt, men att denna 

motsägelsefullhet också kan tolkas som avsaknad av engagemang. 
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5.2.3 Ansvar som rörelse 

Människan söker sammanhang och gemenskap där hon ställs inför olika situationer i 

livet som medför val av olika slag, och människan har möjlighet att utvecklas och växa i 

sitt ansvar. Ansvaret inbegriper betydelse av gemenskap för en viss sak eller i ett 

speciellt sammanhang som sammanför och skapar förutsättningar för frambringandet av 

ansvarets handlingar. Ansvaret i vårdandets sak binder samman och ger möjlighet till 

patienten, vårdaren och vårdledaren att utvecklas och växa i vårdandets 

meningssammanhang. (Honkavuo, 2014; Wallinvirta, 2011.) Enligt Honkavuo (2014) 

inbegriper vårdledarskap det beteende och den sociala samverkan som vårdledaren 

uppvisar och som systematiskt påverkar andra med avsikt att finna och lösa bestämda 

uppgifter för att nå fastställda mål i tjänandet för den goda vården i vårdandets 

meningssammanhang. Sålunda ger vårdandet och ledandet rörelse, inriktning och ett 

professionellt förhållande till människorna som ska vårdas och ledas.  

 

Wallinvirta (2011) belyser ansvarets villkor och gränser genom risk, straff och svar. 

Straff i relation till ansvarets yttre och inre innebörd kan förstås som inskränkning av 

friheten, en gränssättning av handlingar och konsekvenser. Risk i förhållande till 

ansvaret skyddar människan från överträdelse av gränser samtidigt som det möjliggör 

risken för överträdelse. Wallinvirta (2011) beskriver också ansvaret som omdöme och 

handling där människan blir ansvarig för sitt eget ansvar, ansvarig och skyldig att svara 

för sina handlingar. Hon anser att ansvarets betydelseinnehåll inte är att människan kan 

och ska bli fullkomlig och att människan ska fullständigt omfatta ansvarskärnans alla 

fundament. Denna ofullständighet kräver att människan berörs och inser sin skuld, 

felbarhet och skyldighet för att hon ska kunna ta sitt ansvar och växa mot mer 

tillräcklighet. Ofullständighetens betydelseinnehåll ger samtidigt ansvaret en oändlighet, 

med andra ord finns det ingen gräns för ansvarets natur, handlingarnas mängd och 

tillräcklighet. Wallinvirta anser att det finns en paradox i begreppet ansvar som samtida 

förståelse som villkor och gränser samt som ofullständighet och oändlighet. Honkavuo 

(2014) menar att det finns villkor och gränser för hur långt ansvaret kan eller får sträcka 

sig t.ex. arbetsbeskrivningar är dokument som beskriver ansvarets omfattning i en 

arbetsuppgift.  
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Wallinvirta (2011) belyser ansvarets väsen som lydnad, disciplin, plikt och glädje. 

Ansvaret kan ses som en god egenskap som uppfattas av allvaret i arbetet. Detta gör att 

ansvaret kan vara tungt att bära som ett ofrånkomligt villkor och känsla av 

otillräcklighet, vilket kan ge upphov till konflikter och skuldkänslor i vårdandet. 

Människan vill frigöra sig från skuld och orkar inte bära känslor av otillräcklighet och 

misstag. Ansvar i sig själv är igångsättare och kraften ges av förbindelse, förpliktelse 

och straff, medan skulden tvingar människan till medvetna handlingar. Skulden berör 

människans handlingar, och människan har som skyldig viljan och förmågan att handla 

och förändra. Handlingar kan gottgöras och sonas. Enligt vårdvetenskapen är 

människan fri att i skuld välja det som är gott för en annan människa och att ta ansvar.  

 

Ansvarets handlingar kommer till uttryck i görandets, varandets och vardandets 

dimensioner och i sammansmältning av det gemensamma personliga yttre och inre. Det 

är i det etiska fria svaret till den andra som jaget stärks. Ansvaret kan uppfattas som 

personligt och absolut som bygger på fri vilja och tro på goda handlingar. Människan är 

fri när hon uppfattar sina gränser. Samvetet är vägen från skuld till ansvar. Människan 

är till för människan och det är betydelsefullt att våga vara tillsammans och ändå inte 

vara ett tillsammans. Vårdandet som utgår från inre etik behöver gemenskapens stöd i 

vårdkulturen för att modet och offrandets gåva ska kunna bli verklighet i vårdandets 

meningssammanhang. (Foss, 2012; Honkavuo, 2014; Wallinvirta, 2011.) 

 

En kärlekens gärning för människan är att finna sitt eget personliga inre förhållande till 

frihetens, skuldens och kärlekens oavbrutna substansrörelse. Ansvarigt ledande innebär 

samband med människans varande, och det är relaterat till hälsa och lidande som en 

naturlig del i människans varande och är således evident. (Foss, 2012; Honkavuo, 2014; 

Wallinvirta, 2011.) Hilli (2007) belyser ethosets yttre formning som människans sätt att 

vara, dvs. hennes etiska hållning, handlingar och den anda hon utstrålar. Detta är 

betydelsefullt bl.a. för att väcka patienten till ansvar för sin hälsa. 
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5.2.4 Ansvar som tjänande 

Vårdledarens viktigaste uppgift är att utgående från ethos och ett etiskt förhållningssätt 

skapa en vårdande kultur. Genom att sammanbinda caritas med administrationens 

effektivitet såsom hjälpande, tjänande och förvaltande skapar vårdledaren möjligheter 

för vårdande och förenande av vårdpersonal i tjänandet av patienten. Sålunda formar 

tjänandet av vårdandets sak den vårdande kulturen och vårdgemenskapen. En 

vårdledare som möjliggör tjänandet delar sin auktoritet, synlighet, makt och sitt 

kunnande med sin personal. Delaktighet skapar engagemang, motivation och tillit, 

vilket är viktigt att ta till vara hos personalen. (Salmela, 2012.) 

 

Hilli (2007) menar att det etiska uppstår när olika värden möts. Balansen mellan yttre 

regler och den personliga inre etikens värdegrund är av stor betydelse för att 

motsägelsefullhet i ansvarets handlingar inte förmedlas (Frilund, 2013). Ansvaret i 

vårdandets meningssammanhang är asymmetriskt för att patienten, vårdaren och 

vårdledaren inte kan byta positioner. Detta är något som tas upp av bland annat Kasén 

(2002) och Fredriksson (2003), medan Rundqvist (2004) framhåller att ansvaret inte 

överges i samband med auktoritet. Ansvaret byggs upp av självupplevd erfarenhet av 

den goda dygden, av att ge och få. Frihet som värde stärker ansvaret. Handlingsfrihet 

inbegriper rättighet att utgå från egen värdegrund i den unika vårdsituationen och 

arbetssituationen (Frilund, 2013).  

 

En vårdorganisation som tar vårdadministrativt ansvar bidrar till att vårdledarna och 

vårdarna kan identifiera sig med den och det ger möjligheter till att uppnå gemensamma 

mål, strategier, förändringar och utveckling. Vårdledaren har ett vårdadministrativt 

ansvar att integrera vårdorganisatoriska värden i vårdkulturen och föra kontinuerliga 

diskussioner om värdegrunden. Förtroende och tillit ses som viktiga kvaliteter för att 

skapa öppenhet och gemenskap i relationerna i vårdandets meningssammanhang. 

(Salmela, 2012.) Ansvar som en förbindelse och relation väcker en positiv emotionell 

aspekt genom engagemang, kontakt, försäkran och beröring. Den här dimensionen är i 

kontakt med viljan och förmågan att ge av sitt inre åt andra, att bli och låta sig bli 

emotionellt beroende av och förbunden till den andra i vårdandets 

meningssammanhang. Ansvar som omdöme och handling är i kontakt med kunnandet, 
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dvs. den kognitiva och emotionella kompetensen som genom förståelse, respons, 

genklang och handlingar möjliggör hur ansvar med vårdandets ethos synliggörs i 

vårdandets meningssammanhang. (Wallinvirta, 2011.) Vårdledaren borde få värdesättas 

och få vara människa, inte ett redskap att effektivera organisationer (Foss, 2012). 

 

En inre mognadsprocess av mod, vilja, tålamod, engagemang, självbehärskning, 

disciplin, ljus livssyn, tro på sig själv och andra är betydelsefulla i tjänandet speciellt 

som vårdledare men också som vårdare. Tjänande, dvs. vårdande och ledande innebär 

också inbjudan som bekräftas genom gästfrihet, delaktighet, tillgänglighet, synlighet, 

vördnad och värdighet. (Foss, 2012; Honkavuo, 2014; Salmela, 2012; Wallinvirta, 

2011.) 

 

En inre etisk oro kan uppstå hos vårdaren och vårdledaren på grund av konflikter när 

arbetet inte kan utföras på ett sätt som känns och är riktigt. Egna värden kan komma i 

konflikt med upplevda möjligheter att handla enligt egna ideal, t.ex. av ekonomiska och 

politiska skäl eller patienters, anhörigas och medarbetares förväntningar. Etisk 

medvetenhet som inte går att förverkliga kan ha negativ inverkan på hälsan. (Honkavuo, 

2014; Wallinvirta, 2011.) 

 

Autonomi handlar om att respektera de värden och beslut en patient står för, dvs. det 

innebär respekt för människans egen förmåga att ta ansvar och bli delaktig (Frilund, 

2013). Att vara personligt ansvarig och skyldig, att på ett unikt personligt sätt visa på 

sin moraliska karaktär och integritet är att modigt vilja stå upp för sin inre värdegrund 

och övertygelser. Det är en strävan efter mening för det goda. Den ontologiska skulden 

kan inte botas eller borttas, utan det gäller också för vårdaren och vårdledaren att lära 

sig att leva med insikten att inte kunna göra mera. (Wallinvirta, 2011.) 

 

Att ställa för höga krav på sig själv kan också ge skuldkänslor. Denna konflikt att aldrig 

vara tillräcklig som människa i det ontologiska varandet ur ett mänskligt perspektiv 

måste var och en själv ta ansvar för. Livets främsta plikt är att uppfylla kärlekens lag, att 

stå ut med människans otillräcklighet och felbarhet. Vårdare och vårdledare är inte fria 
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att välja bort ansvaret i vårdandets meningssammanhang. Genom att upptäcka frihetens 

gränser lär man sig att behärska olika skeenden med utgångspunkt i den inre och yttre 

etikens fält, dvs. kontroll och balans. (Wallinvirta, 2011.) 

 

Wallinvirta (2011) poängterar att fastän vårdledaren är i nyckelposition så är han eller 

hon också ofullkomlig och sårbar som människa. Hon framhåller att i vårdverkligheten 

finns risk för att vårdledare och vårdare utvecklar skuldsamvete utgående från svåra 

situationer som plågar med destruktiv skuld och bidrar till moralisk oro, stress och 

ångest. En sådan karaktär hos skuldkänslorna blir inte kraftgivande för ett ansvarsfullt 

handlande. Moralisk oro och vånda kan komma till uttryck i ilska, skuld, smärta, 

maktlöshet och frustration som inte är till någons fördel i vårdandets 

meningssammanhang. När den mänskliga existensens ordning kränks blir människan 

okänslig inför sitt eget inre och värdegrunden blir osynlig En långvarig samvetsstress 

leder till att det sanna samvetet tystas ned och blir stumt inför andras lidande, och 

sålunda finns ingen väg från skuld till ansvarets handlingar. 

 

Frilund (2013) poängterar att moralisk oro och stressrelaterade upplevelser utgör ett 

reellt hot mot vårdkvaliteten. För att kunna ge god vård bör det finnas realistiska 

möjligheter bl.a. genom optimal personalbemanning och utbildning. Om visioner om 

gott vårdande kommer i konflikt med realiteten ökar risken för emotionell uttröttning, 

cynism och misstag i vården. Hon menar att ledandet av vården har konsekvenser för liv 

och hälsa. Frilund betonar att det förefaller som om kärnan för den goda vården utgörs 

av vårdare med ett caritativt och etiskt förhållningssätt till patienten, men hon vill också 

framhålla betydelsen av relationen mellan vårdare och vårdare samt relationen mellan 

vårdare och ledare. 

 

Tjänande som arbete förstås som enande enligt Honkavuo (2014) som framhåller 

betydelsen av samarbetet i vårdandet. von Post (1999) ser på ansvar som den sanna 

relationen, där ansvaret bl.a. innebär att sköta, leda och bry sig om. Relationer innebär 

att dela och vara delaktig, vilket bland annat Kasén (2002) lyfter fram, och Hilli (2007) 

menar att delande är helande. 
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Personligt engagemang och värdesättning av sig själv och sitt arbete är viktigt för att 

möten mellan patienten, vårdare och vårdledare ska kunna uppstå på ett värdigt sätt. För 

att vårdledaren ska kunna arbeta enligt sitt inre etiska krav och utifrån sin etiska 

övertygelse om vad som är gott för patienter och vårdare behövs stöd från organisation 

och ledning. (Salmela, 2012.) Vårdledaren ska stöda vårdaren att möta den lidande 

patienten (Foss, 2012). 

 

Människans varande är primärt, medan administration är en sekundär betingelse. Den 

ontologiska medvetenheten är en livslång process. Det etiska ansvaret innebär att bli 

medveten om sina egna personliga resurser och begränsningar. Mänsklig kärlek och 

barmhärtighet ger ansvaret liv. (Foss, 2012; Wallinvirta, 2011.) I vårdledarens hållning 

och relation till patienter och vårdpersonal avspeglas etiken som visas i vårdledarens 

ansvar, det ansvar som vårdledaren är beredd att bära och som är förenligt med viljan att 

tjäna vårdandets sak (Salmela, 2012). Ansvarigt vårdledarskap danar till etiskt ansvar 

och mänsklig kärlek i kulturen och gemenskapen i vårdandets meningssammanhang. 

Det danar till ansvar för sig själv och för andra. (Foss, 2012.) 

 

5.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

En sammanfattning av kapitlen 5.1–5.2, som öppnar för ny förståelse presenteras i det 

här kapitlet. 

 

Hälsovården står inför stora utmaningar, vilket innebär ansvarsfulla val, prioriteringar, 

beslut och handlingar. Det behövs lagar, förordningar och övervakning, men de är inte 

tillräckliga för att garantera upprätthållandet av människans värdighet. Vårdandets 

meningssammanhang, som förenar, binder samman och ger vårdandet en mening, 

utgörs av vårdgemenskapen, och grundförutsättningen finns i caritasmotivet som 

förenar gemenskapen i relationerna i vårdandets meningssammanhang och inger 

mening, hopp, livsmod och möjlighet för människan att växa. I en god relation, i ett äkta 

möte har båda ansvar, båda är beroende av varandra och båda formas och förändras i 

relationen då människokärlek råder, och man hjälper en annan människa som behöver 

hjälp. Då människans kropp, själ och ande vidrörs, berör vårdandet enhetens djupaste 
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mening. Människans värdighet kränks om hon fråntas sitt ansvar och sin frihet. Utan 

människokärlek blir således ansvaret i hälsovården ett lagstadgat och övervakat 

mekaniskt utövande, som inte når vårdandets kärna. Vårdandets etiska värden ger 

ekonomiska och mänskliga resurser och anses således utgöra betydelsefull hållbarhet. 

 

Ansvarets inre kärna som frihet, skuld och kärlek är betydelsefull i vårdandets 

meningssammanhang för att upprätthålla människans värdighet. Den ontologiska 

skulden gör att människan aldrig är ansvarsfri. Ansvaret, som igångsätts av den 

ontologiska skulden, får kraft och styrka från kärleken och friheten. Samvetet är vägen 

från skuld till ansvar och samvetet är insikt. Människan är unik och ansvaret uttrycks 

unikt. I vårdandets meningssammanhang bär människan ansvar för sig själv och andra, 

fastän professionen skapar en asymmetri i ansvaret. I det osjälviska tjänandet av den 

andra ska den andras ansvar respekteras. 

 

Ansvaret är oändligt och människan är otillräcklig och ofullkomlig, vilket gör 

människan sårbar som patient, vårdare och vårdledare i vårdandets 

meningssammanhang. Barmhärtighet och medkänsla minskar om förutsättningarna till 

god vård ständigt fattas. Ett synligt, tillgängligt, öppet och uppskattande vårdledarskap 

främjar en god anda i gemenskapen och ger glädje, trivsel och trygghet. Vårdledaren 

och vårdaren ansvarar personligen och gemensamt för vårdandets kvalitet och 

uppmuntrar patienters och anhörigas vilja och förmåga att sköta sig själva. Konflikt 

mellan det yttre och inre ansvaret kan innebära kränkning av värdigheten. Ansvarets 

inre innebörd kan bli diffus om det yttre ansvaret poängteras för mycket. Människan ska 

bejaka sitt ethos och våga vara den människa hon innerst inne är. Ansvaret innebär 

löften, möjligheter och risker. Det kan således anses att bejakandet av ethos är en 

möjlighet för människan att danas och bli mera människa, bli mera mänsklig. 

Människokärleken är således oumbärlig i ansvaret som värnar om människans 

värdighet.  
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6 MATERIAL OCH METOD 

En bärande idé i vetenskapligt arbete är att återupptäcka kärnan och göra den synlig och 

verksam i tiden (Eriksson & Lindström, 2009). Enligt Näsman (2015a) är det viktigast 

att ha ett klart syfte och hitta den rätta frågan. Hon framhåller att materialet i sig inte är 

en garanti eller ett hinder för att få ett vårdvetenskapligt resultat. Studiens sak och 

undran är i fokus för att på ett trovärdigt sätt nå det skönjbara som anses vara värt att 

veta. Nyström (2015) beskriver varje enskild studie som en resa utgående från 

Gadamers beskrivning av bildning som hemkomst. Nyström menar att möten ger nya 

erfarenheter som förändrar förståelsen och vid hemkomsten efter resans slut är man 

själv förändrad och hemmet är förändrat, eftersom det tolkas utifrån ny förståelse. 

Studien börjar i teoretiska perspektivet och går genom litteraturen och intervjuerna 

tillbaka till teoretiska perspektivet, där det främmande sammansmälter med det kända 

genom reflektion och tolkning. 

 

Studiens material består av Lögstrups bok Det etiska kravet och intervjutexter. 

Religionsfilosofen Lögstrups bok har valts för att den behandlar mänskliga möten, dvs. 

att vara människa tillsammans med andra människor och att förstå det här som ett 

ansvar. Intervju med patienter, vårdare och vårdledare inom den offentliga öppna 

hälsovården har valts för att binda teorin till praxis. 

 

Studiens teoretiska perspektiv är vårdvetenskapligt och bygger på kvalitativt 

förståelseinriktad hermeneutisk forskningstradition. Hermeneutikens ledstjärnor är 

öppenhet, medan det tydliga teoretiska perspektivet anger riktningen och möjliggör 

igenkännandet av det som vilseleder och för bort från själva saken (Eriksson & 

Lindström, 2009). Epistemologin ska hjälpa till att skapa kunskap, förståelse och 

beskrivningar om saken på ett sådant sätt att kunskapen representerar den evidens, den 

verklighet, det sanningslika som kan skönjas i saken (Näsman, 2015a). Hermeneutisk 

epistemologi söker evident kunskap bortom exakta beskrivningar och djupstrukturer 

som inbegriper det etiska, estetiska och det heliga, där sanning kan jämställas med 

förståelse (Nyström, 2015). Studiens frågeställningar om ansvar hänger starkt samman 

med människans existens, och därför anses hermeneutisk epistemologi naturlig. 

Materialet representerar det universella bortom exakta beskrivningar, så att det unika 
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kan framträda ur det universella. Texterna präglas av ömsesidighet och förståelse 

människor emellan. Studien som genomsyras av ethos strävar efter att se verkligheten i 

vårdandets meningssammanhang. 

 

Eriksson (1987) framhåller att vårdvetenskapens ledande teknik är en form av 

beskrivande förståelse eller förståelse genom beskrivning. I studien finns en strävan att 

försöka förstå och beskriva vad människans ansvar är och vad ansvar kan innebära i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

Lögstrups text valdes för att den antas kunna bidra med djupare förståelse av ansvarets 

väsen, och kvalitativ intervju anses vara meningsfull, fruktbar och genomförbar för att 

möjliggöra att teori binds till praxis. 

 

6.1 Lögstrups text 

Det etiska kravet skriven av K. E. Lögstrup (1905–1981) publicerades första gången på 

danska år 1956. Den har senare utkommit i många upplagor och även utanför Danmark. 

Jag saknar kunskaper i danska och valde därför att läsa den svenska översättningen 

omfattande 315 sidor. Lögstrup var professor i etik och religionsfilosofi vid 

universitetet i Århus. Hans filosofi, som är fenomenologiskt inspirerad, har även väckt 

uppmärksamhet utanför teologiska sammanhang. Hans tankar är djupt förankrade i 

judisk-kristen tradition. Lögstrup hävdar att det inte finns någon kristen lösning på 

problemet hur den enskilda människan ska förhålla sig till andra. Han menar att vara 

människa tillsammans med andra människor och att förstå detta som ett ansvar, är något 

för alla gemensamt. Lögstrup undersöker spontana och instängda livsyttringar. Han 

anser att tillit, förtroende och kärlek är spontana livsyttringar som kommer fram 

spontant i mänskliga möten. Spontana livsyttringar kan inte göras till medel för något 

annat och de kan inte planeras eller tänkas fram i förväg. Lögstrup framhåller att dessa 

livsyttringar är i sig själva etiska. 

 

Motivet för att välja Lögstrups Det etiska kravet är att den behandlar mänskliga möten, 

att vara människa tillsammans med andra människor. Lögstrup undersöker spontana 

livsyttringar som är starkt bundna till människans existens och till människans ansvar 
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människor emellan. Det etiska kravet ger djupare förståelse av det etiska, estetiska och 

heliga för en sanningslik och evident förståelse i studiens sak. Alternativa källor som 

kunde ha använts är verk av t.ex. Buber eller Lévinas. Dessa författare avhandlar det 

etiska, andliga, ansvaret som väcks inom människan i mötet mellan två personer, jag 

och du, medan Lögstrup avhandlar ömsesidighetens betydelse i ansvaret människor 

emellan och att ansvaret är något för alla gemensamt. Eftersom studiens sak är 

människans ansvar och vad ansvar innebär i gemenskapen i vårdandets 

meningssammanhang så föreföll det vara motiverat att ta med Lögstrups verk i studien. 

 

6.2 Intervjuernas genomförande 

Kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod anses lämplig och fruktbar för 

att kunna förstå och beskriva vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

Kvale (2001) anser att den kvalitativa intervjun är en unikt känslig metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur informanternas vardagsvärld. Studien strävar efter att nå 

förståelse om vardagsvärlden i vårdandets meningssammanhang genom den kvalitativa 

forskningsintervjun med patienter, vårdare och vårdledare. 

 

Intervjustudien utfördes inom offentlig öppen primärhälsovård. I intervjun deltog 

sammanlagt 15 svenskspråkiga och finskspråkiga kvinnor och män i åldern 27–67 år, 

med en jämn fördelning mellan patienter, vårdare och vårdledare. Tanken var att få med 

kvinnor och män i olika åldrar i dessa tre grupper, vilket lyckades väl. Patienternas 

användning av hälsovårdstjänster ansluter sig till mottagningsbesök och hembesök i 

samband med vård av kroniska sjukdomar, akuta sjukdomar och hälsogranskningar 

inom offentlig primärhälsovård, och en del av patienterna använder därtill offentlig 

specialsjukvård. Vårdarna arbetar inom mottagnings- och hemvårdsverksamhet inom 

offentlig öppen primärhälsovård, och vårdledarna arbetar i patientvård eller nära 

anslutning till patientvården inom offentlig primärhälsovård. 

 

Personerna kontaktades personligen med förfrågan om de vill delta i studien (se bilaga 

1) och alla tilltänkta svarade ja. Intervjuerna utfördes hemma hos forsknings-
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personerna, hemma hos mig eller på forskningspersonernas arbetsplats. Intervjuplatsen 

valdes enligt hur det passade bäst för forskningspersonen och var intervjun kunde 

genomföras ostört. Intervjun genomfördes enligt intervjuguiden (se bilaga 2) med 

färdigt uppställda frågor, som ledde till följdfrågor allt efter forskningspersonens svar. 

Intervjun, som räckte mellan 30 och 60 minuter, väckte varje intervjuperson till djupa 

tankar. Jag visade vördnad för forskningspersonens värdighet och var öppen inför hans 

eller hennes uttalanden, och intervjun blev en givande dialog där kunskapen växte fram 

med forskningspersonen i förgrunden. Således ledde intervjufrågorna fram till aspekter i 

saken som den intervjuade kom att uppmärksamma, och intervjuarens aktiva lyssnande 

och uppföljning av svaren bestämde delvis samtalets förlopp (Kvale, 2001). I kvalitativa 

intervjuer ska frågorna vara så öppna och så tillåtande som möjligt, men ändå ska 

intervjuaren styra intervjun (Trost & Levin, 2004). Frågorna hade formulerats öppna för 

att möjliggöra att alla forskningspersoner skulle ha möjlighet att tillföra egna fragment 

till studien. Intervjusituationerna kändes trygga och jag anar att intervjupersonerna 

vågade träda fram med sina egna, ärliga tankar. Jag försökte lyssna till mitt hjärtas röst 

och till forskningspersonen och hans eller hennes annanhet och värdighet (Koskinen & 

Lindström, 2013a) och samtidigt med respekt inbjuda till djup diskussion utan att tränga 

för djupt och förorsaka kränkning. 

 

Intervjuerna spelades in med digital diktafon och de transkriberades, nedskrevs i sin 

helhet till textform. Enligt Kvale (1997) innebär transkribering att ändra från en form till 

en annan från talspråk till skriftspråk, vilket inte anses vara problemfritt. Kvale menar 

bl.a. att ett levande, pågående samtal fryses i en skriven text. Jag har själv intervjuat och 

själv transkriberat och även sparat bandningen av intervjuerna tills tolkningen var 

färdig, för att ha möjlighet att lyssna till intervjuerna ännu efter transkriberingen. I en 

del intervjuer har intervjupersonerna talat dialekt, så att det naturliga har fått framträda. 

Transkriberingen har gjorts till skriftspråk på svenska och finska. Intervjutexternas 

längd varierar mellan 6 och 12 A4-sidor (textstorlek 12, radavstånd 1,5 cm). 

 

6.3 Textläsning 

Studiens material består av Lögstrups text och intervjutexter. Hermeneutisk läsning 

anses vara en lämplig metod för att låta materialet tala och för att nå djupare förståelse. 
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Vikström (2005) menar att människan tolkar världen med språkets hjälp, men han 

menar att språket i sig redan är en tolkning av världen. Orden formas till budskap som 

bär på mening om världen och läsaren är fri att i sin tolkning pröva olika betydelser hos 

olika ord. Det här gör att texten kan betyda något annat och något mer mångskiftande än 

vad författaren avsåg. Mottagandet av en text kan anses som en i sig tolkande och 

skapande aktivitet där språket har en förmedlande uppgift mellan människan och 

världen. Enligt Vikström framhåller den hermeneutiska traditionen att sanningen 

kommer till en, men att den öppnar sig enbart genom tolkning. Vikström anser att 

sanningen upptäcks och skapas, eftersom tolkningen är ett mottagande av texten och en 

språklig formulering av uppnådd förståelse. 

 

Läsarens etiska hållning till texten utgör grunden för hermeneutisk läsning, som utgår 

från att siktet för läsningen börjar från egen tradition med ett uttalat teoretiskt 

perspektiv. Det är förförståelsen och traditionstillhörigheten som igångsätter rörelsen 

mellan det förgångna och nuet, mellan det förtrogna och det främmande samt mellan 

den egna traditionen och textens vittnesbörd. Den hermeneutiska läsningen utgår från att 

läsaren ser texterna som en möjlighet för ny förståelse och att läsaren är beredd att sätta 

sin förförståelse på spel. Saken ska få träda fram som tidlös och ursprunglig genom ett 

kvardröjande möte med texternas originalröster. Det anses att i förförståelsens spelrum 

ska läsaren ständigt balansera mellan sin personliga tillägnan av den egna 

vetenskapstraditionens grundordning och texternas budskap, som tillåts tilltala och 

vidröra läsaren som något nytt och annorlunda. Det är utmanande att kunna se det nya 

och söka mening bortom det direkt givna. Öppenhet och kreativitet krävs för att 

uppenbara mening från djupet av texten och för att utforma och gestalta olika 

tolkningar. (Koskinen, 2015; Koskinen & Lindström, 2013b.) 

 

6.4 Textläsningens genomförande 

Textläsningen i studien har skett enligt Koskinen (2015), som säger att metodologin ska 

inspirera tänkandet och fungera som en teoretisk utgångspunkt för metoden och vara 

stöd för textanalys och tolkning. Hermeneutisk läsning innebär enligt Koskinen att inta 

en fördomsfri hållning och att låta texten göra intryck och att låta sig vidröras av tanken 

och saken som man vill förstå. Koskinens gestaltade hermeneutiska läsning är förankrad 
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i Gadamers filosofiska tänkande. Gadamer (1997) betonar att man måste förstå det hela 

ur det enskilda och det enskilda ur det hela. Den mening som är helhetlig, blir till 

uttrycklig förståelse då de delar, som bestämts av helheten, själva bestämmer denna 

helhet. Förståelsen rör sig således ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet så 

att den enhetliga förståelsen vidgas och man förstår annorlunda. Det är frågans innersta 

väsen som öppnar möjligheterna och håller möjligheterna öppna för förståelse 

(Gadamer, 2013). 

 

Studiens teoretiska perspektiv anger siktet och ledsagar det hermeneutiska kunskaps-

sökandet. Textläsningen utgår således från teoretiska perspektivet, axiom 3: Människan 

är i grunden helig. Människans värdighet innebär att inneha det mänskliga ämbetet, att 

tjäna i kärlek, att finnas till för den andra ochtes 4: Vårdgemenskap utgör vårdandets 

meningssammanhang och har sitt ursprung i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos 

dvs. en caritativ etik. Först gjordes en första läsning av alla texter som säregna och 

partikulära. Ur texterna framträdde större meningsbärande textenheter som tilltalade och 

vidrörde mig samt väckte en undran om saken. Efter läsning upprepade gånger, rörelse 

fram och tillbaka mellan helhet och del, kvardröjande i texterna, undran och begrundan 

framträdde meningsbärande mönster och konturer av saken. Genom tolkning av de 

meningsbärande mönstren bildades studiens teser som speglas och går i dialog med 

teoretiska perspektivet och synliggör nya fragment och ny förståelse av vad människans 

ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang ur patientens, 

vårdarens och vårdledarens perspektiv.  

 

Studien utgår från vårdvetenskapens och vårdandets ethos, vars kärna utgörs av caritas, 

och den överges aldrig i studien fastän den sätts på spel i mötet med det nya som tas 

emot i öppenhet. Kunskapen och vetandet växer fram i studien genom att se det hela ur 

det enskilda och det enskilda ur det hela och det sannolika öppnar sig genom förståelse, 

tolkning och förståelse i enlighet med Gadamer (1997, 2013) och förståelsen fördjupas 

och vidgas. Den hermeneutiska läsningen möjliggör kunskapens framväxt genom sin 

öppenhet, fördomsfrihet och genom att den tillåter texten göra intryck och tanken 

vidröra. Kvardröjande i texten och i textmaterialets annanhet vidrör, och då öppnas en 

ny sannolik verklighet som träder fram i förhållande till idealbilden.  
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7 FORSKNINGSETIK 

I studien finns ett vårdvetenskapligt intresse och en vilja att fördjupa kunskaperna i 

ansvarets väsen för att bättre förstå vad ansvar innebär för människorna i vårdandets 

meningssammanhang, vilket kan tjäna livet och minska lidandet hos människan. 

Ansvaret är en grundläggande och komplex sak i vårdandet och mänsklig kärlek anses 

ge värme och kraft åt ansvaret. Jag förbinder mig till ansvar för studien och berörda 

människor samt att föra den sanningslika kunskapen vidare. Min vilja är att tjäna 

ansvarets sak och göra det till en del av mitt ethos, och samtidigt inser jag att fullständig 

förståelse kan jag inte nå. I kunskapssökandets alla skeden är människans helighet och 

värdighet viktig för mig och speciellt då jag inträder i intervjupersonernas verklighet 

och värld. 

 

Studien beaktar god forskningspraxis enligt forskningsetiska delegationens och 

finländska vetenskapssamfundets forskningsetiska anvisningar. Normerna i enlighet 

med den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvård efterföljs. 

(Forskningsetiska delegationen, 2012.) Således ger ethos riktningen och styr studiens 

alla arbetsprocesser i vördnad för människan. Hederlighet, omsorgsfullhet och 

noggrannhet iakttas i studien, dokumentering och analysering samt i presentationen av 

resultaten. I studiens sökande, analys och tolkning av material tillämpas etiskt hållbara 

metoder och presentationen av resultaten sker i öppen, vetenskaplig och ansvarsfull 

kommunikation där andra forskares arbete och resultat ges det värde och den betydelse 

som tillkommer dem. Studiens planering, genomförande, rapportering och lagring av 

datamaterial sker på hederligt, respektfullt och omsorgsfullt sätt så att ingen skadas eller 

kränks. De personer som berörs av och som deltar i studien delges resultaten och 

garanteras anonymitet i studiens alla skeden. 

 

Näsman (2015b) framhåller hermeneutiken som en etisk kraft i planeringen av 

forskningen, dvs. man strävar efter att finna det man föreställer sig vara gott, sant och 

skönt, vilket innebär ett etiskt förhållningssätt, att ta ansvar för tolkning, att vara 

medveten om eget bidrag till meningsskapandet och att tydliggöra valen som styrs av 

vårdvetenskapens ethos och ontologi. I studiens utformning finns en vilja att lyfta fram 
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ett starkt och tydligt uttalat teoretiskt perspektiv för att ge rättvisa åt saken och åt 

tidigare vårdvetenskaplig forskning inom Åbo Akademi. 

 

Enligt Eriksson (2013) handlar etik om att avtäcka sanningen, och hon framhåller att det 

är att förstå, att finna vägar till vetande och göra det evident. Att se och att inse är 

ingången till människans verklighet och värld, där varje människa är sin egen värd. 

Studiens intervjupersoner är värdefulla för att jag ska kunna avtäcka sannolik sanning, 

nå förståelse och göra den sanningslik. Jag närmade mig personligen de tilltänkta 

forskningspersonerna med vördnad och inbjöd dem till intervju angående ansvar i 

vårdandet. Jag känner vördnad för och tacksamhet mot dessa personer som med 

inlevelse delade med sig av sin värld och verklighet för att tjäna vårdvetenskapens sak. 

Intervjufrågorna styrde forskningspersonerna in i ansvarets värld, men de får fritt träda 

fram i sitt ansvar som gör mig lyhörd och intresserad till djupare kunskap med 

följdfrågor. Dialogen är förtroendefull och värdig och jag lyssnade till mitt hjärtas röst 

för att inte tränga för djupt in i deras verkliga värld och förorsaka sårande och 

kränkning, för i forskningspersonernas värld möts det vardagliga och det heliga. 

Studiens etik förankras i ethos och görs med aktning och vördnad för varje berörd 

person. 

 

Den vårdande etikens olika moment fogas samman och blir levande genom en 

hermeneutisk rörelse. Enligt vårdvetenskaplig evidens blir något evident genom att det 

synliggörs, kläs i ord och uttalas samt harmoniseras mot en given enhet både i ord och i 

en konkret situation, här och nu. (Eriksson, 2013.) I studien möts teori och praxis, 

Lögstrups text och intervjutext möts och blir levande i den hermeneutiska rörelsen från 

helhet till del och tillbaka till helhet och går i dialog med teoretiska perspektivet. Ethos 

och värdighet binds samman genom närheten till det vardagliga och heliga. I studien 

finns en vilja till att klä i ord allt vad som ses, hörs, upplevs och förstås och att kunna 

belysa saken på ett synligt, rättvist och värdigt sätt.  
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8 RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat utgående från Lögstrups text och 

intervjutexterna. Utläggningen av resultatet, att synliggöra återupptäckandet av kärnan, 

är utmanande. Enligt Eriksson (2009) framkommer evidensen först när saken uttalas 

och kläs i ord, och orden ska väljas omsorgsfullt och spegla den egna traditionen och 

det vårdvetenskapliga språket. Vikström (2005) betonar att tolkningsresultaten inte kan 

göra anspråk på en slutgiltig sanning, utan tolkningsarbetet innebär ett tålmodigt 

sökande efter argument för den tolkning som ter sig mest sannolik. Tolkning har en 

öppen och oavslutad karaktär som gör att den kan ge upphov till nya frågor och den kan 

ge nya möjligheter. 

 

8.1 Ansvarets väsen utgående från Lögstrup 

Här redogörs för Lögstrups (1992) tankar om ansvar som ett etiskt krav. Hans 

livstolkning präglas av tanken om ömsesidighet människor emellan och att livet bäst 

förstås om det ses som en gåva. Att vara människa tillsammans med andra människor 

och att förstå detta som ett ansvar är något för alla gemensamt, menar Lögstrup. 

 

Sammandraget av min tolkning och förståelse av Lögstrups text är: Människan är 

ansvarig genom att hon finns till tillsammans med andra människor. Då människan 

mottar livet som en gåva är människans ansvar kärleken till nästan. Ansvaret, som ger 

mening i livet, innebär att ta till vara den andras liv, att utlämna av sitt eget liv och att ta 

emot livet som gåva. Kärleken uppkommer ur mottagandet av livet. Det här betyder att 

då människorna i sitt ansvar möter varandra i sann kärlek och osjälviskhet, och når 

förståelse för varandra genom kommunikation, gör varandra delaktiga, och hjälper 

varandra, då lyckas både den enskilda och den andra samtidigt som glädjen, kärleken 

och livskraften sprids spontant utan vilja till suveränitet. Detta är människans ansvar 

och människokärlek. 

 



47 
 

 

8.1.1 Livet är en gåva och ansvar är kärlek 

Vårt liv är oss givet, vi har inte själv skapat det och därför kan det inte uppleva ett direkt 

uttryck. Försöker vi ändå det, blir det förfalskat i den patetiska eller sentimentalt obundna 

utgjutelsen. (Lögstrup, 1992, 52.) Att livet är skänkt går inte att konstatera empiriskt, 

endast att tro eller förneka (Lögstrup, 1992, 153). 

 

Min tolkning är att livet som gåva till människan inte kan och inte ska förklaras, utan 

som människa ska man ta emot livet och leva livet. Då människan glömmer att leva och 

ta emot vad livet bjuder kan livet i stället bli till ett redskap för att nå materiella värden. 

Lögstrup (1992, 147) framhåller att vi människor inte är grunden till våra liv utan att vi 

endast har blivit anförtrodda att ta hand om det genom att ta ansvar för vad vi är och 

har. Lögstrup (1992, 193) menar att i det dagliga livet är vi människor mera bundna vid 

ostördhet och det materiella och andliga goda än vid själva livet. Lögstrup framhåller att 

då livet ses som en gåva, uppmanas man av livet och livsförståelsen att ta till vara den 

andras liv och att leva sitt eget liv i mottagande av livet. 

 

Enligt Lögstrups verk Det etiska kravet är tillit, förtroende och kärlek spontana 

livsyttringar hos människan och min tolkning är att dessa livsyttringar hör starkt 

samman med ansvar. Lögstrup (1992, 50, 137, 153) beskriver att det etiska kravets 

innehåll består av att en människas liv är inblandat i en annan människas liv och kravet 

går ut på att osjälviskt bära omsorg om den andras liv. Han menar att i varje enskild 

relation har var och en på sitt sätt något av den andra människans liv i sin hand. 

 

Lögstrup (1992, 166) poängterar att människan inte blir ond av att själv uppleva gott 

genom att göra gott för andra, vilkas liv utgör levande delar av eget liv. Han framhåller 

att visa tillit och att hysa kärlek är godhet, som är människan given. Det är inte frågan 

om människans egna bedrifter utan det är spontana otvungna yttringar utan baktankar. 

Min tolkning är att glädje som uppkommer av att hjälpa en annan människa är av godo, 

då hjälpandet sker osjälviskt för att göra gott för den andra. 
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Lögstrup (1992, 146, 275) menar att sambandet mellan kravet och mottagandet av livet 

inte kan förnekas, och under förutsättningen att ingenting existerar som inte är 

människan givet så är kravet det enda som ger mening. Han beskriver vidare att varje 

människa är skapad med förväntningar på livet, och då infriandet av den ena 

människans förväntningar är beroende av den andra människans hjälp, får kravet också 

sitt innehåll av beroendet. Min tolkning är att människornas beroende av varandra och 

ansvaret för varandra ger mening i livet. Tillit, förtroende och kärlek som spontana 

livsyttringar är människan givna genom livet, och således är det viktigt för människan 

att upprätthålla tillit, förtroende och kärlek till livet tillsammans med andra människor. 

Enligt min tolkning är tilliten, förtroendet och kärleken till livet det allra viktigaste, 

genom vilket ansvaret ger mening i livet. Då livet är en gåva så ger livets tillit, 

förtroende och kärlek livet liv och ansvaret ger mening åt livet, enligt mig. 

 

Lögstrup (1992, 147) framhåller att ta till vara den andras liv inte kan bestå av ord och 

gärningar som hindrar den andra att upptäcka att livet är en gåva. Det kan inte heller 

vara att stödja den andra i otacksamhet eller att hjälpa till att förtrycka andra och således 

förneka att ta emot livet. Lögstrup (1992, 175) betonar att det talas så mycket om ansvar 

och han frågar om man talar om ansvar för att undgå ordet kärlek. Han menar att kravets 

innehåll är kärlek till nästan och att ansvar således är kärlek. Lögstrups (1992, 175) 

resonemang är följande: 

 

Det som är krävt kan inte vara något spontant. Kärleken till nästan är krävd, alltså kan 

kärleken till nästan inte vara spontanitet  utan ansvar. Annorlunda uttryckt, då man anser 

det vara viktigare att kärleken är krävd än att det är kärlek som krävs, händer det 

ingenting genom att man sätter in ”ansvar” istället. (Lögstrup, 1992, 175.) 

 

Lögstrup (1992, 172) menar om vi människor lever och tar emot det egna livet så 

uppstår kärlekens gärningar, då en annan människas liv beror på oss oavsett hur 

främmande eller fientlig hon ter sig för oss. Min tolkning är att ansvaret är kärlek, som 

innebär att göra gott för den andra, vilket också kan vara gott för en själv och som 

samtidigt innebär att tillåta andra och sig själv att tacksamt ta emot vad livet bjuder. 
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8.1.2 Ansvar – inre hållning 

Enligt Lögstrup (1992, 48, 50–59, 83) bidrar människornas hållning till varandra till att 

ge varandras värld gestalt. Han anser att människan inte råder över om hon vill leva 

ansvarig eller inte, utan människan är ansvarig genom att finnas till. Människorna är 

bundna till varandra och tvingade av varandra till ansvarsfulla förhållanden. Lögstrup 

menar att människorna är varandras värld och varandras öde. Min tolkning är att till 

mänskligt liv hör att människorna är bundna och beroende av varandra, har 

förväntningar på varandra och är ansvariga för varandra. Detta är något som livet ger 

och som finns inne i människorna och som gestaltar människorna och världen runt 

omkring människorna. 

 

Lika säkert som att en människa med den tillit hon visar eller begär, ger mer eller mindre 

av sitt liv i den andres hand, lika säkert hör kravet om att ta vara på detta liv, till vår 

tillvaro, sådan den nu faktiskt är. Hur mycket eller hur lite som står på spel för en 

människa i den tillit hon visar är naturligtvis oerhört skiftande. Det beror på många olika 

faktorer, på den enskildes psykiska konstitution och på hur hon för ögonblicket har det, 

på situationen, som inte minst bestämmer vem och hurdan den andre är. Men hur det än 

är, så betyder det att i varje möte mellan människor ligger ett outtalat krav, oavsett under 

vilka omständigheter mötet äger rum och vilken karaktär det har. (Lögstrup, 1992, 50.) 

 

Enligt Lögstrup (1992, 53–54, 86, 135–137) är och förblir den enskilda människans 

förhållande till ansvaret osynligt. En utomstående kan inte se om en handling är gjord i 

osjälviskhet eller inte, utan den saken förblir mellan den enskilda och kravet. Ansvaret 

gäller inte en speciell relation i en speciell situation mellan människorna, utan det gäller 

alla. Det finns inte heller detaljerade anvisningar om med vilka handlingar och med 

vilket beteende den andra ska tjänas. Den enskilda ska använda sin erfarenhet, insikt 

och fantasi för att bedöma den andras situation och bli klar över vilket ord och vilken 

handling den andra är bäst betjänt av. Min tolkning är att ansvaret gäller alla, alltid och 

överallt, medan den ansvarigas bedömningsförmåga och själva situationen avgör 

ansvarets handlingar och ord, vars osjälviskhet endast kan framträda för den ansvariga 

själv. 
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Enligt Lögstrup (1992, 139, 154–156, 173–177) knyter människorna an till varandra i 

kärlek, sympati och solidaritet och de får belöning genom förhållanden som utgör deras 

tillvaro. Han framhåller att där kärlek råder mellan människorna gynnas bådas liv 

genom samma handling så långt som det står i kärlekens makt. Han poängterar dock att 

i kärlek tillvaratas inte den andras liv för att den enskilda själv ska lyckas. Mänsklig 

kärlek handlar inte om tjänster och gentjänster, för det är kärlekslöst. Lögstrup förkastar 

vilja till suveränitet och triumf, och han anser att göra kärlekens gärningar utan kärlek är 

att köpslå med själva kravet. Han menar att ansvarsfullhet inte innebär att blint lyda 

kravet utan att göra det som man kan säga sig själv att kärleken skulle göra. Enligt 

Lögstrup är det ansvarslöst att med säkerhet och enligt anvisningar tala, tiga, handla och 

undvika att handla utan personlig insats, utan att själv behöva besluta något. Människan 

måste använda sitt förnuft, sin insikt och sin mänsklighet och samtidigt vädja till den 

andras förnuft, insikt och mänsklighet. Han framhåller att ha hållning, sakna hållning 

eller inta en hållning utmärker människan och att människans sinnesrörelser modelleras 

fram av hennes hållning. 

 

Hur hängiven, hur hänryckt människan än är i lidelsernas, känslornas eller affekternas 

rörelse, är de icke desto mindre alltid modellerade av den enskildes hållning eller 

hållningslöshet (Lögstrup, 1992, 98). 

 

Min tolkning är att människans hållning i kärlek tillåter och formar osjälvisk gemenskap 

människor emellan i bedömningar, beslut och personliga insatser i olika situationer, 

vilket skapar ansvar att tjäna den andra utan baktankar om suveränitet och triumf, och 

det ger glädje och lycka åt människorna. 

 

Eftersom ansvaret uppkommer spontant och otvunget, så menar Lögstrup (1992, 50–60, 

83–93) att lagar inte är tillräckliga för att styra ansvaret, utan då ansvaret ger mening 

och glädje så uppkommer en spontan vilja till ansvar. Han menar att det är omöjligt att 

inte ha makt över den andra, vars liv man är inblandad i. I kravet på att ta till vara den 

andras liv på ett sätt som den andra är bäst betjänt av, betyder makten att osjälviskt tjäna 

den andra. Han belyser hur sociala normer ger precisa anvisningar om vad man ska göra 

eller låta bli att göra utan att behöva ta hänsyn till den andra eller den andras liv. 

Lögstrup (1992, 142–152) poängterar att varje ny situation kräver ett nytt 
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grundläggande ställningstagande utgående från den andras situation. Det är omöjligt att 

på förhand säga vad tillvaratagandet av den andras liv ska bestå av. Man kan dock säga 

att det aldrig kan bestå i att ta över den andras ansvar och göra sig till herre över den 

andras vilja och personlighet. Min tolkning är att lagar är vägledande men att ansvar 

grundat enbart på lagar är otillräckligt för att människan inte förmår uppgöra lagar och 

anvisningar som täcker alla situationer. Ansvar enbart utgående från lagar är ytligt för 

att bedömningen kan göras helt enligt lagen utan att ta hänsyn och utan att bry sig om 

situationen. Enligt min tolkning behövs människans hållning i kärlek för att vägledande 

lagar ska göra gott och för att makten i ansvarssituationen ska användas osjälviskt. 

 

Att ha distans till normen blir betydelsefullt i konfliktsituationer, då den andra har 

handlat mot normen. Lögstrup belyser att distansen består i att man inte använder 

normen till att låta den andra gå under. Den andra likvideras inte fastän han eller hon 

ska bli dömd i den mån handlingen har gått mot normen. Lögstrup framhåller att man 

ska låta den andra själv vara något annat och mer än handlingen och att man visar att det 

finns en vilja till kommunikation med den andra om normen. Lögstrup poängterar att i 

mötet med normerna har kärleken en chans, om man själv slutar upp att ockupera dem 

och slutar att använda dem som en giljotin att avrätta den andra med. (Lögstrup, 1992, 

73.) Min tolkning är att mänsklig kärlek är oumbärlig för kommunikation och förståelse 

i konflikter och överträdelser. Enligt mig uppmanar Lögstrup den enskilda att vara 

barmhärtig och att inte vara för hård. Normen och makten är inte den enskildas utan i 

stället uppmanar han till kommunikation och förståelse, vilket är till fördel för både den 

andra och den enskilda. 

 

8.1.3 Ansvar – tillit och förståelse 

Det hör till mänskligt liv att människor normalt möter varandra med en naturlig tillit, 

menar Lögstrup (1992, 41): 

 

Det krävs speciella omständigheter för att vi på förhand skall möta en främmande 

människa med misstro. Först måste svek ha kvävt den naturliga tillit som människor 

annars omedelbart visar varandra, och ha gjort allt ängsligt och ofritt.  
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Vi tror på förhand på varandras ord, vi har på förhand tillit till varandra. Det kan kanske 

tyckas märkligt, men det hör till detta att vara människa. Det skulle vara livsfientligt att 

bära sig annorlunda åt. 

 

Att visa tillit betyder samtidigt att utlämna sig själv till någon annan. Tillit och 

utlämnande är elementärt i det mänskliga livet, vilket enligt Lögstrup (1992, 41–50, 

148) syns när tilliten missbrukas och i konflikter som beror på att människors kynne och 

världar kolliderar. Han framhåller att det märkliga är att om kollisionen beror på att en 

personlig förväntan inte uppfylls av den andra så yttrar det sig i moraliska beskyllningar 

fastän ingen orätt har skett. Genom att yttra sin förväntan utlämnar man sig åt den 

andras uppfyllelse av den, redan innan det ens står klart att uppfyllelsen kommer att äga 

rum. Det värsta är enligt Lögstrup att man blottar sig själv i sitt yttrande om yttrandet 

inte möts av den andras uppfyllelse, och det här leder till att kollisionen exploderar i 

moraliska förebråelser och beskyllningar, eftersom situationen är starkt emotionellt 

laddad. Han menar att då man har vågat sig fram med sitt ärende, men den andra inte är 

tillmötesgående, så blir yttringen fåfäng och meningslös. Då måste man till varje pris 

undvika att röja för den andra och även för sig själv att det rörde sig om en sviken 

förväntan. Lögstrup (1992,184) menar att samvetet är människans öppenhet för sig själv 

för att samvetet har en blottande och avslöjande karaktär. Han betonar att samvetet går 

direkt på saken, på skulden för att det är det intuitiva med samvetet. Min tolkning är att 

tillit är att utlämna sig själv och samtidigt ha en förväntan på den andra, vilket innebär 

känslomässiga reaktioner. Dessa reaktioner kan bli till missförstånd och besvikelse samt 

leda till förebråelser och beskyllningar, medan samvetet öppet pekar på skulden. Enligt 

Lögstrup (1992, 49) betyder inte tillit att man vänder ut och in på sig själv. 

 

Lögstrup (1992, 95–97) framhåller att det hör till mänsklig tillvaro att ge behoven en 

bestämd gestalt och att den gestalt människan ger sin tillvaro är uppfyllelsen av det som 

krävs. Han menar att människans beteende gestaltas och formas som uppträdande och 

framträdande. Samtidigt som människan framträder och uppför sig med hänsyn till den 

ställning den andra intar till detta, så kräver människan ovillkorligen och outtalat att den 

andra ställer upp på människans eget framträdande och uppförande, annars kan det leda 

till kollision. Lögstrup anser att människan tar emot förhållanden som hennes behov och 

naturgivna livsmöjligheter försätter henne i. Han framhåller att betecknande för 
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människan är inte sinnesrörelsen, utan hållningen som ger sinnesrörelsen gestalt. Enligt 

min tolkning påverkar och påverkas människorna av varandras förväntningar, varande 

och görande, och hållningen avgör reaktionen, om förståelse uppnås eller kollision 

uppstår. 

 

Lögstrup menar att till detta att vara en personlighet, ett själv, hör att det krävs något av 

en.  

I samma ögonblick som det krävs något av en har man själv att svaraför vad man gör 

eller inte gör (Lögstrup, 1992, 97). 

 

Min tolkning är att var och en bestämmer själv hur man tar emot kravet på ansvar och 

vad man gör eller låter bli att göra. Lögstrup (1992, 53–54, 72, 95–98) poängterar 

människans upplevelse av känslor som betydelsefulla i relationer och att dessa kan leda 

till feltolkningar, missförstånd och meningsskiljaktigheter. I konflikter flyttas vikten 

från det sakliga till det personliga. Min tolkning är att människornas förväntningar och 

upplevda känslor och tolkande av andra människors hållning, handlingar och språk 

påverkar förståelsen och att bli förstådd i mänskliga relationer. Sålunda har människans 

hållning, stämning och känslotillstånd betydelse för människans förståelse för den andra 

och för sig själv. 

 

Lögstrup (1992, 41–54) framhåller att det är livsnödvändigt att förstå och att bli 

förstådd för människan, och menar att endast av sin egen osjälviskhet kan man få veta 

vad som bäst gagnar den andra. Var och en måste själv från förhållande till förhållande 

avgöra vad kravet går ut på, för kravet är tyst och outtalat. Lögstrup (1992, 41–44, 50–

58) poängterar kommunikationens betydelse för att veta vad som bäst gagnar den andra. 

Han belyser kommunikationen utan äkta kärlek som att glida undan och alltid ge vika 

eller som en fullkomlighetsmani och en vilja att göra om den andra. Min tolkning är att 

kommunikation innebär utlämnande och således tillit, att kommunikation är viktig för 

att förstå och bli förstådd, att kommunikation är verbal som ord och språk samt icke-

verbal som hållning och handling. Kärleken är viktig i kommunikation och ansvar. 

Lögstrup menar att hur varierande kommunikationen än ter sig människor emellan, så 
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innebär det alltid att våga sig fram för att bli tillmöteskommen. Han belyser det som 

nerven i kommunikationen och han menar att det är det etiska livets grundfenomen. 

 

Lögstrup (1992, 41, 51–60) poängterar att misstron uppkommer av brist på tillit. Det 

finns ett outtalat krav i det liv som tilliten ger, eftersom livet är en gåva. Likadant är det 

med tilliten, men människan reducerar tilliten och dess krav genom att hålla sig på 

avstånd från andra och kapsla in sig. Genom hållningen till varandra bidrar människorna 

till att gestalta varandras värld. Eftersom människan inte vill mötas av reservation, 

likgiltighet och avvisande så neutraliserar hon redan på förhand sin tillit. Enligt mig 

betyder det här att människan inte visar sitt äkta jag i alla situationer för att slippa bli 

besviken. 

 

Enligt mig framträder i Lögstrups ord om naturlig tillit och utlämnande en osjälvisk 

hållning i kärlek, tillit och förtroende som kan frambringa förståelse. Viljan till ansvar 

uppkommer ur kärlek som innebär ett äkta, osjälviskt ansvar att göra det bästa man kan 

för den andra. Ansvarets osjälviskhet får sitt innehåll av föreställningar om vad det 

innebär att lyckas i livet, så länge som det innebär att ta till vara den andras liv. Att visa 

tillit och att utlämna sig, att hysa kärlek är godhet, som är människan given. Men att 

tänka på den andras väl och ve som ett medel att lyckas själv är uteslutet. Om gärningar 

görs enbart för ersättningens skull är människorna likgiltiga för varandra. 

(Lögstrup1992, 150–156, 171.)  

 

8.1.4 Ansvar – uppriktighet 

Min tolkning är att människan inte kan välja eller kräva ansvar utan det uppkommer ur 

situationen. Enligt Lögstrup (1992, 75–76) är kravet radikalt för att det är outtalat och 

för att det alltid gäller att ta vara på den andras liv även i situationer som känns 

obehagliga och störande. Det radikala kravet förhindrar tillgjordhet i mänskliga möten, 

såsom det skulle bli om kravet är uttalat och uttryckt. Kravets radikalitet yttras också i 

att det inte är rätt att ställa kravet om det inte går ut på att ta vara på livet. 
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Här finns inget ”rådande” eller ”gällande” att utgå ifrån. Det faktum ur vilket kravet 

uppstår, att mer eller mindre av hans liv är i min hand, har nämligen tillkommit utan hans 

eller min medverkan och utan att han eller jag kunnat avge vår åsikt om det. Han kan 

därför inte identifiera sig med detta – skapade – faktum och göra dess krav till sitt. 

(Lögstrup, 1992, 77.) 

 

Lögstrup (1992, 50–60) framhåller om kravet endast skulle gälla att motsvara och 

tillmötesgå den andras förväntan och önskan, så skulle människans liv gå ut på att 

ansvarslöst göra sig till den andras redskap. Det skulle inte finnas någon utmaning för 

människorna, utan det skulle bara vara att ställa sig in hos varandra. Lögstrup framhåller 

att det etiska kravet är frågan om ett krav på kärlek, inte ett krav på eftergivenhet. 

Därför finns konflikten hela tiden som en möjlighet och samtidigt som en risk. Lögstrup 

beskriver hur godhet som eftergivenhet ger ett icke-uppriktigt förhållande då människan 

alltid rättar sig efter den andra för att inte irritera eller förnärma den andra, för att ha det 

trivsamt och undvika uppgörelse. Enligt min tolkning är det viktigt att människorna är 

uppriktiga för att ansvarets möjlighet ska kunna frambringa goda handlingar och goda 

ord, dvs. det som den andra bäst behöver. 

 

Lögstrup (1992, 55–60, 142,146–147) framhåller att fastän människorna är hänvisade 

till varandra och maktförhållanden uppstår ur det outtalade kravet så består det aldrig i 

att ta självständigheten från människan. Ingenting ger en rätt att göra sig till herre över 

en annans individualitet, varken vilja, välmening eller ens insikt om vad den andra är 

bäst betjänt av. Enligt Lögstrup ska var och en få vara med och bestämma över sitt liv. 

Ingen har rätt att göra om en människa till någon annan, och var och en ska få behålla 

sin integritet. Varje människa har rätt att vara självständig och ansvarig, vilket ska 

beaktas och respekteras. Lögstrup betonar att inte vilja släppa fram den andra i ord, 

gärningar och uppförande utan hindra honom eller henne med misstänksamhet är på 

samma gång ett förnekande av den andras och ens eget liv. Han menar att ansvaret för 

den andra aldrig kan vara att överta den andras ansvar, och att ta ansvar utanför ens 

mänskliga bestämmelse är att utöva våld mot den som man har tagit ansvar för. Ett 

påträngande, moraliserande och förmanande gränslöst ansvar likställs med övergrepp, 

enligt Lögstrup. Han framhåller att man inte kan bestämma över den andra, inte heller 

över den andras reaktioner, ord och handlingar. Människan kan inte bestämma över den 

andras individualitet, personlighet och vilja. Min tolkning är att varje människa är och 
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ska få vara unik, självständig och ansvarig enligt egen förmåga, vilket ska beaktas och 

respekteras samt att människan inte kan bestämma över allt för att livet är en gåva. 

 

Enligt Lögstrup (1992, 59) är det etiska kravet alltid samtidigt ett krav om att använda 

den utsatthet som det uppstår ur, för att spränga den andras instängdhet och få hans eller 

hennes blick att se vida omkring. Min tolkning är att man genom ansvar för den andra 

ska öppna nya möjligheter och väcka viljan till eget ansvar och delaktighet genom att 

hjälpa, lära och ge tid utan att tränga sig in på insidan av den andra. Lögstrup betonar 

också att kravet alltid är ett krav om att ge den andra all möjlig tid och göra sitt för att 

hans eller hennes värld ska bli så rymlig som möjligt.  

 

Det sakliga förhållandet människa till människa emellan bärs emellertid aldrig upp endast 

av saken utan också det mest sakliga förhållande är alltid ett personligt förhållande. Det 

sakliga och personliga är sammanflätat till en enda förmedling. (Lögstrup, 1992, 71.) 

 

Enligt min tolkning är saken huvudsaken men personliga nyanser framkommer i 

meningssammanhanget i förmedlingen i förhållandet människor emellan. 

 

8.1.5 Ansvar – avgörelse 

För det liv vi har tagit emot, rymmer först och främst detta, att vi hör till varandras värld. 

Det mottagna livet hör de andra med till. De utgör dess innehåll. Ett annat, ett isolerat liv 

är – mänskligt talat – otänkbart. (Lögstrup 1992, 147.) 

 

Lögstrup (1992, 176–196) framhåller att sammanhanget man förbundit sig till kan 

innebära tillit och konflikt. Således tolkar jag att ansvaret i människans utlämnande till 

den andra och mottagandet av den andra kan innebära möjlighet och risk. Ett äkta 

utlämnande som tas emot med äkthet är en möjlighet, som jag tolkar som ett varmt 

ansvar i kärlek. Enligt Lögstrup (1992, 41–49) ligger risken i att ett äkta utlämnande 

inte tas emot på ett äkta sätt, vilket jag tolkar som ett kallt och kärlekslöst ansvar. Det 

kalla ansvaret kan vara regelrätt men bli kallt för att det inte inrymmer kärlek och 
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uttrycks utan kärlek. Enligt Lögstrups (1992, 75–93) radikala krav ska den andras liv tas 

till vara på det sätt som den andra är bäst betjänt av. Vad det kan innebära i den givna 

situationen i ord och gärningar måste den enskilda få upplysning om genom sin egen 

osjälviskhet och livsförståelse, menar Lögstrup. Enligt min tolkning betyder det här att 

människorna är beroende av gemenskapen med varandra och människans hållning, 

kunskap, livserfarenhet, reflektion, mod och ödmjukhet påverkar hur kärleken och 

osjälviskheten får framträda i ansvarets ord och gärningar. 

 

Man blir föremål för en uppmaning eller en utmaning. Det kan vara en uppmaning aven 

annan människa eller det kan vara en utmaning som ligger i själva situationen. (Lögstup, 

1992, 179.) 

 

Lögstrup (1992, 153, 176–193) menar att människan på grund av sin situation, dvs. att 

vara inblandad i en annan människas liv, kommer att stå i en etisk avgörelse, som kan 

vara betydelsefull och avgörande för människans liv. Han menar att ett beslut har sin 

mognadstid, men en avgörelse har inte det, endast om mognaden har skett tidigare. 

Lögstrup (1992, 281) poängterar att i avgörelsen blir situation förståelig från att ha varit 

oförståelig. Jag tolkar att förståelse uppstår då människorna möts. Mötet kan vara 

plötsligt och kortvarigt men ändå innebära viktiga val (avgöranden) enligt förståelsen 

som uppkommer i stunden då människorna möts (avgörelsen). Avgörelsen kan också ha 

stor betydelse för framtiden för de inblandade människorna. Avgörelsen är således en 

mycket ansvarsfull stund som kan vara varm och kall, ge möjligheter och vara riskfylld, 

frambringa förståelse, missförstånd och konflikt, enligt min tolkning. 

 

Såsom Lögstrup (1992, 176–193) uttrycker avgörelsen tolkar jag att den ansvarsfulla 

stunden är mycket avgörande och dess verksamma substans sträcker sig bortom den 

synliga världen. Lögstrup beskriver hur svek kan kamoufleras som pliktkollision och 

hur uppriktighet kan bli till hyckleri, vilket enligt min tolkning sker om människan inte 

låter sig vidröras och inte tar sitt ansvar utan gömmer sig bakom t.ex. regler. Lögstrup 

(1992, 135–137) anser att kravet är radikalt och därför kan det aldrig omedelbart bli 

verksamt utan det kommer alltid att finnas en klyfta mellan den enskildas förhållande 

till det och de handlingar och avgöranden som förhållandet föranleder. Klyftan tolkar 
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jag som tolkande, förståelse och tillägnelse av ansvarets innebörd för den andra, för att 

utföra ansvarets handlingar och uttala ansvarets ord. 

 

Lögstrup (1992, 87–90) förklarar att varje etisk rörelse har en riktning inåt och utåt. I 

sin inåtgående riktning är det frågan om man vill ta till vara den andras liv, eller ta 

hänsyn till sig själv på den andras bekostnad. I sin utåtgående riktning är det en 

avgörelse om vilken handling eller utebliven handling, genom vilka ord eller tystnad 

den inåtgående avgörelsen ska ta gestalt på ett sakligt, ändamålsenligt och förnuftigt 

sätt. Enligt Lögstrup måste man veta något om vilka förväntningar den andra har och 

hur de kan infrias samt vilka faror och vilket beskydd som finns. Enligt min tolkning är 

den inåtgående etiska rörelsen människans hållning i kärlek som är kärnan i 

mottagandet av livet som gåva. Enligt mig inbegriper den utåtgående etiska rörelsen den 

ansvarsfulla stunden (avgörelsen), med kommunikation, lyssnande och delande i en 

anda av förståelse, tillit, förtroende och kärlek ur vilket människans omdöme och insikt 

bildas och ger människan gestalt, uppförande, handlingar och ord. Lögstrup (1992, 90–

91) framhåller att det är en och samma rörelse, genom vilken människorna abstraherar 

en inåtvänd (inåtgående etisk rörelse) och utåtvänd (utåtgående etisk rörelse) sida. 

Människorna tolkar varandra och denna tolkning inbegriper både det inåtgående och 

utåtgående som finns i en etisk rörelse, enligt min tolkning. 

 

8.1.6 Ansvar – ofullkomlighet 

Lögstrup (1992, 41–60, 95–98, 153) framhåller att den enskilda människan inte är 

ansvarig för hur den andra reagerar på att man tillvaratar hans eller hennes liv, för i så 

fall skulle man frånta den andra hans eller hennes eget ansvar för sitt liv. Lögstrup 

menar att den enskilda inte har ansvar för huruvida tillvaratagandet blir till gagn och 

glädje för den andra. Det hör till livets gång, som inte människan kan styra. Den 

enskilda har ett mål för sitt handlande men förmår inte styra över resultatet och därför 

kan den enskilda inte vara ansvarig för handlingens resultat. Lögstrup anser att 

suveränitet och att känna sig fullkomlig inte är rätt, därför att människans möjligheter 

finns i livet som människan har fått som gåva, och människan bör därför ta sitt ansvar 

för livet som hon har fått. Min tolkning är att människans goda handlingar inte alltid är 
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tillräckliga, och då människans möjligheter finns i livet så ska människan ödmjukt 

respektera ofullkomligheten och inte eftersträva suveränitet. 

 

Lögstrup menar att kravet sätter den enskildas livsförståelse på spel.  

 

I kravet blir den enskilde så att säga tillfrågad om han vill göra sig till sitt eget livs 

suverän på så sätt, att han själv vill bestämma vem som skall höra med till det och vem 

som inte skall det – eller om han vill ta emot sitt liv som mottaget, för att därmed ta var 

på den andres liv (Lögstrup, 1992, 157). 

 

Min tolkning är att livet och ansvaret ställer människan inför viktiga val, som 

människan ska möta med kärlek i omdöme och insikt.  

 

Det outtalade kravet går ut på att allt ska sägas och göras, inte för egen skull utan för 

den andras skull vars liv är i ens hand. Därför menar Lögstrup (1992, 51–92, 143) att 

det outtalade kravet är radikalt, just för att det är outtalat. Däremot handlar ett uttalat 

krav om mer eller mindre bestämda handlingar. Lögstrup framhåller om man själv gör 

det radikala kravet till en yttre hanterbar princip, som likt en trollformel som ska lösa 

alla problem, så blir det till en ren och skär fras. Ingen existens är mer taktlös än den 

som går ut på att enbart utföra enligt en gång givna anvisningar. Lögstrup beskriver det 

gränslösa ansvaret som att ta ansvar för vad som är bäst för alla människor, vilket 

mycket snart resulterar i att man tar ansvaret ifrån dem genom att mot deras vilja tvinga 

dem till någonting som gagnar en själv. Han menar att precisa anvisningar är lätta att 

använda i frågan om överträdelser och sanktioner, men hänsynen till människan blir allt 

för ytlig. Enligt honom räcker inte de sociala normerna till, för att det själsliga i de 

särpräglade mänskliga förhållandena och deras institutioner förändras, medan de sociala 

normerna förblir de samma. Det kan leda till att beskyddet förvandlas till våld och att 

generalisering leder till att den unika människan inte får framträda. Därför menar 

Lögstrup att det radikala, outtalade kravet inte uttalas av sociala normer. Enligt min 

tolkning ska människans unikhet få framträda. Normerna ska vara vägledande men de 

ska inte ta ansvaret från människorna. Normerna ska hjälpa människorna utan att någon 

ska dra nytta av makten. Människan förmår inte göra normer som täcker alla situationer. 
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Lögstrup (1992, 179–246) menar att vi människor är hänvisade till att leva i tillit och 

tolkning, vilket vi oftast inte tänker på. Förlåtelse är erkännande av att man inte kunnat 

uppfylla ansvarets krav. Han framhåller att endast i tilliten vet sig människan vara 

förlåten.  

 

”Att veta” betyder här att ha tillit till detta, tro på det, lita på det (Lögstrup 1992, 246). 

 

Min tolkning är att människan är ofullkomlig och sårbar, därför är förlåtelsen mycket 

betydelsefull. Att kunna förlåta andra och att kunna ta emot förlåtelse är möjligt endast 

genom tilliten. Lögstrup (1992, 246) menar att vilja leva utan tillit är en förvanskning av 

betydelsefulla mänskliga förhållanden, för att tilliten tar språnget från att tillrättvisa och 

fördöma till att förlåta. Min tolkning är att då livet ses som en gåva med kärlek, tillit och 

förtroende så ger det alla människor ansvar och mening i livet. 

 

8.1.7 Sammanfattande teser 

Med studiens frågeställningar i fokus gav min tolkning av Lögstrups text upphov 

tillsammanfattande teser av förståelsen. 

 

Vad är människans ansvar? 

1. Människans ansvar är kärlek till nästan. Då människan lever i mottagandet av 

det egna livet uppstår ansvarets gärningar spontant. 

2. Människans ansvar är grundläggande i livet och ansvarets djupa väsen 

framträder då livet betraktas som en gåva. 

3. Människans ansvar är att osjälviskt bära omsorg om den andras liv och vilja 

henne väl. Att spontant och otvunget ta ställning till och göra vad den andra är 

bäst betjänt av. 

4. Människans ansvar är att upprätthålla tillit, förtroende och kärlek i livet. 

5. Människans ansvar är meningen i livet. 

6. Människans ansvar är uppriktighet. 

7. Människans ansvar är osynligt, men det är allas gemensamma sak. 
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8. Ansvar är inte suveränitet. 

 

Vad innebär ansvar i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledaren perspektiv? 

1. Ansvar innebär ett osjälviskt och meningsfullt tjänande i kärlek, tillit och 

förtroende i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. Tjänandet innebär tillvaratagande och utlämnande. 

2. Ansvar innebär en hållning i kärlek till varandra i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

3. Ansvar innebär tillit, tolkning, förståelse, uppförande i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

4. Ansvar innebär äkta möten i vårdandets meningssammanhang ur patientens, 

vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

5. Ansvar innebär rörelse mellan förväntningar och uppfyllelser i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

6. Ansvar innebär bundenhet till varandra utan att göra sig till herre över någon 

annan i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. 

7. Ansvar innebär ofullkomlighet, men ansvaret kan inte förnekas i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

8. Ansvar innebär nya möjligheter i vårdandets meningssammanhang ur patientens, 

vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

 

8.2 Ansvaret utgående från intervjubidragen 

Här redogörs för resultatet utgående från intervjupersonernas berättelser om sina 

upplevelser om vad ansvar är och vad ansvar innebär som människa som patient, 

vårdare och vårdledare i vårdandets meningssammanhang. 

 

Sammandraget av min tolkning och förståelse av intervjutexterna är: Ansvaret finns 

inbyggt i människorna som kärlek och barmhärtighet, vilket upprätthåller ansvar som 

mening, värdighet, tillit, uppmuntran och osjälviskhet i vårdandets menings-

sammanhang där patienten, vårdaren och vårdledaren är beroende av varandra i 
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gemenskapen i vårdandets meningssammanhang. Ansvarets möjligheter skapas då alla 

tar sitt ansvar, och då frambringas den bästa möjliga patientvården, vilket ger mening, 

glädje, styrka, tillit och trygghet åt patienten, vårdaren och vårdledaren, och de kan 

lättare möta nya utmaningar och känna sig nöjdare med livet. Ansvarets risker 

framträder om det finns brister i ansvaret eller om ansvarsbördan är för tung för 

patienten, vårdaren eller vårdledaren, för då uppkommer problem och konflikter som 

kan uppträda som trötthet, irritation, stress, rädsla, otrygghet, ovilja, meningslöshet, 

maktlöshet, tillbakadragenhet och utmattning. 

 

8.2.1 Ansvar – människokärlek och barmhärtighet 

Studien visar att människokärlek och barmhärtighet ses som en grundläggande styrka i 

ansvaret att hjälpa andra i vårdandets meningssammanhang. Då människor lever 

tillsammans bär de hela tiden ett ömsesidigt ansvar för varandra. Barnens och sårbara 

människors beroende betonas. Vårdarna menar att förutfattade meningar om en 

människa kan försvinna i mötet då man lyssnar till och pratar med personen. 

 

Människans unikhet och betydelsen av att tas på allvar och att bejakas i sin olikhet, 

betonas av vårdarna och vårdledarna. ”Alla människor är olika, de tänker på olika sätt, 

de gör saker och ting på olika sätt och därför är de mycket intressanta då ingen är den 

andra lik och därför lär man sig alltid något nytt.” Som vårdare är det viktigt att vara 

medveten om att patienters livssituationer och omständigheter kan förändras snabbt, och 

vid nästa möte kan patienten vara en helt annorlunda människa. Genom människokärlek 

och barmhärtighet kan hela människan och hennes unikhet stödjas i den unika 

situationen, vilket innefattar en vilja att se vidare och djupare för att inse eventuella 

bakom liggande orsaker. 

 

Enligt vårdarna och vårdledarna är ansvaret inbyggt eller medfött, ett etiskt 

förhållningssätt som hör i hop med viljan. ”Vill du inte, så tar du inte ansvar.” Det 

framhålls att ansvaret är ömsesidigt och att alla bär ansvar för sig själva och sina 

göranden samt för andra som behöver hjälp. Bland patienterna förekommer en oro för 

att inte kunna ta sitt ansvar och föra fram sin vilja. Vårdarna känner ett stort ansvar för 
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patienterna och vill att alla ska bli vårdade på ett gott sätt. Ansvaret börjar och slutar 

egentligen enligt arbetsturerna, men ibland följer ansvaret med hem i tankarna. 

Vårdledarna har ansvar för patienter, vårdpersonal och vårdverksamhet, dvs. att alla mår 

bra och att verksamheten fungerar på ett bra sätt. ”Jag känner att det är min sak att 

arbetstagarna ska må bra, att jag borde ha en sådan utstrålning och möjliggöra det.  

 

8.2.2 Ansvar – mening och målsättning 

Det är viktigt att alla, både patienten, vårdaren och vårdledaren har en gemensam 

målsättning gällande patientens vård, som samtidigt ska uppfylla reglementen, 

anvisningar och olika krav. Verksamheten ska fungera på ett bra sätt så att patienten, 

anhöriga, vårdpersonalen, ledningen och organisationen mår bra. Planering, 

organisering, budgetering, utveckling, bemanning, arbetsfördelning och personalvård 

nämns som vårdledarens ansvarsområden. Ansvaret är mångomfattande med olika val, 

överväganden och beslut, och om nackdelarna är fler än fördelarna så måste situationen 

bedömas på nytt. God arbetsfördelning och intressanta uppgifter för vårdpersonalen 

betonas, men ”om du inte finner patienten eller människan intressant så är du inom fel 

bransch”. Vårdledare betonar ömsesidigt beroende och menar att vårdarna och 

vårdledarna har ansvar för patienterna, men om inga patienter finns så behövs ingen 

verksamhet och då finns inget jobb. Vårdledarnas ansvar avgränsas inte till arbetsdagen, 

vilket ändå inte upplevs som tungt utan ses som att små problem inte hinner bli stora 

och det upplevs tillhöra rollen som vårdledare. Vårdledarna som arbetar både med 

administration och vårdarbete upplever det både positivt och negativt för 

ansvarstagandet. De hålls ajour med vårdarbetet men har svårigheter att hinna med 

utvecklingsarbete, utvecklingssamtal och uppdatering av olika planer.  

 

Vårdpersonalen har ansvar för att allt blir gjort på rätt sätt, att patienten får den rätta 

hjälpen och bemöts på ett gott sätt. Professionellt ansvar, som anses viktigt, betyder att 

använda sig av den kunskap man har i sitt yrke och försöka stödja och hjälpa den andra 

personen utgående från situationen. Vårdarens frågor och lyssnande är avgörande för 

vårdförhållandet, för att utreda patientens situation och kunna informera patienten och 

således skapa mening i vårdandet. Patienten ska informeras om olika möjligheter, men 

patienten väljer och tar sitt ansvar för sin hälsa. Vårdarna betonar att ansvaret och 



64 
 

 

ansvarets handlingar inte kan förklaras entydigt, och arbetsgemenskapens stöd är 

betydelsefullt för att kunna skapa mening åt patienten i hans eller hennes vård. Man kan 

som vårdare skapa mening åt patienten och åt sig själv genom att beakta den unika 

människan och visa kärlek och barmhärtighet. 

 

Patienterna poängterar det egna ansvarets betydelse i goda levnadsvanor, att följa 

anvisningar och råd samt att ge information om sin situation. De framhåller att 

vårdpersonalen har kunskapen. Patienternas erfarenheter varierar och de framhåller 

vikten av att få väsentlig information och att de inte alltid har krafter och förmåga att 

vara aktiva på grund av sin situation samt vikten av att vårdpersonalen håller fast vid 

överenskommelser. Ansvaret i vården kan både stärka och stressa patienten. Patienterna 

lever i en viss oro inför omstruktureringar i hälsovården. De är rädda att vården kommer 

längre bort och att det blir svårare att få kontakt. Nya system upplevs svårare och mer 

invecklade än vad det har varit tidigare, ”jag är inte lastgammal, men det är inte lätt med 

telefonkö och svårt att slippa fram, åtminstone då man är ovan”. 

 

Förändringar kan också innebära ovisshet och stress för vårdare och vårdledare. 

Förändringar anses tunga då man inte hinner med och känner sig otillräcklig, om man 

inte ser någon mening i förändringarna och lever i ovisshet. Det är vårdledarens ansvar 

att ta fram saker och diskutera och skapa gemensamma regler för enheten, sådana som 

alla kan godkänna och sådana som för ansvaret framåt. Det behövs klara visioner, 

riktlinjer och målsättningar som eftersträvar god patientvård och som ger mening åt 

patienten, vårdaren och vårdledaren. Det krävs mer insatser av vårdpersonalen för att 

patienterna ska kunna tillgodogöra sig nya saker som t.ex. förnya recept och se 

blodprovssvar med hjälp av Kanta-tjänsterna i nationella patientdataarkivet på nätet. En 

del patienter engagerar sig, men det krävs dator, datakunnighet och bankkoder till det, 

så en del lämnar utanför. Det framhålls av vårdledare att hälsovården är uppbyggd till 

ett tryggt system som minskar det egna ansvaret och det egna initiativet och 

människorna har vant sig till systemet. Om kedjan bryts så kan patienten bli oförnöjd, 

och ibland kan det upplevas att patienten borde ta eller ges mera ansvar. 
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8.2.3 Ansvar – värdighet 

Värdigheten i vården hör starkt samman med att bära ansvar. Vårdpersonalens och 

vårdledarnas intresse, engagemang, att bry sig om, att lyssna, visa respekt, att ge råd och 

gå i dialog med patienten uttrycker deras vilja att se och bygga upp patientens värdighet 

genom kärlek för att han eller hon ska kunna växa som människa. Människans värdighet 

framhålls speciellt i hembesöken, eftersom man är gäst i hemmet hos en patient, och då 

kan man inte klampa in hur som helst. Ansvaret omfattar också olycksfallsrisker i 

hemmet, och i mån av möjlighet tas mattor och sladdar bort, men alla vill ju inte det. Att 

ta ansvaret från någon innebär en stor kränkning. Att anpassa graden av ansvar som 

patienten själv kan ta gör att värdigheten behålls. ”Jag höjer och sänker ribban för mitt 

ansvar enligt hur patienten själv kan ta ansvar. Mitt ansvar minskar således, då patienten 

själv förmår bära mer ansvar.” 

 

I vårdandets meningssammanhang är också vårdarnas och vårdledarnas värdighet 

betydelsefull. Som människor vill de bli tagna på allvar, bli respekterade, bli lyssnade 

till och de vill att någon ska vara intresserad och engagerad av vad de gör. De vill ta sitt 

ansvar, som de upplever som meningsfullt. Vårdledarna betonar att arbetsfördelning och 

ansvarsfördelning är centralt för att alla ska veta sina uppgifter, och då har alla 

möjlighet att ta och bära sitt ansvar. Vårdledaren värnar om att vara närvarande och bry 

sig om, och att välkomna alla likvärdigt i arbetsteamet för att allas värdighet ska kunna 

bevaras. Att alla bekräftar varandra genom att hälsa anses betydelsefullt för värdigheten 

i arbetsgemenskapen. Då ansvaret ges över till någon annan är informationen viktig för 

att upprätthålla ansvaret och värdigheten. Genom att ge tillräcklig information vet 

kollegan vad som behöver göras och det är tryggare för patienten. På detta sätt kan 

ansvaret och värdigheten upprätthållas och bevaras. Vårdledare betonar betydelsen av 

”att patienten, anhöriga, personalen och vårdledaren mår bra och att vi alla uppskattar 

varandra”. 

 

8.2.4 Ansvar – tillit 

Tilliten till sig själv och till andra genom kärlekens kraft är viktig för människan i 

vårdandets meningssammanhang, och den påverkar möten mellan människorna. Möten 

kan ske t.ex. ansikte mot ansikte i hemmet eller på en mottagning, eller utan att man ser 
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varandra i telefonsamtal och även genom epikriser, som uppmanar och styr 

vårdpersonalen till handlingar för patienten. Tilliten framträder i bemötande, 

uppriktighet, kommunikation, vilja att skaffa kunskap, vilja att hjälpa och att ta emot 

hjälp. Då man blir bra bemött så delar man hellre med sig av viktig information. 

Patienterna uppskattar vårdarnas kunskap, som ger dem tillit. Tillit mellan alla i 

vårdandets meningssammanhang är mycket betydelsefull.  

 

Vårdarna lyfter fram sitt intresse, sitt engagemang och sin kunskap som viktiga för att få 

patientens förtroende och för att patienten ska våga vara ärlig. Vårdarna framhåller att 

ett förtroende inte kan provoceras fram utan det måste växa fram eller uppkomma redan 

från början. ”Intresset och engagemanget kommer fram i lyssnandet, de berättar bara du 

sitter tyst och lyssnar.” Ibland når inte vårdaren fram till patienten och då är det viktigt 

att tydliggöra att intresse finns att lyssna då patienten är mogen att berätta. Patientens 

situation lever i ständig förändring så vårdaren måste vara observant och göra en ny 

bedömning i varje situation. 

 

Tystnadsplikten och tilliten hör ihop. Det känns obarmhärtigt att bryta tilliten då lagen 

går före tystnadsplikten och ett förtroende bryts, för patientens bästa, för människo-

kärlekens skull. ”Det är svårt, jag har fått en patients förtroende och jag inser att jag 

måste, för patientens bästa.” 

 

Tilliten till sig själv upplevs som viktig, och den antas öka i takt med erfarenheter och 

kunskap samt påverkas av eget välmående. Självförtroende och tillit hjälper också till 

att tro på vad man gör. Samtidigt som erfarenheterna upplevs ge en viss rädsla och 

således insikt i vad som kan hända, vilket gör att man förmår se djupare och vidare i 

situationerna. I vårdarnas arbete ingår mycket dokumentation, kommunikation, 

information och handledning. Det handlar om att våga sig fram med sin sak på ett klart 

och tydligt sätt och samtidigt vara lyhörd för att skapa tillit hos den andra. 

 

Vårdledarna betonar tilliten i arbetsgemenskapen för att allt ska fungera optimalt. Det 

betyder att man tar ansvar och tror på varandra och vågar anförtro sig åt varandra, 
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vårdledaren och vårdarna sinsemellan. Vårdledarna behöver också stöd från ledningen, 

och det bygger på tillit. Vårdledaren anser människokännedom vara till fördel för att se 

den unika vårdarens potential.  

 

8.2.5 Ansvar – uppmuntran  

Kärlek och barmhärtighet ger styrka att se människan och lyssna till henne så man på ett 

intressant och tilltalande sätt kan uppmuntra henne att våga bli delaktig. Det är 

utmanande att få personen själv att träda fram, och därför borde man finna de rätta, 

öppna och motiverande frågorna. Ansvaret upplevs komma inifrån, och uppmuntran 

upplevs ge glädje inombords. Därmed betonas det positiva i uppmuntran. Ansvaret gör 

gott åt självkänslan, det möjliggör upplevelser av glädje och kraft. Upplevelsen av de 

små stegen framåt motiverar patienten. Hela patienten och hans eller hennes bakgrund 

måste beaktas för att nå en hållbar förändring som går framåt i sakta mak och som 

patienten kan uppskatta. Vårdarna framhåller sociala diskussioner och att visa sin vilja 

till ansvar och menar att då är det lättare att få anhöriga aktivt med i patientvården. Då 

man känner patienten från tidigare och har ömsesidigt förtroende så är det lättare att 

uppmuntra patienten till ansvar och delaktighet.  

 

God kontakt med ledningen anses också betydelsefull. Vårdarna anser det viktigt att 

vårdledaren har tid att lyssna, fråga hur det går, informera om aktuella saker, möjliggöra 

utbildning och på det sättet uppmuntra till delaktighet. Ett litet tack eller ett leende i sig 

kan vara uppmuntrande för alla. I vårdandets meningssammanhang kan man uppmuntra 

och uppmuntras av varandra genom att hjälpa och vara till nytta för varandra. 

 

8.2.6 Ansvar – osjälviskhet 

Äkta osjälviskhet är viktig i vårdandets meningssammanhang och handlar om att man 

verkligen är osjälvisk och sätter sig själv åt sidan. Ett själviskt förhållningssätt, där man 

inte ser patienten som människa, inte sin medarbetare som medmänniska som ska göra 

samma arbete och inte själva verksamheten, ger inga möjligheter utan utgör hinder till 

en god patientvård. ”Om man bara ser till sig själv och ekonomiska premisser och allt  

annat har mindre betydelse”, fattas det grundläggande i vården, kärleken och 
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barmhärtigheten. Då ansvaret kommer naturligt inifrån och finns med ända sedan man 

är liten, innebär det att man sätter sig själv åt sidan, att man tänker efter och reflekterar 

över hur man bäst kan hjälpa den andra. 

 

Det är viktigt att vara närvarande och fokuserad i stunden, i mötet med patienten, 

eftersom han eller hon märker om vårdaren är ofokuserad, och detta kan tolkas som att 

vårdaren saknar intresse och engagemang. Ansvaret är att bära skyldigheten att finnas 

till och vara lyhörd för patienten här och nu. Kommunikationen och bemötande är 

viktiga i alla möten, i alla riktningar, i alla relationer. Patienterna anser att förutom 

lyssnande är kommunikationen inom vårdenheter och mellan vårdenheter viktig för att 

undvika misstag och utdraget lidande. 

 

Ansvarets gränser är tvetydiga och varierar beroende på situation. Vårdare anser sig 

ibland ta för stort ansvar, att de kunde ge patienterna möjlighet att ta mera ansvar. Det 

skulle göra patienterna mera oberoende och mera självständiga. Då krävs tydlig 

information så att patienten förstår och vårdarna har ju den professionella kunskapen. 

Samtidigt som man ska vara lyhörd kan man inte låta patienten bestämma i allt, för han 

eller hon kanske inte har kunskap och förutsättningar till det. Patienten måste få veta 

vad som är vårdarens roll i hjälpandet och vad patienten själv kan göra. Ibland kan 

vårdaren anse att patienten har större hjälpbehov än vad patienten själv anser, men man 

kan inte tvinga någon till någonting. Det är viktigt att ha tilltro till sin kunskap och 

profession så man inte går med i andras krav och önskemål som inte tjänar patientens 

bästa. 

 

Ansvar kan också innebära obekväma situationer, som kräver att man vågar lyfta fram 

olägenheter till diskussion och förmår ingripa för det godas skull fastän man inte blir 

accepterad av alla. Öppen kommunikation anses öka trivsel i arbetsgemenskapen och att 

”alla drar sitt strå till stacken”.  
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8.2.7 Ansvar – möjlighet och risk 

I vårdandets meningssammanhang kan ansvaret innebära möjligheter och risker. 

Ansvarets möjligheter skapas då människokärleken framträder och patienten, vårdaren 

och vårdledaren tar sitt ansvar. Brister i ansvaret och för tungt ansvar för olika 

omständigheter innebär risker i vårdandets meningssammanhang för patienten, vårdaren 

och vårdledaren. Ansvarets möjligheter är patientens, vårdarens och vårdledarens ansvar 

i kärlek och barmhärtighet, värdighet, mening, tillit, uppmuntran och osjälviskhet, vilket 

ger möjligheter till att mening, glädje, styrka, tillit och trygghet framträder hos 

patienten, vårdaren och vårdledaren i vårdandets meningssammanhang. Om ansvaret 

brister eller blir för tungt innebär det risker för patienten, vårdaren och vårdledaren i 

vårdandets meningssammanhang. Riskerna kan framträda som trötthet, rädsla, 

otrygghet, irritation, ovilja, likgiltighet, aggression, meningslöshet, tillbakadragenhet 

och utmattning. 

 

8.2.7.1 Möjligheter 

Studien visar att ansvaret är komplext och stort, och människan utvecklas i växelverkan 

med andra människor och människorna behöver varandra. Organisationerna har 

övergripande planer, målsättningar och grundvärden för hälsovårdsverksamheten, som 

styrs av ”patienten i centrum” som således också styr vårdandets meningssammanhang. 

För att dessa planer, målsättningar och grundvärden ska vara verksamma måste de leva i 

människorna och mellan människorna i deras relationer och växelverkan då de är 

tillsammans och bär sitt ansvar och hjälper varandra. Alla, patienter, vårdare och 

vårdledare säger att de vill ta ansvar och att alla har ansvar. Då finns möjligheter att 

människan ska kunna växa och bli starkare och tryggare i sig själv. 

 

Alla tycker att det känns bra att ta ansvar och att det är viktigt att bli uppmuntrad till 

ansvar och delaktighet. Det är betydelsefullt att kunna hålla lugnet, behärska 

situationen, ta reda på och be om hjälp om det behövs. Kunskap och erfarenheter anses 

vara grundläggande i ansvarstagandet. Då man märker att man klarar av att ta ansvar 

blir man glad, trygg i sig själv, känner sig starkare och blir medveten om sina gränser. 

Man är inte bara någon utan man är viktig för någon. Ansvar förändrar människan, 

vilket personen själv inte alltid märker. Självförtroendet och självtilliten växer och man 
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växer som människa. ”Man kan säga att man känner att man lever och att det finns en 

mening i det man gör. Den goda känslan gör att man vill ta mer och mer ansvar.” 

Vårdarna uttrycker att de vill göra så att patienten känner sig trygg och att patienten får 

något innehåll i sitt liv. Det är viktigt att hjälpa och stödja den andra, som kan vara 

patienten, vårdaren och vårdledaren, till delaktighet i ansvaret och då ökar tilliten till sig 

själv och till den andra. Det bli en öppen och god anda som ger glädje för alla och det är 

lättare att möta nya utmaningar. 

 

8.2.7.2 Risker 

Omständigheter inom hälsovården kan ge konsekvenser av olika slag som man inte 

alltid kan påverka t.ex. ekonomiska, lagstadgade, strukturella aspekter. Det kan 

upplevas som maktlöst och frustrerande då vårdledaren och vårdaren inte kan fullfölja 

sin inre vilja att bära etiskt ansvar på grund av yttre hinder. Om arbetet upplevs som ett 

löpande band-system kan det medföra att man inte orkar engagera sig. Man gör endast 

det man måste och inget mer, för man ser ingen mening och orkar därför inte bära sitt 

ansvar och allt känns bara tomt. Om det finns brister i ansvaret eller om ansvarsbördan 

blir för tung för vårdaren och vårdledaren kan hälsohinder uppkomma såsom trötthet, 

stress, rädsla, otrygghet, ovilja, meningslöshet, maktlöshet, tillbakadragenhet och 

slutligen utmattning. 

 

Brister i ansvarstagandet anses smitta av sig i arbetsgemenskapen och det reflekteras till 

patientvården. Då var och en känner igen sitt ansvar och fullföljer det då fungerar 

vårdandet så att det blir etiskt hållbart. Om någon i arbetskollegiet inte tar sitt ansvar 

fungerar inte samarbetet och det kan bli svårt att t.ex. dela och överlämna ansvaret. Det 

är viktigt att utreda fel och misstag så ingen bär på skuld i onödan. Samtidigt är det 

viktigt att reflektera kring misslyckanden och lära av dem och få stöd av ledningen. 

 

8.2.8 Sammanfattande teser 

Med studiens frågeställningar i fokus gav min tolkning av intervjubidragen upphov till 

sammanfattade teser av förståelsen. 
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Vad är människans ansvar? 

1. Ansvar är kärlek och barmhärtighet till andra människor och till sig själv. 

2. Ansvar är värdighet i människors liv. 

3. Ansvar är mening i människors liv. 

4. Ansvar är tillit till sig själv och till andra människor. 

5. Ansvar är uppmuntran i förhållande till andra människor och sig själv. 

6. Ansvar är osjälviskhet i förhållande till andra människor. 

7. Ansvar är inte entydigt. 

8. Ansvar är alla människors sak. 

 

Vad ansvar innebär i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv? 

1. Ansvar innebär att hjälpa andra i kärlek och barmhärtighet i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

2. Ansvar innebär att upprätthålla värdighet i vårdandets meningssammanhang ur 

patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

3. Ansvar innebär att skapa mening i vårdandets meningssammanhang ur 

patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

4. Ansvar innebär att ha tillit till sig själv och andra i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

5. Ansvar innebär att uppmuntra till delaktighet i vårdandets meningssammanhang 

ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

6. Ansvar innebär osjälviskhet i gemenskapen i vårdandets meningssammanhang 

ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

7. Ansvar innebär tillväxt som människa i vårdandets meningssammanhang ur 

patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 
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9 NY FÖRSTÅELSEHORISONT  

I det här kapitlet redogörs för studiens nya förståelsehorisont. Ny förståelse har 

uppkommit ur tolkning genom hermeneutisk läsning av Lögstrups text och 

intervjubidrag med patienter, vårdare och vårdledare, vilket speglas och går i dialog 

med teoretiska perspektivet och tidigare forskningar.  

 

Studiens slutliga teser presenteras kortfattat här nedan. Därefter följer en närmare 

diskussion om dem. Det sannolika svaret till första forskningsfrågan: Vad är 

människans ansvar? 

1. Människans ansvar är rörelse i kärlek och barmhärtighet. 

2. Människans ansvar är hållning i kärlek och barmhärtighet. 

3. Människans ansvar är delaktighet i kärlek och barmhärtighet. 

4. Människans ansvar är gemenskap i kärlek och barmhärtighet. 

 

Det sannolika svaret på den andra forskningsfrågan: Vad innebär ansvar i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv? 

1. Ansvar innebär en rörelse i kärlek och barmhärtighet som upprätthåller värdighet 

i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv. 

2. Ansvar innebär hållning i kärlek och barmhärtighet som möjliggör tillit i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv. 

3. Ansvar innebär delaktighet i kärlek och barmhärtighet som inbjuder till mening i 

vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv. 

4. Ansvar innebär gemenskap i kärlek och barmhärtighet som uppmuntrar till 

osjälviskhet i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. 

5. Ansvar i kärlek och barmhärtighet innebär daning och lidande i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv. 
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6. Ansvar i kärlek och barmhärtighet innebär möjligheter genom upprätthållande, 

möjliggörande, inbjudande och uppmuntrande i vårdandets menings-

sammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledaren perspektiv. 

7. Ansvar i kärlek och barmhärtighet innebär värdighet, tillit, mening och 

osjälviskhet i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. Ansvarets gränser i kärlek och barmhärtighet utgörs av 

värdighet, tillit, mening och osjälviskhet. 

 

9.1 Kärlek och barmhärtighet – kraften och styrkan i ansvar 

Det teoretiska perspektivet med utgångspunkt i den vårdvetenskapliga Caring science- 

traditionen framhåller kärlek, barmhärtighet och ansvar som grundläggande i vårdandet. 

Kärlek beskrivs som en grundläggande förutsättning för liv och mänsklig samvaro och 

att människokärlek innebär att hjälpa en annan människa som behöver hjälp (Ahlsvåg, 

2012). Kärlekens kraft ger människan mening, värde och styrka, och har potential att 

göra människan ödmjuk. I gemenskap med andra människor då människans värdighet 

vidrörs kan kärlekens kraft spira fram och människan inser sitt personliga mänskliga 

värde trots ett djupt lidande. Människan har en inre längtan efter att nå sin enhet och bli 

mera mänsklig genom att försonas med sitt lidande.(Hemberg, 2015.)  

 

Ansvarets inre kärna beskrivs som frihet, skuld och kärlek av Wallinvirta (2011). Enligt 

henne är frihet, skuld och kärlek förenade med varandra i en oavbruten substansrörelse, 

i vilken friheten och kärleken är givna människan och skapar skuldens förutsättningar 

för ansvaret. Bondas (2003, 2006, 2009) framhåller betydelsen av att hela 

organisationen genomsyras av caritas, kärlek och barmhärtighet. Kärleken och 

barmhärtigheten ska således finnas i alla mänskliga möten och relationer i vårdandets 

meningssammanhang, inte enbart mellan patienten och vårdaren. Watson (2006) 

framhåller också kärleken som en positiv och energigivande kraft. Torskildsen, 

Eriksson och Råholm (2012) menar att kärlek är en helig och grundläggande kraft för 

etiskt handlande och att ingen människa kan existera utan kärlek, vilket då också 

betonar att alla människor har ansvar. Hälsovårdens alla utmaningar och förväntningar 

är inte realistiska enligt Lindqvist (2004), som lyfter fram sårbarhet och menar att 

hälsovården handlar om att bry sig om människan och se till att människorna får 

behövlig, rättvis och jämlik vård. 
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Enligt Lögstrup (1992) är ansvaret människokärlek, då livet ses och tas emot som en 

gåva. Livet som gåva kan inte och ska inte förklaras. Ansvaret är kärlek som innebär att 

göra gott för den andra och som också kan vara gott för en själv och som samtidigt 

innebär att tacksamt ta emot livet och kärleken. Forskningspersonernas berättelser 

påvisar människokärlek och barmhärtighet som styrka och som grundläggande i 

ansvaret. Kärleken och barmhärtigheten uttrycks inte tydligt i orden kärlek och 

barmhärtighet, utan de framträder i andra ord och uttryck och även i 

forskningspersonernas ansiktsuttryck och röstlägen. 

 

Intervjupersonerna upplever att människan är av naturen god och att det är 

omständigheterna som förorsakar mänskligt lidande. Varje människa har ansvar för sig 

själv och för andra. Vårdaren och vårdledaren bär kunskap och innehar därmed ett annat 

ansvar än patienten i en vårdande relation enligt Kasén (2012) och intervjubidragen. 

Patienten är i medelpunkten enligt intervjubidragen och enligt Ylikangas (2012). I 

intervjubidragen framträder en stark vilja att bära ansvar och hjälpa den andra, som kan 

vara patienten, vårdaren och vårdledaren. Genom att hjälpa den andra så hjälper man 

också sig själv att uppnå målet, den gemensamma saken, god patientvård, och det ger 

mening i vårdandets meningssammanhang. Forskningspersonerna uttrycker ansvar och 

vilja att ta reda på och lära sig mera, och de säger att kunskap och erfarenhet ger styrka 

och trygghet inombords, vilket gör det lättare att möta nya utmaningar. Enligt Eriksson 

(2003) förmedlas någonting av människans innersta väsen i hennes uttalanden, således 

uttrycker forskningspersonernas uttalanden något om deras ethos. Att nå förståelse för 

människan för att kunna ta ansvar och hjälpa på rätt sätt är viktigt, men det är ingen lätt 

uppgift. Eriksson (2003) framhåller betydelsen av att lära tyda och se människan som är 

i ständig rörelse. Då studiens förståelse, tolkning och förståelse går genom det teoretiska 

perspektivet, tidigare forskning, Lögstrups texter och intervjupersonernas berättelser så 

anses kärleken och barmhärtigheten vara grunden för ansvaret. Kärlek och 

barmhärtighet ger kraft och styrka åt ansvaret. Hembergs (2015, 167) ord ger styrka åt 

min tolkning och förståelse: 

 

Kärleken finns i grunden nedlagd i varje människa som ett litet ljus som lyser men som 

väntar på att få näring för att kunna bli en klar låga likt en beständig eld som har kraft att 

lysa upp även det mörkaste mörker. 
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Ansvar är rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap i kärlek och barmhärtighet. I 

vårdandets meningssammanhang innebär ansvar i kärlek och barmhärtighet rörelse som 

upprätthåller värdigheten, hållning som möjliggör tillit, delaktighet som inbjuder 

mening och gemenskap som uppmuntrar osjälviskhet hos människan som patient, 

vårdare och vårdledare i vårdandets meningssammanhang. Ansvarets möjligheter i 

kärlek och barmhärtighet finns i upprätthållandet, inbjudan, möjliggörandet och 

uppmuntran. Ansvarets gränser i kärlek och barmhärtighet utgörs av värdighet, mening, 

tillit och osjälviskhet. Ansvarets gränser möjliggör god vård och att människan danas 

och blir mera mänsklig. Om ansvarets gränser inte uppnås innebär det lidande för 

människan. I förståelsehorisonten skönjs ansvaret som näring (Hemberg, 2015, 167) 

som ska få det lilla ljusets låga att lysa klar likt en beständig eld som har kraft att lysa 

upp även det mörkaste mörker. 

 

9.2 Ansvar – rörelse i kärlek och barmhärtighet som upprätthåller 

värdighet. 

Lögstrup (1992) menar att människan är ansvarig genom att hon finns till tillsammans 

med andra människor, vare sig hon vill eller inte. Parse (2008, 2012) menar att 

människan lever i ständigt vardande, i förändring, i sitt ansvar, i samverkan med 

omgivningen, och makten finns i den aktuella situationen. Då människan söker 

sammanhang och gemenskap ställs hon inför olika situationer i livet som medför val av 

olika slag och människan har möjlighet att utvecklas och växa i sitt ansvar (Honkavuo, 

2014; Wallinvirta, 2011). Enligt Eriksson (2001) är det vårdandets menings-

sammanhang som förenar och binder samman och ger vårdandet en mening och det 

utgörs av vårdgemenskapen. I vårdandets meningssammanhang ställs således 

människan som patient, vårdare och vårdledare inför ansvarssituationer som medför val 

av olika slag och hon har möjlighet att utvecklas och växa i sitt ansvar.  

 

Enligt Lögstrup (1992) rör sig ansvarets rörelse mellan förväntningar och uppfyllelser, 

och varje etisk rörelse har en riktning inåt och utåt genom vilken människorna 

abstraherar en inåtvänd och utåtvänd sida av varandra. Enligt Wallinvirta (2011) 

innefattar ansvaret en riktning och en handling. Hon menar att ansvarets kärna, enheten 

frihet, skuld och kärlek i en oavbruten substansrörelse ständigt omvandlas till nya och 
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högre etiska förståelsehorisonter för ansvarets gärningar. Enligt Honkavuo (2014) 

inbegriper vårdledarskapet beteende och social samverkan för att nå bestämda mål, god 

patientvård. Vårdandet och ledandet ger rörelse och riktning i förhållandet till 

människorna. Enligt Kangasniemi (2012) ska patienten ge uppgifter om sitt 

hälsotillstånd och bete sig sakligt mot medpatienter och vårdpersonal. Intervjubidragen 

framhåller betydelsen av att patienten, vårdaren och vårdledaren informerar varandra. 

Människans etiska rörelse ger rörelse och riktning för hennes handlingar, ord och 

uppträdande. I vårdandets meningssammanhang ger således vårdledaren, vårdaren och 

patienten rörelse och riktning i ansvaret då de väljer sina handlingar, ord och 

uppförande, med andra ord vad de gör eller inte gör, vad de säger eller inte säger och 

hur de uppträder och beter sig. 

 

Enligt Wallinvirta (2011) kommer ansvarets handlingar till uttryck i görandets, 

varandets och vardandets dimensioner och i sammansmältnig av det personliga yttre och 

inre. Enligt Lögstrup (1992) är det den ansvarigas erfarenhet, insikt, 

bedömningsförmåga och själva situationen som avgör ansvarets ord och handlingar. 

Enligt Flodin (2011) ska vård ges enligt patientens behov i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet, vilket ska förklaras för patienten. Intervjubidragen framhåller 

vårdarnas professionella kunskap och färdighet för att svara an på patientens situation 

och behov. Patientens ansvar formas enligt vårdarnas information och handledning och 

enligt patientens förståelse och vilja. I vårdandets meningssammanhang formas således 

ansvarets rörelse och riktning i handlingar utgående från hur patienten, vårdaren och 

vårdledaren bedömer situationen. 

 

Människan är sårbar men strävar efter att känna sig värdefull som människa i alla 

sammanhang. Människans absoluta värdighet, som är okränkbar och omätbar, omfattar 

hennes helighet och värde som människa, och den är sammanbunden med människans 

relativa värdighet som kan påverkas och förändras. Det är betydelsefullt att se den 

andras absoluta värdighet som finns i varje människa och som gör henne unik, även om 

den göms bakom oförsvarligt handlande. Det är utmanande att alltid upptäcka värdighet 

och visa aktning. (Edlund, 2012.) I mötet med kärlekens kraft bekräftas människans 

värde och gör henne ödmjuk. Människans värdighet finns i att hon själv kan bestämma 

och forma sitt liv, och om människan fråntas sitt ansvar och sin frihet berövas hon sin 
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värdighet (Hemberg, 2015). Lögstrup (1992) framhåller att då människan har vågat sig 

fram för att bli tillmöteskommen men inte blir det, så känns yttringen fåfäng, 

meningslös och blottande, och den måste därför döljas. Människan är sårbar och 

blottande kan tolkas som kränkning. Då den mänskliga existensens ordning kränks blir 

människan okänslig inför sitt eget inre och värdegrunden blir osynlig (Wallinvirta, 

2011). Således anses ansvarets rörelse i kärlek och barmhärtighet betydelsefull för att 

upprätthålla människans värdighet i vårdandets meningssammanhang för patienten, 

vårdaren och vårdledaren. 

 

Honkavuo (2014) och Wallinvirta (2011) framhåller att ansvarets innebörd kan bli 

diffus och otydlig om den yttre etiken betonas starkt. Frilund (2013) lyfter fram att 

konflikter kan uppstå om inte organisationens värderingar överensstämmer med 

personliga värderingar. Honkavuo (2014) menar att hälsoekonomiskt företagstänkande 

förblindar och äventyrar patientvården och leder till lidande hos vårdledarna och 

vårdarna. Om realistiska förutsättningar till god vård ständigt fattas så finns det risk för 

att medkänslan och barmhärtigheten minskar i hälsovårdsservicen (Nortveddt, Hem & 

Skirbekk, 2011). Snellman och Gedda (2012) lyfter fram etiska professionella mål som 

självständighet, integritet, rättvisa och värdighet, medan professionella skyldigheter är 

prioritering, övervakande, verkställande och tystnadsplikt. I intervjubidragen 

framkommer ”patienten i centrum” som riktgivande för ansvarets rörelse och riktning. 

Det framkommer också situationer där personerna själva inte kan ta det ansvar de vill, 

för att kunna påverka situationerna i den riktningen de vill. Det blir att kompromissa, 

prioritera och hitta andra utvägar i problem och konflikter som kan ge upphov till olika 

konsekvenser. I vårdandets meningssammanhang innebär det här att ansvarets rörelse 

som upprätthåller människans värdighet som patient, vårdare och vårdledare ibland 

innebär balansering av ansvaret i kärlek och barmhärtighet. 

 

Wallinvirta (2011) lyfter fram människans ofullkomlighet som kräver att människan 

berörs och inser sin skuld, felbarhet och skyldighet för att hon ska kunna ta sitt ansvar 

och växa mot mer tillräcklighet. Skulden berör människans handlingar, och som skyldig 

vill hon handla och förändra, och handlingar kan gottgöras och sonas. I intervjubidragen 

framträder ofullkomligheten som felbarhet, att alla gör fel och misstag, som gör att man 

ältar, funderar och utreder hur det blev så här och sedan tar lärdom av felen. Tidsbrist, 
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brådska och överlämnande av ansvar nämns som orsak till rädsla för att fel ska 

uppkomma. Det är mänskligt att fela och att förlåta då kärlek och barmhärtighet råder, 

vilket innefattar omedvetet felande. Enligt Lögstrup (1992) kan ansvarets osjälviskhet 

endast framträda för den ansvariga själv, och förlåtelse är erkännande av att man inte 

har kunnat uppfylla ansvarets krav. Enligt Lögstrup innebär människans ofullkomlighet 

att hennes goda handlingar inte alltid är tillräckliga.  

 

Således innebär ansvarets rörelse att bli medveten om egna personliga resurser och 

begränsningar, att inse att inte alltid kunna vara tillräcklig. Lögstrup (1992) menar att då 

människans möjligheter finns i livet så ska hon ödmjukt respektera sin ofullkomlighet 

och människan kan inte styra över livets gång. Han framhåller att människan inte heller 

förmår utarbeta lagar, regler och normer som täcker alla situationer. De ska vara 

vägledande men inte generalisera människorna och ta ansvaret från dem. Ingen ska 

heller dra nytta av makten. Linette och Scherman (2014) belyser vårdledarens mod och 

risktagning då vårdarnas behov uppmärksammas på samma sätt som patienternas. 

Vårdledarens viktigaste roll anses vara att hjälpa vårdarna att återengagera sig i 

vårdandets kärna.  

 

Enligt Salmela (2012) ska vårdorganisationens vårdadministrativa ansvar bidra till att 

vårdledaren och vårdaren kan identifiera sig med organisationen och det ska ge 

möjligheter till uppnåendet av gemensamma mål, strategier, förändringar och 

utveckling. Till vårdadministrativt ansvar hör att integrera vårdorganisatoriska värden i 

vårdkulturen och föra kontinuerliga grundvärdediskussioner. Utveckling och förändring 

inger enligt intervjubidragen oro, stress och ovisshet hos människorna i vårdandets 

meningssammanhang. Riktlinjen ”patienten i centrum” ska styra ansvarets rörelse utan 

att någon drar fördel av makten. ”Patienten i centrum” betyder att man bedömer hans 

eller hennes hjälpbehov i stunden, här och nu. Bondas (2003) poängterar vårdarnas 

sårbarhet då de arbetar under tryck, som utgörs av t.ex. medicinens och teknologins 

ständiga förändringar och ständig kontakt med liv och död. Enligt Eriksson (2001) är 

ansvarets yttersta syfte att upprätthålla människans värdighet. I vårdandets 

meningssammanhang är människan sårbar som patient, vårdare och vårdledare. Således 

innebär ansvar i kärlek och barmhärtighet rörelse som upprätthåller människans 
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värdighet i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv. 

 

9.3 Ansvar – hållning i kärlek och barmhärtighet som möjliggör tillit 

Lögstrup (1992) övertygar om att tillit hör till elementärt mänskligt liv och att 

människor i allmänhet möter varandra med tillit, men om förväntningarna inte uppfylls 

kan det innebära starka emotionella reaktioner. Forskningspersonerna framhåller vikten 

av ömsesidig aktivitet och dialog i båda riktningarna. Lögstrup (1992) menar att 

kommunikationen kan vara mycket varierande, men det innebär alltid att våga sig fram 

och han belyser det här som nerven i kommunikationen och som det etiska livets 

grundfenomen. Således innebär ansvaret i vårdandets meningssammanhang för 

människan som patient, vårdare och vårdledare hållning som möjliggör att våga sig 

fram. 

 

I intervjubidragen framkommer betydelsen av närvaron i stunden, aktivt lyssnande och 

tydlig information. Enligt Koskinen och Lindström (2013a) är lyssnandet kärlekens 

gåva som är bundet till människans helighet och kall att tjäna i kärlek och finnas till för 

den andra. De betonar att lyssnande till sitt eget hjärtas röst ger mod, styrka och glädje 

att vara den man innerst inne är, vilket också Hilli (2007) betonar samt framhåller 

ansvaret som en hederssak. Då den andra blir synlig på ett medvetet sätt skapas 

förutsättningar för ansvaret. Forskningspersonerna framhåller att välja det som känns 

bäst då man lyssnar till vad som sägs inom en, samtidigt önskar de att vårdaren ska vara 

lyhörd för deras oro. Lögstrup (1992) menar att var och en måste själv från förhållande 

till förhållande avgöra vad ansvaret går ut på. I vårdandets meningssammanhang 

innebär således ansvaret för människan som patient vårdare och vårdledare hållning 

som möjliggör tillit genom att lyssna till den andra och till sig själv. 

 

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) ska vården ges i 

samförstånd med patienten, och upplysningar ska ges i tillräcklig utsträckning och på 

förståeligt sätt utan att patientens människovärde kränks. Eriksson (2003) beskriver 

människan som en helig skrift som ska närmas med vördnad och att inget kan tas 
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förgivet i en klinisk situation. För att förstå och bli förstådd behövs enligt Lögstrup 

(1992) kommunikation genom ord och språk, genom hållning och handling. I hållningen 

till varandra bidrar människorna till att gestalta varandras värld. I rädsla för att mötas 

med reservation, likgiltighet och avvisande neutraliserar människan sin tillit. Lögstrup 

betonar uppriktighet för att ansvaret ska kunna frambringa det som den andra bäst 

behöver, vilket inte innebär att blint lyda kravet utan att göra det som man kan säga sig 

själv att kärleken skulle göra. Baumann (2015) belyser svårigheter med att alltid kunna 

berätta sanningen för patienter så att ingen kränkning sker. Intervjubidragen bekräftar 

Lögstrups åsikter om äkthet, ärlighet och sanning utan att undanhålla något. De menar 

att det är viktigt att de själva och den andra är ärliga, för att patientvården ska vara så 

bra som möjligt. I deras åsikter framkommer att hur de blir bemötta och hurdan 

kommunikation de möts av påverkar deras egna handlingar och ord och beteende. 

Vårdarna beskriver hur viktig tilliten är och hur den växer fram i vårdförhållandet eller 

finns med från början. Men tilliten kan inte provoceras fram. Enligt Lögtrup (1992) har 

människans hållning, stämning och känslotillstånd betydelse för människans förståelse 

för den andra och för sig själv. Således innebär ansvaret i vårdandets 

meningssammanhang för människan som patient, vårdare och vårdledare en hållning 

som möjliggör tillit att vara äkta, tala sanning och nå förståelse. 

 

Enligt Eriksson (2003) danas människan då hon tillägnar sig ethos och det blir synligt i 

hennes hållning och handling. Hon menar att ett sant ethos utstrålar claritas som vittnar 

om inre kraft och glädje. I intervjubidragen framträder viljan till ansvar och känslan till 

viljan att få andra att må bra och viljan till utstrålning som hjälper andra att må bra. 

Nyholm (2015) betonar att bära ethos innefattar en äkta vilja att bära ansvar för den 

andra, en tjänande hållning som avspeglar vördnad för människans vilja. Enligt 

Hemberg (2015) kan människan växa i sin mänsklighet som människa genom att vara 

ett stöd för en annan människa. Forskningspersonerna lyfter fram ökad självkänsla och 

självförtroende som uppkommer ur ansvarstagandet och som behövs för att våga ta 

ansvar, hjälpa och stödja andra människor. En inre trygghet framträder genom 

erfarenheter och kunskap hos forskningspersonerna, vilket ökar deras vilja att förbereda 

sig, lära sig och ta reda på för att kunna ta sitt ansvar. Lögstrup (1992) framhåller 

erfarenhet, insikt och förståelse för att kunna betjäna den andra på bästa sätt. Bondas 

(2006, 2009) framhåller den fruktbara andan i vårdarbetet och värdigt och vänligt 

bemötande som stärker och stöder människovärdet och tilliten. Larvi och Vanhala 
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(2014) betonar tilliten som betydelsefull för att väcka viljan till ansvar och rättvisa som 

ökar välbefinnandet i arbetslivet. I intervjubidragen framträder vänligt bemötande, att 

bry sig om, att bekräfta och att ta på allvar som viktiga i vårdgemenskapen och 

arbetsgemenskapen. Således innebär ansvar i kärlek och barmhärtighet en hållning som 

möjliggör tillit hos människan i vårdandets meningssammanhang ur patientens, 

vårdarens och vårdledarens perspektiv. 

 

9.4 Ansvar – delaktighet i kärlek och barmhärtighet som inbjuder till 

mening 

Lögstrup (1992) framhåller att ansvar är frågan om kärlek inte eftergivenhet. Hemberg 

(2015) betonar att kärleken ger mening och värde i livet åt människorna, åt både dem 

som ger kärlek och dem som tar emot kärlek. Ny styrka och hopp genereras genom 

erfarenheten av att livet har mening. Då människan finns till och hjälper den andra, 

vidrörs den innersta längtan likt en helig närvaro som ger kraft. Ur intervjubidragen 

framgår att patienten, vårdaren och vårdledaren vill ta ansvar. Ansvarstagandet känns 

bra inombords, det gör gott åt självkänslan, det ger glädje och kraft. De beskriver det 

som en känsla att man lever och att det finns en mening i det man gör, som man också 

vill ge vidare till den andra. Den goda känslan av att ha kunnat vara till hjälp och nytta 

gör att man vill hjälpa och ta mera ansvar och få andra att känna den goda känslan. 

Således ger ansvaret mening som patienten, vårdaren och vårdledaren vill dela med sig 

och inbjuda den andra till mening i vårdandets meningssammanhang. 

 

Kangasniemi (2012) menar att vårdförhållandet innebär samarbete mellan vårdaren och 

patienten, och bästa resultatet nås om patienten också bär sitt ansvar. Swanson (1993) 

poängterar betydelsen av tron på andra människor och på informationens betydelse i 

vårdandet. Det framhålls vikten av att vara med, att göra för och att möjliggöra, och det 

kan vara frågan om små och osynliga saker för andra, men viktiga för den som det 

kommer till del. I intervjubidragen framträder vikten av att dela ansvaret, vilket måste 

ske enligt hur den andra förmår ta ansvar. Patienten, vårdaren och vårdledaren har olika 

position beroende på innehavandet av kunskap och betydelsefull information, dvs. den 

som innehar kunskap, betydelsefull vetskap ska dela med sig åt den andra. Om kunskap 

inte finns så måste kunskap sökas. I inhämtning och delgivning av kunskap har 
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vårdledaren och vårdaren ett större ansvar än patienten på grund av sin profession. 

Lögstrup (1992) menar att genom ansvar ska den andras vilja väckas till ansvar genom 

att hjälpa, lära och ge tid utan att kränka den andras integritet. I intervjubidragen 

poängteras betydelsen av klar och tydlig kommunikation och betydelsen av att vara 

närvarande i stunden och lyssna för att kunna ta emot och ge information. Små framsteg 

ger mening och delaktighet och ökar viljan till ansvar. Milton (2009) framhåller 

transparens i form av klarhet, otvetydighet, lättfattlighet och öppenhet. Anttila (2012) 

lyfter fram delaktighet och barmhärtighet i arbetsgemenskapen samt poängterar ökande 

av personalens kunnande genom utbildning och reflektion. Intervjubidragen visar att om 

man ser att den andra har vilja till ansvar så tar man hellre ansvar. Bondas (2009) 

framhåller vårdande relationer, öppen vårdande dialog och vårdade kultur som 

betydelsefull, vilket intervjubidragen bekräftar. Det handlar om att dela, ge och ta emot 

ansvar, med andra ord att vara inbjudande genom att lyssna, vara intresserad och gå i 

dialog med den andra för att förstå. En förutsättning för delaktighet är förståelse, och 

Lögstrup (1992) menar att i avgörelsen blir den oförståeliga situationen förståelig. Det 

är i mötet, i stunden som ansvarets rörelse tar sin riktning enlig uppkommen förståelse. 

Om samförstånd uppnås blir den andra delaktig och inbjuds till mening. Det är viktigt 

att ta emot inbjudan till delaktighet, för det ger mening och värdighet både till den som 

ger och tar emot. Om inte samförstånd uppnås kan människan bli sårad och kränkt. 

Således innebär ansvar i kärlek och barmhärtighet delaktighet som inbjuder människan 

mening i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens 

perspektiv. 

 

9.5 Ansvar – gemenskap i kärlek och barmhärtighet som uppmuntrar till 

osjälviskhet 

Lögstrup (1992) betonar att till mänskligt liv hör att människorna är bundna till 

varandra och beroende av varandra, och ansvaret för varandra ger mening i livet. Enligt 

Bondas (2003) är det betydelsefullt att ha en klar vision om vårdandet, annars kan 

tjänandet av patienten försvinna i trender och olika intressenters krav. Enligt Foss 

(2012) och Wallinvirta (2011) är det svårt att skilja mellan inre och yttre etik, som 

bildar en helhet. Utgående från den yttre etiken anses ansvaret lika för alla, medan den 

inre etiken gör människan unik i hennes ansvarshandlingar då inre och yttre etik 

sammansmälter. I intervjubidragen framkommer människornas beroende av varandra i 
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vårdandets meningssammanhang. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan patienten, 

vårdaren och vårdledaren för att nå god patientvård. Samtidigt är vårdaren och 

vårdledaren beroende av patienten för att ha ett arbete, för utan patient behövs ingen 

hälsovårdsverksamhet. Således är patienten, vårdaren och vårdledaren beroende av 

varandra och av varandras ansvar i vårdandets meningssammanhang. 

 

Austgard (2008) menar att språk, kultur och kunskap påverkar hur man ser, och därför 

är de betydelsefulla för att förstå patientens behov, värde och erfarenheter som en 

helhet. Osjälviskhet som ärlighet, kommunikation och lyssnande, att vara närvarande, 

att bry sig om och att ta den andra på allvar framträder i intervjubidragen samt som 

kunskap och inre trygghet i introduktion av nya arbetstagare och studerande. Eriksson 

(2003) säger att tillägnandet av etikens ord förutsätter att man känner till goda ord för 

att argumentera och kämpa för det goda i verkligheten. I intervjubidragen framkommer 

att i kampen för det goda kan obekväma situationer uppkomma. Eriksson (2001) menar 

att i en sann gemenskap har man trätt ur sig själv in i en relation där man är beredd att 

skapa möjligheter för den andra. Caritasmotivet som är en grundläggande förutsättning i 

vårdandets meningssammanhang, innebär en spontan vilja att bära ansvar för och offra 

något för den andra.  

 

Enligt Söderlund (2012) innebär vården ett gemensamt ansvar och en gemensam kamp 

för att skapa trygghet, samhörighet och gemenskap som upplevs som kroppsligt, 

själsligt och andligt vårdande. Hon framhåller att i den vårdande världen är alla 

delaktiga i lindrandet av lidandet och upprätthållandet av människans värdighet. I 

intervjubidragen framkommer människan som en helhet, som ska bemötas vördnadsfullt 

men som kan vara svår att påverka t.ex. med information. Lögstrup (1992) framhåller 

att ansvarets osjälviskhet får sitt innehåll av att göra gott för den andra. I 

intervjubidragen framträder viljan till ansvar att hjälpa varandra och sätta sig själv åt 

sidan. Lögstrup menar att människan måste använda sitt förnuft, sin insikt och 

mänsklighet och samtidigt vädja till den andras förnuft, insikt och mänsklighet. I 

intervjubidragen framhålls den professionella kunskapens betydelse för att stödja och 

hjälpa patienten utgående från situationen, medan man menar att patienten har det 

yttersta ansvaret. Man kan och ska ge information och olika alternativ, men det är 

patienten som väljer, för man kan inte tvinga någon till någonting. Lögstrup (1992) 
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framhåller att ansvaret inte innebär att moralisera, göra om en människa, övertala eller 

ta ansvaret i från henne. Hemberg (2015) menar att i mötet med kärlekens kraft 

bekräftas människans värde och gör henne ödmjuk. Då människan har tillägnat sig 

kärlekens kraft förmår hon ge kärlek utan att få något i gengäld. I intervjubidragen 

framträder äkta vilja till ansvar som innebär att osjälviskt hjälpa den andra. Enligt 

Nyholm (2015) innefattar ethos en äkta vilja att bära ansvar och Eriksson (2003) menar 

att då etiken förankras i ethos möjliggörs djupare förståelse. Således innebär ansvar i 

kärlek och barmhärtighet i vårdandets meningssammanhang en gemenskap som 

uppmuntrar till osjälviskhet för den unika människan som vårdledare, vårdare och 

patient. 

 

Saarni lyfter fram att patientvården inte är bra om personalen inte trivs och inte orkar. I 

intervjubidragen framkommer att alla relationer i vårdandets meningssammanhang 

påverkar patientvården. Matikainen och Näsman (2012) framhåller trivsel och trygghet 

samt ett synligt och öppet vårdledarskap som betydelsefullt. Stöd i etiskt ansvar behövs 

från ledningen åt vårdledarna som ska stöda sjukskötarna i vårdarbetet (Storch, Schick, 

Makaroff, Pauly & Newton, 2013), och Watson menar att sjukskötarens arbete är en 

livslång process med omsorg, kärleksfullhet, vänlighet och jämmod (Clerico, Lott, 

Harley, Walker & Kosak, 2013). I intervjubidragen framkommer betydelsen av god 

kontakt med ledningen. Bondas (2003, 2006, 2009) menar att vårdledaren är en modell 

för de andra och ska se varje vårdare och varje patient som en unik människa. Enligt 

intervjubidragen upplevs vårdledarens arbete som en konst att både bestämt, ödmjukt 

och tålmodigt styra vårdarbetet, vilket innebär att inte alltid bli accepterad i kampen för 

det goda. Människokännedom räknas som fördel för att vårdledaren ska se vårdarnas 

potential. Kunskap och erfarenhet underlättar vårdledarens arbete. Att sköta eget 

välmående framkommer hos både vårdarna och vårdledarna som viktigt för att orka i 

arbetet, vilket kan ses som ett led i osjälviskhet i arbetsgemenskapen. Bondas (2006) 

anser att vårdledaren har betydelse för skapandet av en god anda. Vårdledaren ska visa 

omsorg om vårdarbetet genom att fokusera på utveckling av vården, vårdarnas hälsa och 

kunskap samt genom att beakta hela organisationen. I intervjubidragen framkommer 

vårdledarnas vilja att utstråla kraft och glädje. Vårdledarna uttrycker också sin vilja att 

alla ska må bra, patienten, vårdaren, vårdledaren, verksamheten och organisationen. 

Enligt Eriksson (2003) uppstår gemenskapen kring ethos och kulturen blir öppen och 

inbjudande. Således innebär ansvar i kärlek och barmhärtighet gemenskap som 
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uppmuntrar människan till osjälviskhet i vårdandets meningssammanhang ur 

vårdledarens, vårdarens och patientens perspektiv. 

 

9.6 Ansvarets möjligheter och gränser 

Vårdvetenskapens och vårdandets ethos utgörs av kärnan, kärleks- och 

barmhärtighetstanken samt aktning och vördnad för människans helighet och värdighet. 

Ethos manar till bildning, till förståelse av människan och hennes situation. (Eriksson, 

2003.) Studien visar att det är betydelsefullt för god patientvård att människan får träda 

fram som enheten kropp, själ och ande i vårdandets meningssammanhang, vilket också 

ger en djupare förståelse för ansvaret. Vårdledaren har positionen med det största 

professionella ansvaret, som innefattar patienten, vårdaren och verksamheten. Vårdaren 

har professionellt ansvar för patienten och verksamheten. Människan är sårbar som 

patient och behöver vårdarens och vårdledarens hjälp. Studien visar att vårdaren och 

vårdledaren också är sårbara i vårdandets meningssammanhang. Studien visar att bästa 

möjliga patientvård nås då alla bär sitt ansvar och studien visar att patienten, vårdaren 

och vårdledaren vill ta ansvar, vilket ger mening. Människans ontologiska ansvar, att 

tjäna i kärlek och barmhärtighet och finnas till för den andra ger den största meningen i 

livet och den bästa glädjen, vilket också framträder i studien. Eriksson (2003) menar att 

då teorin blir ethos är man kallad att tjäna en bestämd sak, som man har valt och vill 

göra till sin värld och till en del av sitt ethos. Det blir den enskilda människans viktiga 

grundvärde och det blir synligt i hennes hållning och handling. Ett sant ethos utstrålar 

claritas som vittnar om inre kraft och glädje. Då förståelsehorisonten blir ethos skönjs 

att den enskilda människans viktiga grundvärde blir synligt i hennes ansvar som rörelse, 

hållning, delaktighet och gemenskap i kärlek och barmhärtighet. Då upprätthåller 

människan värdighet, möjliggör tillit, inbjuder mening och uppmuntrar osjälviskhet för 

de andra och för sig själv i vårdandets meningssammanhang. 

 

Kärleken och barmhärtigheten är styrkan och kraften i ansvaret. I ansvarets rörelse 

uppkommer handlingar, ord och uppträdande, vilka avgörs av ansvarets hållning. 

Människan längtar och söker gemenskap och mening som innebär ansvar. Då 

människan upplever sitt ansvar som meningsfullt så vill hon också ta sitt ansvar och 

osjälviskt offra något för den andra. Ansvarets möjligheter i kärlek och barmhärtighet 
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finns i upprätthållandet, inbjudan, möjliggörandet och uppmuntran, som möjliggör 

uppnåendet av ansvarets gränser. Ansvarets gränser i kärlek och barmhärtighet utgörs av 

värdighet, mening, tillit och osjälviskhet. Då ansvarets gränser uppnås danas människan 

och blir mera mänsklig. Ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap är 

förenade med varandra i en oavbruten substansrörelse som omsluts av kärlek och 

barmhärtighet och där ansvarets rörelse möts i den etiska rörelsen i enheten kropp, själ 

och ande. 

 

Människan kan växa och danas som människa i sitt ansvar då hon tillägnar sig ethos. 

Människan kan såras som människa i sitt ansvar och lida då konflikter uppstår i hennes 

möte med yttre etik och det skapar konflikter inom henne. Studien visar att i vårdandets 

meningssammanhang är det betydelsefullt att patienten, vårdaren och vårdledaren får 

träda fram som människa och att patienten, vårdaren och vårdledaren tar ansvar som 

människa. Watson (2006) menar att intention och medvetenhet ger positiv energi, vilket 

verkar stärkande och lugnande på människan. Watson nämner kärlek, omsorg, glädje, 

ömhet och förlåtelse som livsfrämjande i vårdrelationen som kännetecknas av äkta 

vårdande gemenskap där relationens båda parter rörs av livgivande erfarenhet. Det finns 

likheter i Watsons synsätt, den caritativa etiken och intervjupersonernas berättelser. De 

vittnar om att ansvaret gör människan mera levande och hon vill ta mer och mer ansvar 

och inbjuda andra att få mening och glädje genom ansvar. Bondas (2003) framhåller 

caritativt ledarskap och att hela organisationen ska genomsyras av caritas. Studien visar 

att caritas och ansvar är betydelsefullt och möjligheten finns i att kärlek och 

barmhärtighet lever som kraft och styrka i människan och mellan människorna i deras 

ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap så människan kan danas och 

bli mera mänsklig. 

 

Människans ofullkomlighet innebär att människans goda handlingar inte alltid är 

tillräckliga, vilket kan innebära att handlingar i kärlek och barmhärtighet inte alltid 

möjliggör att människan danas. Om ansvarets gränser inte uppnås innebär det lidande 

för människan. Enligt Watson (2006) sänker ilska, hat, svartsjuka och rädsla 

energinivån i hela systemet. Karlsson, Nyström och Bergbom (2012) framhåller att 

stänga ögonen, att inte vilja se och lyssna, att inte bry sig om är liktydigt med att inte ta 

sitt ansvar. Enligt Ylikangas (2012) är patienten i ett utsatt och sårbart läge om inte 
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vårdarna ser och förstår patienten. Austgard (2008) menar att förstå känslor öppnar för 

en annan horisont och ger delaktighet i en annans värld, medan kränkning gör den andra 

personen till ett objekt. I intervjubidragen framkommer patienters lidande då de inte 

blivit hörda, förstådda och inte fått nödvändig upplysning och information. Patienterna 

berättar också att de inte vill vara i sitt utsatta och sårbara läge, som innebär stort ansvar 

då de inte har krafter att ta ansvar, att fråga och vara aktiva. Frilund (2013) poängterar 

moralisk oro och stressrelaterade upplevelser hos vårdare och vårdledare som hot mot 

vårdkvaliteten. Hon framhåller vikten av att det finns realistiska möjligheter till god 

vård genom personalbemanning och utbildning. Om visioner och realitet kommer i 

konflikt ökar risken för emotionell uttröttning, cynism och misstag i vården. I 

intervjubidragen framkommer brist i ansvaret och betungande ansvar som risk för 

lidande. Rudolfsson och Flensner (2012) belyser lidandet som lärande att komma till 

rätta med missförstånd, att tålmodigt vänta på hjälp, att hantera dagliga uppgifter och att 

få förtroende av sina överordnade. Lidandet är gott då caringuppdraget behärskas och 

vårdledaren känns igen som en unik och pålitlig person, vars värdighet bevaras. 

Lidandet är av ondo då caringuppdraget hotas, ifrågasätts och då vårdledaren inte 

betraktas som en tillitsfull person, vars värdighet kränks. Om konflikter uppstår i 

människans etiska ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap då uppnås 

inte ansvarets gränser och vårdandets kärna tangeras inte och det innebär lidande. 

 

Enligt studien ger ansvar i kärlek och barmhärtighet som rörelse, hållning, delaktighet 

och gemenskap glimtar av tro, hopp och livsmod i vårdandets meningssammanhang. 

Det ger tro och hopp om kärleken och barmhärtigheten i ansvaret som kan få det lilla 

ljusets låga att lysa kraftigare (Hemberg, 2015, 167) genom upprätthållande, 

möjliggörande, inbjudan och uppmuntran som näring till värdighet, tillit, mening och 

osjälviskhet (se figur 2). Då människorna i gemenskap möter varandra i ansvarets 

rörelse med en hållning av sann kärlek, tillit, osjälviskhet och når förståelse för varandra 

genom kommunikation. De inbjuder varandra till delaktighet, hjälper varandra genom 

att uppmuntra och möjliggöra, då sprids glädjen, kärleken och meningen spontant. Då 

kan människan danas och bli mera människa och mera mänsklig. Det här är människans 

ansvar och människokärlek som inger tro, hopp och livsmod i vårdandets 

meningssammanhang för människan som patient, vårdare och vårdledare. Då ansvaret 

och människokärleken lever i människan och mellan människorna blir människans 

möjligheter mer hållbara. 



88 
 

 

9.7 Sammanfattning av ny förståelsehorisont och syntes 

Ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap är förenade med varandra i en 

oavbruten substansrörelse som omsluts av och får kraft och styrka ur kärlek och 

barmhärtighet och där ansvarets rörelse möts i den etiska rörelsen i enheten kropp, själ 

och ande. Ansvarets möjligheter i kärlek och barmhärtighet finns i upprätthållande, 

möjliggörande, inbjudan och uppmuntran. Ansvarets gränser i kärlek och barmhärtighet 

innebär värdighet, tillit, mening och osjälviskhet som får människan att danas, växa och 

bli mera människa och mänsklig i vårdandets meningssammanhang ur patientens, 

vårdarens och vårdledarens perspektiv. Om ansvarets gränser inte uppnås innebär det 

lidande. Den nya förståelsehorisontens ideal är då ansvar som rörelse, hållning, 

delaktighet och gemenskap omsluts av och får kraft ur människokärlek och 

barmhärtighet och lever i människan och mellan människorna i vårdandets 

meningssammanhang. Då finns möjligheter till god patientvård och möjligheter till att 

människan danas som patient, vårdare och vårdledare. 

 

Figur 2. Ansvar i kärlek och barmhärtighet (utgående från Hemberg, 2015, 167). 



89 
 

 

Studien kan anses ha teoretiskt och praktiskt vårdvetenskapligt värde. Ansvarets gränser 

i kärlek och barmhärtighet som värdighet, tillit, mening, och osjälviskhet kan anses vara 

minimum för god patientvård, och samtidigt kan de anses sätta gränser för vårdarens 

och vårdledarens gränslösa ansvar. Förståelsen kan anses sannolik även i andra 

kontexter där människan är människa tillsammans med andra människor. Studien visar 

betydelsen av att patienten, vårdaren och vårdledaren får träda fram som människa inom 

ansvarets gränser i kärlek och barmhärtighet för att möjliggöra god patientvård. 

Ansvaret, människokärleken och barmhärtigheten ska leva i alla människor och mellan 

alla människor i hela organisationen för att patienten, vårdaren, vårdledaren, 

verksamheten och organisationen ska må bra, vilket innebär mer hållbarhet. Fortsatt 

forskning inom området kunde inrikta sig på vad människans hållning är ur etisk 

synvinkel. Ett annat forskningsområde kunde vara vad som bringar och sprider ansvar i 

människokärlek och barmhärtighet inom människor och mellan människor i 

vårdorganisationer.  
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10 KRITISK GRANSKNING  

Det här kapitlet inbegriper en vilja och ett försök att utvärdera och kritiskt bedöma 

studiens genomförande och huruvida den hermeneutiska tolkningen har lyckats fånga 

det sannolika och få det goda, sköna och sanna att framträda ur studiens material. Det 

finns många olika åsikter om hur vetenskaplig kvalitet ska granskas. I hermeneutiken 

finns det alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande, och Larsson (2005) säger att 

fakta är alltid perspektivberoende. Han menar att det är viktigt att explicitgöra 

förförståelsen så att utgångspunkten blir tydlig och att studien är tillgänglig för kritisk 

granskning och redovisningen blir således ett kvalitetskrav. I hermeneutisk tradition 

innebär kvalitet att man redovisar det teoretiska perspektivet som är en viktig del av 

tolkningen. Näsman och Nyholm (2015) framhåller svårigheten att bedöma huruvida 

den hermeneutiska tolkningsprocessen har genomförts på ett giltigt sätt, och om den nya 

förståelsehorisonten är mer sannolik än den man gick ut från. Den hermeneutiska 

forskningstraditionen är en förståelsevetenskap som ska öka och fördjupa förståelsen för 

något som man vet något om men som man vill förstå bättre. Min kritiska bedömning 

stöder sig på Larssons (2005) metod och på Näsmans och Nyholms (2015) 

kvalitetsgranskning. Näsman och Nyholm menar att granskningen av ens arbete är ett 

led i att växa som vetenskapsidkare eftersom granskningen bidrar till en ny gestaltning 

av själva saken. Målet har varit att läsaren ska kunna följa tankegången och kunna se 

rimligheten i slutsatserna som presenteras i studien. 

 

Enligt mig är det meningsfullt och fruktbart att samtidigt studera människan ur 

patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv så att människan som enheten kropp, 

själ och ande träder fram och sätts i första rummet. Studiens syfte är att fördjupa 

förståelsen av vad människans ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandets 

meningssammanhang ur patientens, vårdarens och vårdledarens perspektiv och 

därigenom synliggöra patienten, vårdaren och vårdledaren som människa som enheten 

kropp, själ och ande. Studiens frågeställningar är: 1) Vad är människans ansvar? 2) Vad 

innebär ansvar i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv? Syfte och frågeställningar kan anses vara entydiga och 

relevanta samt att det råder harmoni mellan frågeställningar, material och metod. 

Studien anses ha ett klart uttalat teoretiskt perspektiv, och valet av ontologiska 

antaganden beskrivs, och de viktiga centrala begreppen förklaras och syns i studiens 
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olika delar. Tidigare forskning omfattar nationella och internationella forskningar samt 

forskning inom caringtraditionen vid Åbo Akademi. Aktuell och relevant forskning har 

sökts och funnits som handplockning och med hjälp av sökmotorn Google Scholar och 

databaserna Ebsco och Cinahl. Litteraturen är på svenska, finska och engelska. 

Genomgång av abstrakten till alla 59 utkomna vårdvetenskapliga doktorsavhandlingar 

gjordes vårvintern 2016. I alla doktors-avhandlingar tangeras ansvar på något sätt, och 

17 doktorsavhandlingar valdes med inkluderings kriterium att ordet ansvar finns i 

abstraktet.  

 

Studiens material består av Lögstrups verk Det etiska kravet som valts och anses tillföra 

studien djupare förståelse, eftersom den handlar om att vara människa tillsammans med 

andra människor och att förstå det här som ett ansvar. Intervjustudien utfördes inom 

offentlig öppen primärhälsovård, inom mottagningsverksamhet och 

hemvårdsverksamhet med 15 svenskspråkiga och finskspråkiga kvinnor och män i 

åldern 27–67 år, med jämn fördelning mellan patienter, vårdare och vårdledare. Antalet 

intervjuer anses som fruktbar och lämplig storlek. Alla forskningspersoner kontaktades 

personligen och alla tillfrågade svarade ja. Intervjudelen anses förena teorin med praxis. 

Eriksson (2003) menar att förståelsen innefattar både teori och praxis och möjliggör 

förverkligandet av det sanna, det sköna och det goda. Bildning genom teori och 

vetenskap måste ske inom den enskilda människan genom frihet och ensamhet. Då 

teorin blir ethos är man kallad att tjäna en bestämd sak, som man har valt och vill göra 

till sin värld och till en del av sitt ethos. Enligt studien ger ansvaret i kärlek och 

barmhärtighet som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap glimtar av tro, hopp 

och livsmod i vårdandets meningssammanhang. 

 

Hederlighet, omsorgsfullhet och noggrannhet har iakttagits i studiens alla delar. Studien 

utgår från vårdvetenskapens och vårdandets ethos, vars kärna utgörs av caritas, med 

andra ord formas förförståelsen, kunskapssökandet och den nya förståelsehorisonten av 

kärleks- och barmhärtighetstanken samt av aktning och vördnad för människans 

helighet och värdighet i enlighet med Eriksson (2003). Denna teorikärna överges aldrig 

i studien fastän den sätts på spel i mötet med det nya som tas emot i öppenhet. 

Kunskapen och vetandet har vuxit fram i studien genom att se det hela ur det enskilda 

och det enskilda ur det hela, och det sannolika öppnar sig genom förståelse, tolkning 
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och förståelse i enlighet med Gadamer (1997, 2013). I denna rörelse mellan helhet, del 

och helhet fördjupas och vidgas förståelsen så den blir annorlunda. Studiens 

hermeneutiska läsning möjliggör enligt Koskinen (2015) denna framväxt av kunskap 

och vetande genom sin öppenhet, fördomsfrihet och genom att den tillåter texten att 

göra intryck och tanken att vidröra. Kvardröjande i texten och textmaterialets annanhet 

vidrör och öppnar för att se en ny sannolik verklighet framträda i förhållande till 

idealbilden. Öppenhet och lyhördhet har eftersträvats i intervjusituationerna för 

forskningspersonernas budskap, såväl verbala som icke-verbala och deras annanhet, 

som mötts på nytt i transkriberingen och textläsningen.  

 

Vikström (2005) menar att människan tolkar världen med språkets hjälp och språket i 

sig är redan en tolkning av världen. Orden som bär på mening om världen kan betyda 

något annat och något mer mångskiftade än författaren avsåg, och mottagandet av 

texten anses i sig vara tolkande och skapande där språket är förmedlaren mellan 

människan och världen. Vikström menar att sanningen upptäcks och skapas, eftersom 

tolkningen är ett mottagande av texten och en språklig formulering av uppnådd 

förståelse. Strävan är att synliggöra och förmedla vad jag har sett, hört och upplevt i 

dialog med texter och intervjupersoner. Min strävan har varit att så tydligt som möjligt 

och så sanningsenligt som möjligt uttrycka och belysa förståelse och insikt samt fläta i 

hop orden så att saken ska framträda. 

 

Enligt Eriksson (2013) handlar etik om att avtäcka sanningen och hon menar att det är 

att förstå, finna vägar till vetande och göra det evident. Enligt vårdvetenskaplig evidens 

blir något evident genom att det synliggörs, kläs i ord och uttalas samt harmoniseras 

mot en given enhet både i ord och i en konkret situation. Eriksson menar att se och inse 

är ingången till människans verklighet och värld och varje människa är värd i sin 

verklighet. Inträdande i en annan människas värld och verklighet ska ske med vördnad. 

De tilltänkta personerna närmades personligen med vördnad om inbjudan till intervju. 

Tillfrågandet blev ett prov på tillit och att våga sig fram och utlämna sig och ställa krav 

på den andra. Forskningspersonerna visade tillit och tackade ja till inbjudan. 

Intervjutillfällena blev stunder av värdighet, tillit, mening och osjälviskhet i 

gemenskapen med upplevelser av kärlekens, barmhärtighetens och sårbarhetens närvaro 

i forskningspersonernas berättelser. Jag känner vördnad och tacksamhet för att jag har 
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fått vara delaktig i deras värld och verklighet, vilket har gett mening till min studie, 

samtidigt finns aningar om forskningspersonernas upplevelse av delaktighet och 

mening. Intervjusituationerna var trygga och forskningspersonerna vågade träda fram 

med sina egna ärliga tankar. Garanterandet av forskningspersonernas anonymitet har 

varit viktigt i alla skeden av studien. Intervjuerna ha skett utgående från intervjuguiden 

(se bilaga 1) och följdfrågor har uppstått utgående från forskningspersonernas svar. 

Intervjufrågorna anses vara tillåtande för forskningspersonernas framträdande, vilket 

inte styrdes för mycket av intervjuaren, och sålunda gav intervjuerna ett brett resultat 

utan att fokus flyttas från saken.  

 

Att intervjua är en svår och intressant konst. Trots min oerfarenhet som intervjuare kan 

intervjuresultatet anses sanningslikt. Studiens slutsatser är förankrade i materialet. 

Förförståelsen och ethos har följt mig genom hela studien som riktgivande utan att 

utestänga nya intryck. Det hermeneutiska närmelsesättet kan ändå medföra grader av 

subjektivitet som erfarenheter, uppfattningar och fördomar. Förståelse, tolkning och 

förståelse av intervjutexter och Lögstrups text, vilka i spegling till och i dialog med 

teoretiska perspektivet, tidigare nationell och internationell forskning och 

caringtraditionens forskning ger glimtar av en ny förståelsehorisont. 

 

Den nya förståelsehorisonten sätter människan i främsta rummet, utan att sätta patienten 

åt sidan. Patienten är i centrum och patientens vård binder samman vårdandets 

meningssammanhang, där ansvaret är asymmetriskt med tanke på vårdarens och 

vårdledarens profession. Då patienten, vårdaren och vårdledaren blir synliga som 

människor, som enheten kropp, själ och ande ger det en djupare förståelse för ansvaret. 

Då det ontologiska ansvaret i kärlek och barmhärtighet framträder innebär det för 

människan en spontan möjlighet till värdighet, tillit, mening och osjälviskhet som gör 

att människan kan växa och danas och bli mera mänsklig.  

 

Ansvar som rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap är förenade med varandra i en 

oavbruten substansrörelse som omsluts av och får kraft och styrka ur kärlek och 

barmhärtighet. Ansvarets rörelse möts i den etiska rörelsen i enheten kropp, själ och 

ande. Ansvarets möjligheter i kärlek och barmhärtighet finns i upprätthållande, 
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möjliggörande, inbjudan och uppmuntran. Ansvarets gränser i gott vårdande innebär 

värdighet, tillit, mening och osjälviskhet som får människan att danas, växa och bli 

mera mänsklig i vårdandets meningssammanhang ur patientens, vårdarens och 

vårdledarens perspektiv. Om konflikter uppstår i människans etiska ansvar som rörelse, 

hållning, delaktighet och gemenskap, uppnås inte ansvarets gränser och vårdandets 

kärna tangeras inte, vilket innebär lidande. Ansvar i kärlek och barmhärtighet som 

rörelse, hållning, delaktighet och gemenskap inger tro, hopp och livsmod i vårdandets 

meningssammanhang för människan som patient, vårdare och vårdledare. Då ansvaret 

och människokärleken lever i människan och mellan människorna blir människans 

möjligheter hållbara.  
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Förfrågan om deltagande i intervjustudie om ansvar i vårdandet 

Det här informationsbrevet är en förfrågan om Du vill delta i en intervjustudie angående ansvarets 

betydelse i vårdandet. Studien undersöker vad ansvar är och vad ansvar innebär för patienten, vårdaren 

och vårdledaren i vårdandet, då gott vårdande eftersträvas. Intervjustudien ingår som en del av min 

magisteravhandling i vårdvetenskap vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi i Vasa. 

Handledare för studien är universitetslärare och doktor i hälsovårdsvetenskaper Jessica Hemberg. 

 

Dina tankar kommer att vara mycket värdefulla för att stöda studien vars syfte är att fördjupa förståelsen 

för vad ansvar är och vad ansvar innebär i vårdandet, då gott vårdande eftersträvas. Intervjun beräknas ta 

30-60 minuter och den kommer att spelas in, med din tillåtelse. Allt Du säger behandlas konfidentiellt.  

Inspelningen behövs för att kunna återge och skriva ned Dina uttalanden till text. Inspelningen och 

återgiven, nedskriven text från intervjun används endast för studiens ändamål och kommer att förstöras då 

studien är färdig. Den nedskrivna texten kan även läsas av handledaren under studieprocessen. Tillgång 

till inspelningen har endast jag som utför studien och jag har tystnadsplikt. I den slutliga 

resultatredovisningen framgår inga namn eller andra kännetecken som kan förknippas med dig. För 

studiens ändamål behövs Ditt skriftliga samtycke till att delta i studien. Kontakta mig gärna om du har 

frågor. 

 

Vänlig hälsning  

Britt-Mari Kaarre 

 

Samtycke till deltagande i studien 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till att 

delta i Britt-Mari Kaarres intervjustudie om vad ansvar kan innebära i vårdandet. 

______________________________ _______________________________ 

Ort   Datum 

______________________________ ________________________________ 

Undersökningspersonens underskrift Britt-Mari Kaarre, magisterstuderande 
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Intervjuguide 

Muntlig förhandsinformation till informanten 

Intervjuaren tackar informanten för möjligheten att få ta del av informantens tankar. 

Intervjuaren presenterar sig själv och studieämne samt ger en kort beskrivning av studiens syfte, 

temaområde och frågeställning. För att igångsätta tankarna hos informanten berättar intervjuaren kort sin 

förförståelse och uttrycker sitt intresse att höra informantens egna tankar och uppfattningar kring ansvar. 

Intervjuaren har uppställt en rad frågor som intervjun kommer att utgå ifrån. Under intervjuns gång kan 

intervjuaren ställa följdfrågor eller be om förtydliganden gällande intervjupersonens svar, för att den 

omedelbara meningen ska träda fram. Därmed kan nya intervjufrågor formas under intervjun. Vid behov 

förklaras och motiveras frågorna närmare och omformuleras så informanten förstår frågorna. 

Intervjupersonen ges möjlighet att svara i egen takt och önskas svara så noggrant och ärligt som möjligt. 

Intervjupersonen kan när som helst avbryta intervjun om hen önskar. 

Meningen är att intervjun ska ske så ostört som möjligt från början till slut. Mobiltelefoner önskas vara 

avstängda. 

Intervjudeltagandet är konfidentiellt, dvs. allt som sägs i intervjun och allt inspelat material används 

endast för studien och materialet förstörs då studien är klar. 

Intervjun inleds 

Inom parentes anges vad som söktes och framkom ur frågorna. 

Bakgrundsinformation–frågor till intervjupersonen som patient 

Ålder 

Kön 

Civilstånd 

Yrke 

Berätta kort om dig själv. 

Berätta om din användning av hälso- och sjukvårdstjänster. 

Beskrivning av ansvaret  

Kan du beskriva hur du upplever att vara patient? 

Hur ser du på ansvaret i din vård?  

Berätta hur du själv kan ta ansvar i din vård?  
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Vilken betydelse har gemenskapen för ansvaret? Finns det annat som kan inverka på gemenskapen och 

huruvida den upplevs god eller kan förverkligas? 

(kärlek, värdigt bemötande, respekt, bry sig om, uppriktighet, kontinuitet) 

Ansvaret som möjlighet och risk 

Vad betyder det för dig att själv kunna ta ansvar? (mening, frihet, delaktighet, glädje, livskraft) 

Berätta, finns det problemsituationer. Minns du någon händelse gällande bristande ansvarstagande eller 

liknande? Hur du upplevde den situationen? (lidande, känsla att vara utlämnad) 

Beskriv hurdana krav och val gällande ansvar ställs du inför? (konflikt)  

Hurdana förväntningar har du på vårdaren gällande ansvaret? (tillit, tro, hopp) 

Vad tror du att vårdaren förväntar sig av dig gällande ansvaret? (tillit) 

Hur kan du få andra att ta ansvar och hjälpa dig? (att dela: ta emot och ge) 

Vad motiverar dig att ta ansvar? Är det en pliktkänsla som kommer inifrån eller utifrån? Vad ger detta dig 

personligen, vad upplever du då du bär ansvar? Vad upplever du inför den andra människan, då du står 

framför henne och ser hennesansikte och ögon? Kan mötet öga mot öga eller den andras röst stärka din 

upplevelse av ansvar? Vad tror du det är som händer inom dig när du ser och hör den andra människan 

som du bär ansvar för? (omtanke, barmhärtighet, kärlek, samvete, skuldkänsla) 

Berätta hur ansvaret påverkar dig i olika situationer? (trygg, skydd, börda)  

Beskriv hur ansvaret påverkar vården, ge exempel? (trygghet) 

Summering av intervjun 

Vill du sammanfatta det som du har berättat i dag, vad skulle vara det viktigaste att nämna? Vad är viktigt 

som du vill lyfta fram åt andra? 

Intervjuaren sammanfattar informantens utsago och säkerställer att budskapet har uppfattats rätt. 

Finns det ännu något som du vill tillägga? 

 

Bakgrundsinformation – frågor till intervjupersonen som vårdare 

Ålder 

Kön 

Civilstånd 

Berätta kort om dig själv, var du jobbar och hur länge du har jobbat där? 
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Människosyn 

Berätta hur du ser på människan? 

Hurdan syn har du på ansvaret människa till människa? Eller medmänniskor i allmänhet? (enheten kropp, 

själ och ande, god, värdig, unik, självständig, gemenskap) 

Beskrivning av ansvaret 

Berätta vad ansvaret innebär för dig i ditt arbete? (kärlek, värdigt bemötande, respekt, bry sig om, 

mening) 

Vad hjälper dig att ta och att bära ansvar? (kunskap, erfarenhet, information, äkta möte, samarbete) 

Kan du beskriva var ditt ansvar börjar och var det slutar? Ge några exempel? Kan ansvaret variera 

beroende på situation? (gränslöst, arbetsbeskrivning, oförutsägbart) 

Ansvaret som möjlighet och risk 

Hur kan du få andra att ta ansvar? Kan man påverka det och hur ska man göra det? (inbjuda, delaktighet) 

Hur väcks din vilja till ansvar? Ge exempel på olika situationer? Hur upplever du ansvarskänslan 

inombords? Hur upplever du det att stå inför människan och möta hennes ansikte, ögon och röst? Stärks 

ansvarskänslan då hon står där framför dig? (inre kall, omtanke, barmhärtighet, kärlek, samvete, skuld) 

Berätta finns det problemsituationer i anslutning till ansvaret i arbetet? Kan du ge exempel? (konflikter, 

risk för kränkning och orättvisa) 

Beskriv hurdana krav och val och beslut du ställs inför p.g.a. ansvaret. Ge olika exempel? (balansering) 

Vad förväntar du dig av vårdledaren och av patienten så att Du kan ta ansvar? (tillit, respekt) 

Vad tror du att vårdledaren och patienten förväntar sig av dig gällande ansvaret? (tillit, respekt) 

Berätta hur ansvaret påverkar dig som person och människa? (tillväxt, lidande) 

Hurdana följder kan ansvaret ge upphov till i vården och i gemenskapen? (trygghet) 

Vilken betydelse har gemenskapen för ansvaret? Finns det andra aspekter som inverkar på ansvaret?(tillit, 

uppmuntran, stöd, respekt, värdighet, kärlek) 

Summering av intervjun 

Vill du sammanfatta det som du har berättat i dag och vad skulle vara det viktigaste att nämna? Vad är 

viktigt som du vill lyfta fram åt andra? 

Intervjuaren sammanfattar det som informanten har sagt och säkerställer att budskapet har uppfattats rätt. 

Finns det ännu något som du vill tillägga? 
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Bakgrundsiformation – frågor till intervjupersonen som vårdledare 

Ålder 

Kön 

Civilstånd 

Berätta kort om dig själv, var du jobbar och hur länge du har jobbat där? 

Berätta gärna hurdan utbildning du har och hur du blev vårdledare? 

Människosyn 

Berätta hur du ser på människan? 

Hurdan syn har du på ansvaret människa till människa? Eller medmänniskor i allmänhet?(enheten kropp, 

själ och ande, god, värdig, unik, självständig, gemenskap?) 

Beskrivning av ansvaret 

Vad innebär ansvaret för dig i ditt arbete? (respekt, värdigt bemötande, inre, yttre ansvar, plikt, kärlek, 

bry sig om, mening, identitet) 

Kan du säga vad som hjälper dig att ta och bära ansvar i ditt arbete? (kunskap, erfarenhet, engagemang, 

information, äkta möte, samarbete) 

Försök beskriva var ditt ansvar börjar och var det slutar? Kan du ge exempel? Kan ansvaret variera 

beroende på situation? (gränslöst, arbetsbeskrivning, oförutsägbart) 

Ansvar som möjlighet och risk 

Beskriv hur du tycker att du kan få andra att ta ansvar? (delaktighet, inbjuda) 

Hur väcks din vilja till ansvar? Stärks ansvaret inför den andra då man ser henne framför sig? Vad 

upplever du inför den andra människan, då du står framför henne och ser hennesansikte och ögon? Kan 

mötet öga mot öga eller den andras röst stärka din upplevelse av ansvar? Vad upplever du då inombords? 

Vad tror du det är som händer inom dig när du ser och hör den andra människan som du bär ansvar för? 

(inre kall, medmänsklighet, kärlek, samvete, plikt, omtanke, barmhärtighet) 

Berätta hurdana förväntningar du har på vårdaren och patienten så att du kan ta ditt ansvar? (tillit, respekt, 

kärlek) 

Beskriv hurdana förväntningar de har på dig, såsom du tror? (kärlek, tro, hopp, tillit, respekt) 

Beskriv hurdana problemsituationer som kan uppkomma i anslutning till ansvaret i arbetet? (konflikter, 

risk för kränkning och orättvisa, kan ej själv påverka) 

Berätta hur ansvaret påverkar dig som människa, yrkesmänniska och medmänniska? (tillväxt, lidande) 

Hurdana följder kan ansvaret ge upphov till i vården och gemenskapen? (trygghet) 
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Vilken betydelse har gemenskapen för ansvaret? Finns det andra aspekter som inverkar på ansvaret? 

(kärlek, respekt, tillit, värdighet, uppriktighet, uppmuntran, stöd, osjälviskhet) 

Summering av intervjun 

Vill du sammanfatta det som du har sagt i dag, vad skulle vara det viktigaste att nämna? Vad är viktigt 

som du vill lyfta fram åt andra? 

Intervjuaren sammanfattar det som informanten har sagt och säkerställer att budskapet har uppfattats rätt. 

Finns det ännu något som du vill tillägga? 
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ja joustavuus 

kehitysvammahuollossa 

- Yhteys arvostavaan 

johtamiseen. Hoitotiede, 

27 (3), 213 - 224. 

Förbundenhet till arbetet. Frågeformulär, personal 

inom vården för 

utvecklingsstörda, 295 

deltagare. 

Medelmåttlig 

förbindelse, 

samband till kön, 

förmansställning, 

arbetsförhållandets 

kvalitet och längd. 
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Isosaari, U., Ollila, S & 

Vartiainen, P. 2009. 

Ensuring access to 

treatment from an 

ethical perspective. 

Leadership in Health 

Services, 22 (3), 244 - 

258. 

Värdering av ledarnas 

syn på hälsovårds-

politiken, den 

s.k.vårdgarantin. 

Rationering, prioritering, 

etiska värden. 

Kvalitativ analys av frågor 

ställda till 

hälsovårdsdistriktens ledare i 

Finland. 

Etiska värden 

uppnås delvis. 

Jakonen, S. 2006. 

Terveydenhuollon 

ammattihenkilön vastuu, 

velvollisuudet, oikeudet 
ja työnjako. 

Terveydenholto-

henkilöstö ja 

työtehtävien siirto ja 

vastuu-teempäivä 

20.4.2006. [Julkaistu 

20.4.2006, viitattu 

17.6.2016]Saatavissa:ele

arn.ncp.fi/materiaali/ 

Saveliusp/PETY/Sirkka

%20Jakonen.ppt 

Hälsovårdspersonalens 

ansvar, skyldigheter, 

rättigheter och 

arbetsfördelning. 

Temadag, hälsovårdens 

inspektör Sirkka Jakonen. 

Reglementen, etiskt 

och moraliskt 

ansvar. 

Kangasniemi, M. 2012. 
Potilaallakin on 

velvollisuuksia. 

Puheenvuoro 

sairaanhoitajapäivillä. 

[Julkaistu 8.5.2012, 

viitattu 21.6.2016]. 

Saatavissa: 

http://www.mylab.fi/fi/p

uheenvuoro/potilaallakin

_on_velvollisuuksia 

Patientens roll och 
skyldigheter. 

Föreläsning på 
sjukskötardagarna 

Patientens 
skyldigheter är 

etiska inte juridiska. 

Karlsson, M., Nyström, 

L. & Bergbom, I. 2012. 

To Care for the Patient: 

a Theory Based Clinical 

Application Research. 

International Journal of 
Caring Sciences5 (2), 

129–136.  

Beskriva begreppen på 

vårdande och icke 

vårdande ur vårdarens 

syvinkel. 

Hermeneutisk läsning av 

datainsamling. 

Vårdande är att se 

patienten, icke 

vårdande är att inte 

se och inte lyssna. 

Koskinen, C. & 

Lindström, U.Å. 2013a. 

Listening to the 

Otherness of the Other: 

Envisioning Listening 

Based on a 

Hermeneutical Reading 

of Lévinas. International 

Journal of Listening, 27 

(3), 146–156. 

Att klargöra lyssnandets 

essens. 

Hermeneutisk läsning av 

Lévinas verk. 

Att lyssna till den 

andras annanhet 

och att lyssna till 

sig själv. 
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Kähkönen, E. 2013. 

Kaikille ei riitä kaikkea. 

Tesso Sosiaali- ja 

terveyspoliittinen 

aikakauslehti. (5). 

[Julkaistu 9.8.2013, 

viitattu 18.6.2016]. 

Saatavissa: 

http://tesso.fi/artikkeli/k

aikille-ei-riit-kaikkea 

Vem ska skötas och hur? Intervju med dosent i 

hälsovårdsetik, psykiatrisk 

specialläkare Samuli Saarni. 

 

 

Effektiv och 

påverkande utan att 

skymma 

grundvärden. 

Larvi, T & Vanhala, A. 

2014. Esimiehen kolme 
suora: Arvostus, 

luottamus ja 

oikeudenmukaisuus. 

TyöTerveysTurvallisuus-

lehti, 44 (6), 26 - 27. 

Hur uppskattning 

framträder. 

Bokrecension. Uppmuntran genom 

uppskattning, tillit 
och rättvisa. 

Lindberg, E., Persson, E. 

& Bondas, T. 2012. ’The 

responsibility of 

someone else’: a focus 

group study of 

collaboration between a 

university and a hospital 

regarding the integration 
of caring science in 

practice. Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 26 (3), 579–

586.  

Utveckling av 

sjukskötares och 

vårdledares integrering 

av vårdvetenskap i praxis 

och hur de för 

värderingar vidare till 

studerade. 

Fokusstudie av samverkan 

mellen universitet och 

sjukhus. 

Rollfördelningen är 

inte klart 

definierad. 

Lindqvist, M. 2004. 

Terveydenhuollon 

valinnat – Eettisiä 

näkökohtia. 

Lääketieteellinen 

Aikakausikirja 

Duodecim, 120 (4), 381-
386. 

Lagstiftning, etik och val. Reflektioner Att se sårbarhet och 

otillräcklighet som 

kraft och möjlighet. 

Lindwall, L., Boussaid, 

L., Kulzer, S. & 

Wigerblad, Å. 2012. 

Patient dignity in 

psychiatric nursing 

practice. Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 19 (7), 

569 - 576. 

Att beskriva sjukskötares 

upplevelser av incidenter 

med beaktande av 

patientens värdighet i 

psykiatrisk kontext. 

Hermeneutik tolkning av 

datainsamling med kritiska 

händelser. 

Etiskt ansvar kan 

bevara patientens 

värdighet. 

Linette, D. & Scherman, 

R.O. 2014. 

Transforming a Practice 

Environment Trough 
Caring-based Nursing 

Leadership. Nurse 

Leader, 12(1), 35 - 38. 

Med fokus på patientens 

omvårdnad i psykiatrisk 

kontext i Florida. 

Förändring av praxis, 

återinföra omvårdnad. 

Genom att vårdarna 

vågade bry sig om 

patienterna så 

ökade arbetsglädjen 
bland vårdare och 

ledare. 

Matikainen, J. & 

Näsman, Y. 2012. 

Stolthet och glädje i 
vårdarbetet - utmaningar 

för vårdledare vid 

förebyggande av hög 

personalomsättning. Pro 

Terveys, (4), 10 - 12. 

Hög personal-omsättning 

kan motarbetas. 

Litteraturanalys Trivsel och trygghet 

är grundläggande 

för arbetstrivsel. 
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Milton, C. L. 2009. 

Transparency in Nursig 

Leadership. A chosen 

Ethic. Nursing Science 

Quarterly, 22 (1), 23-26. 

Definition av begreppet 

transparens. 

 

Beskrivning enligt Parses 

modell. 

Transparens en 

funnen etik i 

vårdledarskap. 

Nortvedt, P., Hem, M.H. 

& Skirbekk, H. 2011. 

The ethics of care: Role 

obligations and 

moderate partiality in 

health care. Nursing 

Ethics, 18 (2), 192 - 200. 

Vårdetik har speciell 

moralisk ontologi. 

Argumentation för normativ 

betydelse av ansvar i 

relationer i den 

professionella vården. 

Relationerna 

människor emellan 

är betydelsefulla. 

Parse, R. 2008. The 

Humanbecoming 

Leading - Following 

Model. Nursing Science 

Quarterly, 21 (4), 369 - 

375. 

Ledande - följande 

modell. 

Beskrivs enligt Parses teori. Ett alternativ till 

traditionellt sätt att 

vara med 

människor i 

organisationer. 

Parse, R. 2008. Truth for 
the moment. Personal 

testimony as evidence. 

Nursing Science 

Quarterly, 21 (1), 45-48. 

Alternativ till traditionell 
evidens. 

Kvalitativ forskning som 
belyses i ljuset av 

Humanbecoming tankesättet. 

Höjer diskursen till 
en annan nivå. 

Parse's Humanbecoming 

School of Thought. 

Pensar Enfermangen, 16 

(1), 80 - 94. 

Ontologin i 

Humanbecoming. 

Beskrivning av teorin 

Human becoming. 

Vision för 

vetenskap och 

Human-becoming 

som konst som 

inger förbättringar 

för mänskligheten. 

PricewaterhouseCoopers 

Oy, 2010. 

Terveydenhuollon 

tutkimus: Yksilön vastuu 

omasta terveydestä 

korostuu 

tulevaisuudessa.[Julkaist
u 7.4.2010, viitattu 

21.6.2016]. Saatavissa: 

http://www.pwc.com/he

althcast 

 

Hälsovårdens struktur 

och ansvarsfördening. 

Internationell undersökning 

med 600 representanter från 

offentlig hälsovård i 20 

länder samt djupintervjuer 

med 200 representanter från 

25 länder. 

Individen måste 

själv börja ta mera 

ansvar och sköta sin 

hälsa. 

Pusenius, R., Hietalahti, 

H. & Välimaa, R. 2013. 

Työntekijän on oma 

vastuu työhyvin 

voinnista 

tulevaisuudessa yhä 

tärkeämpää. 

Työterveyslääkäri, 31 

(4), 61–64.  

Arbetstagarens eget 

ansvar för välmåendet. 

Temaintervjuer, 13 personer 

i 6 organisationer. 

Litteraturanalys. 

Ledaren visar vägen 

genom tillit. 
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Rudolfsson, G. & 

Flensner, G. 2012. 

Suffering and suffering 

with the other – the 

perspective of 

perioperative nurse 

leaders. Journal of 

Nursing Management, 

20 (2), 278 – 286. 

Lidandets innebörd ur 

perioperativa vårdledares 

synvinkel. 

 

 

Intervjuer och hermeneutisk 

tolkning. 

Som huvudtema för 

lidande framträder 

lärande och icke-

lärande. 

Sairaanhoitajaliitto, 

2014. Johtamisen 
haasteet osastonhoitajan 

työssä. [Julkaistu 

27.10.2014, viitattu 

19.6.2016]. Saatavissa: 

https://sairaanhoitajat.fi/

artikkeli/johtamisen-

haasteet osastonhoitajan-

tyossa/ 

Utmaningar i avdelnings-

skötarens ledande. 

Beskrivning utgående från 

forskningslitteratur: 
Grönroos & Perälä, 2004; 

Vuori, 2005; 

Opetusministeriö, 2003; 

Sairaanhoitajien 

koulutussäätiö, 2004; STM 

2003a, 2003b. 

Ledandet innehåller 

6 kärnområden. 

Sairaanhoitajaliitto, 

2014. Etiska riktlinjer 

för sjukskötare. 

[Publicerad 17.11.2014, 

citerad 19.6.2016]. 

Tillgänglig: 
https://sairaanhoitajat.fi/

artikkeli/etiska-

riktlinjer-sjukskotare 

Etiska riktlinjer för 

sjukskötare, barnmorskor 

och hälsovårdare. 

Riktlinjer utarbetade av 

Finlands 

Sjuksköterskeförbund RF. 

Stöd i etiska beslut 

i dagliga arbetet. 

Snellman, I. & Gedda, 

K.M. 2012. The value 

ground of nursing. 

Nursing Ethics, 19 (6), 

714–726. 

Framföra värdegrund för 

vårdandet förankrat i 

etiska principer. 

Analys av forskning åren 

2000 - 2009. 

Förtroende, närhet, 

sympati, stöd, 

kunskap, ansvar. 

Storch, J. Schick 

Makaroff, K. Pauly, B. 

& Newton, L. 2013. 

Take me to my leader: 

The importance of 

ethical leadership among 

formal nurse leaders. 
Nursing Ethics, 20 

(2), 150–157. 

Rikta uppmärksamhet på 

etiskt ledarskap. 

Analys av etiska artiklar. Rekommen-dation 

för studier och 

förbättrande av etik 

i ledarskap. 

Swanson, K.M. 1993. 

Nursing as Informed 

Caring for the Well-

Being of Others. 

Journal of Nursing 
Scholarship, 25 (4), 

352–357.  

Fyra antagaden om 

vårdandets fenomen som 

utgångspunkt. 

Vidareutvecklar teori om att 

bry sig om. 

 

 

Synlig omvårdnad 

som är infomerande 

för välmåendet. 
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Thorkildsen, K., 

Eriksson, K. & Råholm, 

M-B. 2013. The 

substance of love when 

encountering suffering: 

an interpretative 

research synthesis with 

an abductive  

approach. Scandinavian. 

Journal of Caring 
Sciences, 27 (2), 449–

459. 

Kärlekens essens då den 

stöter på lidande. 

Hermeneutisk tolkning av 15 

artiklar. 

Kärlek som helig 

kraft, kärlek som 

fundament i livet, 

kärlek som etisk 

akt. 

Valvira, 2009. 

[Uppdaterad 6.10.2015, 

citerad 18.6.2016]. 

Tillgänglig: 

http://www.valvira.fi/we
b/sv/halso-och-

sjukvard/missnoje-med-

varden 

Information om styrning, 

tillsyn och tillstånds-

förvaltning inom hälso- 

och sjukvård. 

Valvira är behörig 

myndighet i Finland 

angående yrkesrättigheter. 

Olovligt 

yrkesutövande kan 

dömas till böter 

eller fängelsestraff. 

Watson, J. 2006. Caring 

Theory as an Ethical 

Guide to Administrative 

and Clinical Practices. 

Nursing Administration 

Quarterly30 (1), 48 - 55. 

Relation mellan 

omvårdnad, ekonomi och 

administration. 

Caring teori som guide för 

praxis. 

Djupare etisk moral 

och teoretiska 

fundament för att 

förändra praktiska 

system. 

Watson, J. 2009. Caring 

Science and human 

caring theory: 

transforming personal 

and 

professional practices of 

nursing and health care. 

Journal of Health & 
Human 

Services Administration, 

31(4), 466–482.  

Undersöka 

vårdvetenskap som 

moralisk, teoretisk och 

filosofisk grund för 

vårdande och ledande. 

Vårdvetenskap och 

humanvetenskap. 

Återinföra 

vårdandets kärna 

med kärlek och 

omvårdnad som 

grund till helande. 

Välimäki, M., 

Kuosmanen, L., 

Kärkkäinen, J. & 

Kjervik, D.K. (2009). 

Patients’ 

rights to complain in 

Finnish psychiatric care: 

An overview. 

International Journal of 
Law and Psychiatry. 32 

(3), 184–188. 

Reflektion över 

patienters rättigheter 

inom psykiatrin i 

Finland. 

Analys och reflektion av 

tidigare forskning. 

Den sårbara 

patienten har 

svårigheter att 

använda rättigheten 

att klaga p.g.a. dess 

komplexitet. 

 

 

Forskning inom caring- 

traditionen 

Blegen, N. 2015. Kallet 

till livets embete. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Att synliggöra 

vårdandets inre väsen i 

hälsa och lidelse hos 

mödrar som patienter i 

psykiatrisk kontext. 

Hermeneutisk tolkning. Teoretisk modell 

för naturligt 

vårdande. 
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Foss, B. 2012. Ledelse. 

En bevegelse i ansvar 

och kaerlighet. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Vad ansvarigt ledande är 

ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Hermeneutik, applikations-

forskning. 

 

Teorimodell för 

ansvarigt ledande. 

Fredriksson, L. 2003. 

Det vårdande samtalet. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Teorimodell för vårdande 

samtal i psykiatrisk 

kontext. 

Hermeneutik. Samtal lindrar 

lidande. Betydelsen 

av asymmetri, 

frihet, ansvar. 

Frilund, M. 2013. En 

vårdvetenskaplig syntes 
mellan vårdandets ethos 

ochvårdintensitet. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Fördjupa förståelsen för 

vårdandets ethos och 
vårdintensitet inom äldre 

vård.  

Hermeneutik. Teorimodell för 

etiskt vårdande och 
etiskt ledarskap. 

Hilli, Y. 2007. Hemmet 

som ethos. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Begreppsbestämning av 

hem. Kan ethos som hem 

vara motiv och drivkraft 

för människan. 

Hermeneutik. 

Begreppsbestämning. 

Ethos som 

människans 

innersta hem. 

Ansvar som 

hederssak. 

Honkavuo, L. 2014. 

Tjänandets ethos i 

vårdledarskap. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Beskriva och upptäcka 

tjänandets 

meningsinnehåll och 

fördjupa förståelsen för 

tjänandets ethos i 

vårdledarskap. 

Hermeneutik. 

Begreppsbestämning. 

Vårdorganisationers 

etiska ansvar. Vård-

ledarskap som 

tjänande för 

patienter och 

vårdkultur: 

huvudets skärpa, 

handens gärningar, 
hjärnans visdom 

Karlsson, M. 2013. Bry 

sig om - ett 

vårdvetenskapligt 

praxisbegrepp. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Begreppet bry sig om Hermeneutik. 

Begreppsbestämning. 

Låta sig vidröras, 

vara lyhörd, ge och 

ta, se och lyssna till, 

tänka på och 

ansvara för. 

Karterud, D. 2006. Den 

etiska akten. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Utforskar innebörden i 

den caritativa teorins tes 

4. 

Hermeneutik. Observation 

och samtal. 

Etiska akten härrör 

från kärlek, ansvar 

och offer. 

Kasén, A. 2002. Den 

vårdande relationen. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Omvårdnadssubstansen i 

vårdande relationer. 

Beskriva meningen med 

caritativa relationer. 

Hermeneutik.  Asymmetrisk 

relation p.g.a. 

vårdarens 

profession. 
Patientens kamp i 

lidandet och 

vårdarens 

delaktighet att 

skydda patientens 

värdighet. 

Koskinen, C. 2015. 

Lyssnande - en 

vårdvetenskaplig 

betraktelse. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Fördjupa förståelsen för 

lyssnande och 

frambringa ontologisk 

betydelse. 

Hermeneutisk tolkning. Lyssnande har 

fundamental 

betydelse. Att 

lyssna till den 

andra, lyssna till sitt 

innersta. Ansvar för 

den andra. 
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Matilainen, D. 1997. 

Idémönster i Karin-

Rahns livsgärning och 

författarskap. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Söka idéhistoriska 

mönster ur 

vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Hermeneutik. Det inre allvaret 

och ansvaret i 

kombination med 

ljus livssyn. 

Kärleken och den 

rätta förståelsen, 

aktnig och vördnad. 

von Post, I. 1999. 

Professionell vård ur 

anestesi- och 

operationssköterskors 

perspektiv. Doktors-

avhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Begreppsbestämning av 

fenomenet professionell 

naturlig vård. 

Hermeneutik. Kärlek och 

barmhärtighet, 

värdighet, ansvar, 

mod, medlidande. 

Rudolfsson, G. 2007. 

Den perioperativa 

dialogen - en gemensam 

värld. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Den perioperativa 

dialogens synlighet i 

klinisk praxis. 

Hermeneutik. Gemenskapens 

kommunikation 

genom caritas, 

ansvar, tro och 

hopp. Ansvar inför 

ansiktet - här är jag. 

Rundqvist, E. 2004. 

Makt som fullmakt. 

Doktorsavhandling. Åbo 

Akademis Förlag. 

Fördjupa förståelsen och 

kunskapen för kraft och 

auktoritet ur 

vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Hermeneutik. Ansvaret för 

patietens värdighet 

och att lindra 

lidande överges inte 

i samband med 

auktoritet. 

Saetren, B. 2006. Å leve 

i spenningsfeltet mellom 

livets mulighet og 

dödens nödvendighet. 

Doktorsavhandling. Åbo 
Akademis Förlag. 

Att beskriva hur 

patienten lever sit liv i 

svår sjukdom, mellan liv 

och död. 

Hermeneutik. Empiriska 

studier. 

Relationen med sig 

själv, den andra, 

Gud och naturen 

utgör meningen. 

Vårdarens ansvar är 
relaterat till 

livsförståelsen. 

Salmela, S. 2012. Leda 

förändring genom 

relationer, processer 

och kulturer. 

Doktorsavhandling, Åbo 
Akademis Förlag. 

Ny kunskapssyntes om 

vad det innebär att leda 

förändring ur ett 

vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Hermeneutik. Empiriska 

studier. 

En klar och 

meningsfull vision, 

dialog i relationer, 

tjäna patienterna 

ansvarsfullt och i 
god anda. 

Wallinvirta, E. 2011. 

Ansvar som klangbotten 

i vårdandets 
meningssammanhang. 

Doktorsavhandling, Åbo 

Akademis Förlag. 

Vad är ansvar och vad är 

ansvarets 

meningsbärande innehåll 
i vårdandets 

meningssammanhang. 

Hermeneutik. 

Begreppsbestämning. 

Ansvarets kärna är 

frihet, skuld och 

kärlek. 

 

 


