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Förord 

Förord 
Det känns alltid roligt att starta ett projekt, men även en lättnad när det 
avslutas. I fredags när det sista ordet i denna avhandling skrevs kändes 
en inre ro inom mig, trots stormen utanför fönstret. Jag tittade på 
skrivaren som matade ut mina tankar på papper och tänkte: här är svaret 
på flera års sökande, vilken spännande resa!  

Det är många personer som har hjälpt till på vägen hit som jag skulle 
vilja tacka för att denna underbara resa kunnat förverkligas. Shirin 
Sandström var den första som pratade om min doktorsavhandling långt 
innan jag bestämde mig för att fortsätta att forska efter min 
magisterexamen. Hennes ord sådde ett frö i mina tankar. Mikael Rask, 
handledare till min magisteruppsats, visade mig att det faktiskt är roligt 
att forska. Jag tackar honom för fina samtal och tankeutbyten om 
Buddism. Barbro Sjöbeck trodde på mig och visade ständigt intresse i det 
jag gjorde under min magisterutbildning. Jag är mycket tacksamt för det 
stöd hon gav.  

När jag tvekade inför att söka en lång forskarutbildning var det Carina 
Elmqvist, som gav mig den nödvändiga sparken så att jag skickade in 
min ansökan. Tack, Carina, jag vill bara berätta för dig att sommaren 
som vi jobbade ihop för 12 år sedan fortfarande är ett av mina bästa 
minnen av sommarjobb i Sverige. Du är inte bara en underbar kollega, 
en stödande doktorandkompis utan också en god vän som alla vill ha. Jag 
önskar dig lycka till med din egen forskning.   

Utan Professor Karin Dahlberg skulle inte denna avhandling ha 
kommit till. För min kära handledare finns det inte tillräckligt med ord 
att visa min tacksamhet. Tack Karin, för att du valde att tro på mig, 
lyssna på mig, flytta alla hinder på vägen och hjälpa till så att detta 
projekt blev förverkligat. Du gav mig mycket frihet och tillit i sökandet. 
Du var uppmuntrande, stödjande men samtidigt hade du höga krav. Det 
kändes roligt att anstränga mig lite extra när jag visste att du verkligen 
brydde dig. Resorna med dig till Kina och den fenomenologiska världen 
var inte enbart spännande utan också oerhört roliga, så tack för dessa 
erfarenheter. Det kändes som en ära att få chansen att jobba tillsammans 
med en stor mästare och jag har lärt mig mycket av dig. 

 Jag vill tacka för Björn Albin som hjälpte mig att skapa kontakter i 
Kina. Det fina introduktionsbrevet som du skrev gjorde att alla dörrar 
öppnades i Kina så att projektet kunde genomföras med bästa möjliga 
stöd. 
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Ett stort tack vill jag ge till Margaretha Ekebergh för hennes intresse 
och mycket konstruktiva granskningar av mitt arbete. Tack till Carl-
Magnus Stolt och Reet Sjögren, som var opponent och granskare i olika 
stadium av denna avhandling. Jag vill tacka er för hjälp och värdefulla 
kommentarer. Tack Claes Ekenstam för dina synpunkter och 
uppmuntran för denna avhandling.  

Ett stort tack till alla mina doktorandkamrater på IVOSA och 
blåbärsgänget Anders, Anna, Barbro, Susann och Susanne för all hjälp, 
stöd, kommentarer, råd och sällskap i sökandet. Bland dessa personer vill 
jag särskilt tacka Anders Bremer som har varit diskussionspartner under 
många olika tillfällen, Ulrica Hörberg för synpunkter och tips, Susanne 
Syrén, Susann Arvidsson och Bengt-Olof Petersson för intresse och 
vänlighet. Jag vill även tacka övrig personal på IVOSA vid Växjö 
universitet, särskilt våra forskningssekreterare, Åse Magnusson, Kristina 
Julin, Helen K Jacobsson för all hjälp, stöd och tålamod.  

Jag vill ge ett stort tack till alla bibliotekarier på Växjö universitets 
bibliotek. Dessa kunniga personer har varit mycket hjälpsamma genom 
att visa vägen till användbar information och sökvägar som underlättade 
mitt sökande. Ett särskilt tack till Ingemar Gunnarsson som var mycket 
tålmodig och erbjöd hjälp, stöd och råd om programmet Endnote så att 
jag kunde hålla någorlunda ordning på det enorma informationsflödet.  

Under min empiriska datainsamlingsperiod i Kina har många 
personer ifrån olika organisationer bidragit med hjälp, stöd och 
vänlighet. Ni har gett många glada minnen, gemenskap och vänskap 
under min vistelse vilket jag vill tacka er djupt för. Alla mina informanter 
i studierna har varit fantastiska som frikostigt delat sina erfarenheter och 
upplevelser. Ni har alla varit fantastiska lärare om vårdandet och om livet 
och jag har lärt mig mycket av er. Utan dessa personer skulle inte 
projektet kunnat genomföras. Av olika anledningar, särskilt på grund av 
anonymitet och sekretess kan jag inte namnge dessa personer. Men jag 
vill ändå berätta för er att det var ni som gjorde att jag kände mig riktigt 
stolt över att vara kines.  

Jag vill tacka Professor Pang Mei-che, Samantha (彭美慈教授) på 
Hong Kong Polytechnic University för sitt vänliga mottagande samt tips 
och råd på mera litteratur. 

Jag vill tacka Hock Khoe för den engelska korrekturläsningen samt 
tips och råd för att få struktur i arbetet. Tack för Ge Li (葛丽) och Li 
Rong ( 李荣 ) som lyssnat på och gett synpunkter till den kinesiska 
versionen av resultatet av studien. Ett hjärtligt tack till Ge Li (葛丽) som 
bidrag med kunskap om den kinesiska vården och allt hjälp hon gav i 
olika stadier av projektet.  
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Det är inte bara avhandlingen som är transkulturell, det gäller även för 
omslaget. Det var Wang Lamei (王腊梅) från Kina som skrev den fina 
kalligrafin på kinesiska, min älskade brorsson Andy Chow Chi-man (周志

文) från USA som skaffade den fina bakgrundsbilden och det var min 
svenska bildlärare Lars Nordblom som bidrog med teknisk hjälp och råd 
för det fina omslaget. Till alla dessa personer vill jag ge min djupaste 
tacksamhet.    

För en kines är familjen oerhört viktig. För min man Magnus finns 
det inte tillräckligt med ord som kan visa min tacksamhet. De 23 åren 
tillsammans med dig har varit fantastiska. Du har alltid gett mig en 
illusion som fått mig att tro att jag är bättre än vad jag verkligen är. Ditt 
bidrag till denna avhandling och till mitt liv är omöjligt att räkna. Utan 
dig är jag enbart ett mindre jag.  

Min son Kim vill jag tacka för sällskap i sökandet. Det var på grund 
av att Kim tackade ja till sitt första sommarjobb i Hong Kong 2006 som 
min resa till Kina blev av. Under min forskningsperiod i Kina arbetade 
Kim i Hong Kong helt ensam. Det var verkligen modigt av en 15 åring. 
Kim, som mamma hoppas jag denna avhandling kan hjälpa dig med en 
inblick i den kinesiska kulturen. Kanske kommer du en dag att uppskatta 
den ännu mera.  

Jag vill tacka min bror Chow Koon-Yim (周官炎) och min svägerska 
(刘爱群) för deras kärlek, tålamod, omsorg och stöd i hela mitt liv och för 
att de alltid varit stolta över mig och det jag gjort. Min svärmor Ing-
Margreth och svärfar Hans vill jag tacka för all hjälp, stöd och omsorg 
genom åren och deras förståelse för min frånvaro på sistone.    

Jag vill tacka Åsa Roxberg och Sofia Almerud för noggran 
korrekturläsning,  prefekt Kerstin Gynnerstedt och professor Bengt 
Fridlund för hjälp och Växjö universitet som gav mig möjlighet att 
forska som självfinansierad doktorand. Jag vill också tacka Kwong Wah 
Nursing School in Hong Kong som gav mig den grundläggande 
vårdutbildningen vilken jag är mycket stolt över och har haft nytta av 
under alla mina yrkesår.  

 
 
 

Judy Chow 
Växjö den 25 feb 2008.  
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Abstract 

Abstract 
This thesis researches the phenomenon ‘caring relationship’. The 
empirical studies in this thesis were carried out in China with the aim to 
describe the caring relationship in China through the lifeworld 
experiences of professional caregivers and patients. The result of this 
study will later on relate to a study of Swedish caring relationships.  

For this phenomenological study 9 patients, 10 medical and 
healthcare workers and 4 nursing tutors were interviewed. They were 
from 5 different medical and care units from two hospitals, one private 
clinic and a nursing school in Southern China.  

This study shows that caring relationship in China has many layers. 
Embedded in the basic interpersonal relationship is a ‘relationship of 
need’. The relationship carries a goal: to help the patient to restore a 
personal harmonic existence and regain the responsibility for their 
health. The relationship is temporary and normally ends when the goal is 
achieved.  

The relationship is initiated by the patients need for help. The two 
main actors in the caring relationship are the patient and the caregiver 
with their roles as care seeker and care provider. This study shows that 
to become a patient is a process of diminishing the natural ordinary self 
which makes the person feel vulnerable. Caregivers take a leading role 
which carries responsibility. They feel an obligation to use all their 
knowledge and resources for the benefit of the patients. They teach them 
how to live and how to stay healthy.  

A main function in the caring relationship is the transfer of 
knowledge. The caregivers feel the need to create a dialog to get access 
to the patients’ unique knowledge about themselves so that the 
caregiver’s general knowledge of health and care can be applied to the 
individual. Through the informal chats they share the patient’s 
experiences, emotions and history. It creates en opportunity for the 
interpersonal relationship to grow deeper and for the patient and the 
caregiver to meet as fellow human beings.   

In the Chinese caring relationship the patient’s family is included. It is 
considered to be every contributor’s duty to be responsible for oneself 
and for others. Mutual understanding and respect in a caring relationship 
are important in getting the patient back into balance.  

 
 
Keywords 
Care, caring, professional- relations, relationship, nurse-patient relationship, 
cross-cultural care study, ethics, Lifeworld, caregiver, patient, China.  
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愚公移山   Yu Gong yi shan 
(Den dumma mannen som flyttar berg) 

 
 

I en liten by i Kina bodde en nittioårig man tillsammans med sin familj som 
bestod av  

hans fru, son, sonhustru och hans barnbarn. 
 

 En dag bestämde sig denna gamle man för att flytta berget som stod framför 
hans hus  

eftersom det blockerade vägen till staden. 
 

Alla som bodde i byn skrattade åt honom när de fick höra hans plan och 
trodde  

att han blivit så gammal att han förlorat sitt förstånd.  
 

De kallade honom Yu Gong vilket betyder den gamla dumma gubben. 
 

En klok man kom och frågade Yu Gong, ” Förstår du inte att du bara slarvar 
bort din tid här? 

 Tror du verkligen att du kommer att lyckas?” 
 

Yu Gong svarade, ”Du har så rätt. Kanske kommer jag inte att lyckas. 
 Men efter det att jag är borta kommer min son att fortsätta med detta,  

och efter honom ska mitt barnbarn fortsätta.  
En dag kommer vi att lyckas med det.” 

 
 
 
 

- en kinesisk folksaga –  
Översatt av Judy Chow 
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1 Inledning 

1 Inledning 
Denna licentiatavhandling fokuserar på fenomenet ’vårdrelation’, 
relationen mellan patient och yrkesarbetande vårdare. Avsikten är att 
studera fenomenet i olika kontexter för att tillföra kunskap till den 
systematiska vårdvetenskapen1. Kontexten som valts för de två studierna 
som ingår i denna avhandling är hälso- och sjukvård i Kina. Studierna 
genomfördes under sommaren 2006 i södra Kina. Enligt 
forskningsplanen ska resultaten av dessa studier relatera till en senare 
studie i Sverige med samma fenomen. Avsikten är att kunna dra mer 
generella slutsatser för det aktuella fenomenet.  

Dessa delstudier läggs fram som en licentiatavhandling på grund av 
att min antagning som egenfinansierad, till forskarutbildningen vid Växjö 
universitet, endast gäller till en licentiatexamen i ämnet vårdvetenskap. 
Dessa delstudier syftar dock till en del av monografidoktorsavhandling 
men de kan även läsas som en självständig enhet. Då utvecklingen inom 
vården i Kina sker i ett mycket snabbt tempo är det också en fördel att få 
ut informationen medan den ännu är aktuell.  

Mitt intresse för fenomenet ’vårdrelation’ startade under 
magisterutbildningen 2003. Föreläsningen som den finska vårdforskaren 
Kasén gav under utbildningen om sitt forskningsarbete rörande 
fenomenen ’Vårdrelationen’ och ’Den vårdande relationen’ (Kasén 1994, 
1997, 2002) väckte mitt intresse för ämnet. Det var den första gången 
under mina tjugofem år som vårdare som någon lyfte upp fenomenet 
vårdrelation för en diskussion om dess substans. 

Min tanke fastnade dock på det asymmetriska förhållandet 2  som 
Kasén (2002) framställde i vårdrelationen där patienten gestaltas som en 
lidande person och vårdaren som en ansvarsbärare för att minska 
patienternas lidande med ’Caritas’3 som grundmotiv. Vårdrelationen är 
ensidig i meningen att vårdaren aldrig kan kräva att få något tillbaka av 

                                                           
1 Enligt Eriksson (Eriksson 2001; Erikson m.fl. 1999, s. 11) och Dahlberg m.fl. (2003b, 
s.10) är vårdvetenskapen uppbyggd av två delar: systematisk vårdvetenskap och 
kontextuell vårdvetenskap. Den systematiska vårdvetenskapen är den del av 
vårdvetenskapen som är allmän och ej beroende av vårdkontext. Den besvarar framför 
allt frågorna Vad och Varför, medan den kontextuella vårdvetenskapen, även kallad 
kliniska vårdvetenskapen, kommer till uttryck i konkret och vårdverksamhetsanknutet 
vårdande och besvarar frågan Hur. 
2 Det ursprungliga citatet är ”Det asymmetriska förhållandet mellan patienten som en lidande 
människa och vårdaren som bär ansvar för honom och lindrandet av hans lidande är ett villkor som 
präglar den yttre formningen av en vårdande relation” (Kasén 2002 abstrakt). 
3 Kasén har hänvisat till Erikssons teori att se ’Caritas’ som vårdandets grundmotiv. 
Enligt Eriksson (1987/2002, 1990) är Caritasmotivet grundat på kärleken mellan 
människor och innebär en grundläggande idé om att vilja den andra människan väl.  
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patienten. Dessa påståenden har lett till många funderingar och frågor 
som ständigt har återkommit hos mig.    

Under tiden för min magisterutbildning var utbrändhet ett hett ämne i 
samhället. En del forskningsrapporter pekade ut vårdpersonalen som en 
särskilt utsatt grupp. Enligt forskare är det vårdyrkets karaktär, som 
kräver att vårdaren ska ge intensiv omsorg om andra människor, som 
ökar riskerna för utbrändhet (Boslby 1977; Maslach 1985, 1999; 
Freudenberger & North 1986; Jenner & Segraeus 1989; Ursjö 2000; 
Larson 2001; Iwarson 2002). Dessa rapporter tillsammans med Kaséns 
(1994, 1997, 2002) studier har pekat på att sårbarheten inom vårdyrken 
är mycket stor. Det är lätt att förstå att om vårdaren ser sig själv som en 
evig givare kan utbrändhet bli en konsekvens förr eller senare.  Men de 
flesta vårdare verkar dock inte bli utbrända. Paradoxen gjorde mig 
nyfiken på att ta reda på hur dessa vårdare upplever givande- och 
tagandepositionen i vårdandet och vad som gör att de stannar kvar i ett 
sådant krävande yrke.   

Nyfikenheten ledde mig till magisterexamensarbetet ”Omsorgens 
belöning – ur vårdpersonalens perspektiv” (Chow 2004) för att få svar på 
om vårdare upplever att de enbart ger och inte får i en vårdrelation. Om 
det inte är fallet vad upplever de att de får tillbaka och vad är det som 
gör att de stannar kvar i vårdyrket. 

Resultatet av magisterexamensarbetet (ibid.) visar tydligt att vårdaren 
inte upplever sig själv som enbart givare och inte heller upplever 
vårdaren patienten som enbart tagare i en vårdrelation. Enligt resultatet 
kan vårdrelationen upplevas som ett ömsesidigt utbyte med givande och 
tagande som sker naturligt mellan dem själva och patienterna. Belöningar 
som vårdare upplever att de får tillbaka är glädje, tillfredställelse och 
meningsfullhet. Belöningarna betyder mycket för vårdarnas 
välbefinnande och utgör en drivkraft till att de fortsätter arbeta inom det 
krävande vårdyrket. 

Trots att utgångsfrågan för studien blev besvarad så väckte resultatet 
många nya frågor vad som gäller vårdande och vårdrelation.  
 Är vårdrelationen ett enkelriktat förhållande där enbart vårdaren ger? 

Enligt resultatet av magisterexamensarbetet (Chow 2004) är det inte 
längre självklart. 

 Är det enbart vårdaren som bär ansvar i en vårdrelation? Om så är 
fallet blir inte patienten en passiv mottagare av vård? Hur relaterar 
detta till patientens delaktighet?  

 Det talas ofta om patientens rättighet, men har patienten något ansvar 
i en vårdrelation? Vad kan det i så fall vara för ansvar?   

14 
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 Är patienten en lidande människa? Trots att patienten ofta har någon 
form av lidande och vill att det ska bekräftas av vårdaren, vill 
patienten verkligen ses som en lidande människa? Vad vill en patient 
bli mött som? Vad är en patient? Hur ser patienten på sin roll som 
patient i en vårdrelation? Hur ser patienten på sin vårdare? 

 Att använda ’Caritas’ som grundmotiv för vårdande pekar på att 
grunden för vårdandet utgår ifrån altruism. Altruism kommer ifrån 
ordet ’alter’ vilket betyder ’den andre’ på latin. Med altruism menas en 
osjälviskhet, att ge kärlek till andra (Filosofilexikonet 1988). 
Altruistiska tankegångar är kända från kristendomen och andra 
religioner. Den centrala karaktären av altruism är en moraluppfattning 
om själva plikten att älska andra människor (ibid.). Men alla vårdare är 
ju inte religiösa. Hur uttrycks dessa tankar i ett icke-religiöst 
sammanhang? Finns det ingen risk att denna uppfattning kan tolkas 
som självgodhet av ett egoistiskt slag?   

 Vårdares roll, enligt altruismens synsätt, är enbart som givare. Om 
vårdare inte enbart är givare i en vårdrelation (Chow 2004) kan då 
vårdandets grundmotiv beskrivas av ’Caritas’?  Om inte, vad kan det 
annars vara?  

 Med ’Caritas’ som grund framställs då inte vårdrelationen som ett 
beskyddande förhållningssätt med vårdaren som överordnad och 
patienten som underordnad figur? Innebär det inte att patientens egna 
resurser förbises? 

 Vad är motiven för vårdaren och patienten att delta i en sådan 
relation?  

 Inom vården gestaltas ofta patienten som en maktlös person 
(Eriksson 1994/2001; Dahlberg 2002; Halldórsdóttir 1996). Men 
datamaterial från min tidigare studie (Chow 2004) visar dock en annan 
verklighet där även vårdaren upplever maktlöshet i en vårdrelation. 
Vad innebär detta? 

 Vad är målet i en vårdrelation för patienten och för vårdaren?  
 Vad är en vårdrelation egentligen? 

Eftersom en fråga ledde till andra frågor blev det till slut många 
frågor. Det kändes svårt att hantera de olika problemen och få ett 
tillfredställande svar på samtliga frågor för att få ihop en 
sammanhängande bild. Under alla år inom vården var alltid vårdande och 
vårdrelation den väsentligaste delen i mitt arbete men nu kändes det 
plötsligt som om allt mitt tänkande befann sig i ett vakuum. Det som 
tidigare varit givet var inte längre självklart, sammanhanget fanns inte 
längre och ingenting kunde längre förstås. Det kändes frustrerande.  

15 



Vårdandets Tao 

Trots att frågorna var mycket viktiga för mig som vårdare fanns det 
dock ingen plan då på att börja en forskarutbildning för att leta svar. 
Vårdandet och vårdrelationen är ju centrala begrepp inom vård och 
omsorg och fenomenen är välutforskade. Därför var första tanke att 
svaren skulle kunna hittas genom att leta i böcker och olika artiklar.   

Under de följande två åren började mitt eget ostrukturerade men 
intensiva sökande efter svaren med att läsa litteratur i vårdvetenskap, 
olika vårdteorier, vetenskapliga teorier, filosofi och religion4 och delta i 
olika kurser5 och föredrag. Samtidigt pågick under denna tid ständiga 
reflektioner hos mig genom att uppmärksamma och analysera mitt eget 
beteende som vårdare och mitt samspel med patienterna på arbetena 
som distriktssköterska inom kommunal sjukvård och som akupunktör på 
min privata mottagning. Svaren som framkom förblev dock mycket 
fragmentariska.  

Mot slutet av det ostrukturerade sökandet kom tanken på att ett mer 
strukturerat, systematisk sökande kunde ge bättre svar. Att påbörja en 
lång forskarutbildning för ett sökande efter svar verkade fortfarande 
mycket tveksamt. Mina frågor rörde ju mest vårdandets ontologi. 
Dessutom är fenomenet vårdrelationen mycket komplext och om det 
avgränsas för mycket kan det bli svårt att få med hela bilden och se hela 
sammanhanget. Forskningsfältet kändes alldeles för stort för mig att 
undersöka ensam. 

Men när nyfikenheten väl var väckt var det mycket svårt att få den 
stillad. Det kändes mycket otillfredsställande att fortsätta arbeta som 
vårdare men inte kunna svara på de väsentliga frågorna om vad yrket 
innebär. Min uppfattning är att dessa frågor är mycket viktiga, inte enbart 
för mig personligen, utan även för alla som arbetar inom vården och för 
patienterna. Till sist blev nyfikenheten för stor vilket drev mig att söka en 
forskarutbildning. Mitt motto blev den kinesiska folksagan om ‘Yu Gong 
som flyttar berg6  (愚公移山)’, att göra mitt bästa och kanske inspirera 
någon annan att gå vidare.  

                                                           
4  Min läsning under denna tid handlade mest om dualismen samt naturvetenskap, 
medicinsk- och vårdandets historiska utveckling och filosofi i öst och väst, framförallt 
om Buddismen. Under tiden har jag även läst en hel del litteratur om mötet mellan 
dessa två discipliner, vetenskap och filosofi (Buddismen).  
5 Dessa kurser är bland annat: socialpsykologi 10 poäng där mellanmänskliga relationer 
5 poäng inkluderades, två doktorandkurser: Fenomenologi 10 poäng, Makt och 
delaktighet 5 poäng. 
6 En översättning av folksagan finns på sidan 11 
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1 Inledning 

Denna licentiatavhandlings titel är ’Vårdandets Tao’. Ordet ’Tao’7 (道) 
är ett kinesiskt ord som betyder väg, sättet att vara, metod, doktrin och 
lära. Tao är ett centralt och basalt begrepp inom de kinesiska filosofierna 
Konfucianism och Taoism. Dessa filosofier är djupt rotade i det 
kinesiska samhället och ligger till grund för människo- och samhällssyn. 
Utanför det kinesiska samhället förknippas ordet Tao oftast med Taoism 
och filosofierna om ’Yin-Yang’ och balans. Taoismens filosofier är 
grundstenar inom den kinesiska vårdande- och medicinskkonsten. ’Yin’ 
och ’Yang’ är två motstående men kompletterande krafter enligt Taoism. 
Dessa två krafter ses inte som dikotomi utan som att det finns en 
relation dem emellan. Taoismens budskap är att ständigt sträva efter en 
balansgång mellan två enheter (The encyclopedia of eastern philosophy 
and religion 1994). Detta budskap uttrycker även min egen syn på 
vårdandet: att hitta en balansgång mellan patienten och vårdaren i en 
vårdrelation. Eftersom begreppet ’Tao’ genomsyrar det kinesiska 
samhället och ständigt träder fram i undersökningens resultat kallas 
denna licentiatavhandling för ’Vårdandets Tao’.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
7 Tao stavas även Dao.  
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2 Bakgrund 
Under de två åren med intensivt sökande har det ofta dykt upp 
funderingar över varför det varit svårt för mig att förstå och acceptera 
lidandets teori medan andra vårdare i Sverige sett det som en självklarhet. 
En anledning kunde vara olika tolkningar av ordet lidande som tydligt 
visar att min kulturella bakgrund är annorlunda. Tanken om en forskning 
i en kinesisk vårdkontext för att studera vårdande och vårdrelation 
började växa fram. 

Anledningarna med att välja Kina som kontext för att studera 
fenomenet ’vårdrelation’ är många: 
 Enligt Hägerdal (1996) har Kina under många olika omständigheter 

fått tjäna som ”Den Andre” och erbjudit en radikalt annorlunda 
motbild till det västerländska sättet att vara. Genom att studera 
fenomenet i Kina kan det svenska perspektivet vidgas och ge nya 
synvinklar för vidare reflektion (Sachs 2002; Skott & Wedel 2004). 

 Bärmark (2007 s. 45) påpekar att kunskapssynen inom den 
positivistiska vetenskapen ensidigt byggts på den västerländska 
naturvetenskapen. Det saknas ett kritiskt perspektiv på vetenskapen, 
att det finns olika typer av kunskap där vetenskapen är en av flera 
kunskapsformer. Denna avsaknad kan leda till en oförmåga att se 
rationalitet i andra kulturers kunskap som kan vara baserade på andra 
rationalitetsbegrepp. En studie som genomförs i Kina gör att 
fenomenet blir belyst genom den sammansmältning av 
kunskapsformer som finns där, vilket kan bidra till att förståelsen för 
ett studerat fenomen ökar. 

 Det är ytterst viktigt att fenomenet ses från olika synvinklar innan en 
generell beskrivning görs. En del uppfattningar har kanske tidigare 
tagits för givna utifrån det egna perspektivet och inte 
problematiserats. Ett sådant exempel är den västerländska positiva 
inställningen till patientens autonomi (Hanssen 2004). Det har dock 
visat sig att det finns en annan uppfattning om patientens autonomi i 
en annan kultur (Xu 2004). Att på så sätt försöka förstå ’Den Andres’ 
perspektiv kan hjälpa oss att förstå vårt eget.  

19 



Vårdandets Tao 

 Intresset för Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)  8  har varit stort i 
Sverige sedan akupunkturen gjorde entré inom den svenska 
sjukvården vid mitten av 1980-talet. Sedan dess har den privata 
marknaden för alternativmedicin expanderat kraftigt9 (Eklöf & 
Tegern 2001). Idag finns ett stort utbud av olika TCM 
behandlingsformer i Sverige såsom akupunktur, Tai Chi, Qi qong, 
akupressur10 och kinesisk örtmedicin. En försöksverksamhet startade 
på Högsbo sjukhus i Göteborg för några år sedan, där akupunktur, 
massage och Qi qong integrerats i den vanliga verksamheten för 
patienter som har smärta (Vårdalinstitutet 2005). Intresset för TCM 
finns såväl hos allmänheten som hos den offentliga vården i Sverige. 
Det skulle därför vara intressant att studera det kinesiska perspektivet 
om vårdandet och vårdrelationen. 

 TCMs kunskapsteori, människosyn, uppfattning om hälsa och 
sjukdom är olik den uppfattning som finns inom västerländsk medicin 
(Kleinman 1988; Skott 2006). Däremot ligger den mycket nära 
vårdvetenskapens ontologi vilken grundas på en helhetssyn på 
människan. Det är min förhoppning att med en studie i Kina kunna 
bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet vårdvetenskap och om 
vårdandet och vårdrelationen.  

 Som forskare ger min bakgrund med dubbel nationstillhörighet och 
min erfarenhet som kinesisk tolk i Sverige, direkt tillgång till kulturen 
och språken i Kina. 

2.1 Avhandlingens bärande begrepp 

I detta avsnitt definieras de begrepp som denna avhandling är uppbyggd 
kring. Dessa är vårdrelation, patient och vårdare. 
2.1.1 Vårdrelation 

Ordet vårdrelation består av två delar, ’vård’ och ’relation’. 
Leininger (1978, 2002) anser att vård/vårdandet (care/caring) tillhör 

det centrala kunskapsområdet för vårdyrket. Hon påtalar att trots att det 
finns olika uttrycksformer och meningar om vårdandet i olika kulturer, så 

                                                           
8  Den internationella förkortningen TCM står för Traditional Chinese Medicin. I 
Sverige kallas det även TKM.   
9 Enligt Eklöf (2004) kom namnet alternativmedicin först i bruk i mitten av 1970-talet i 
Sverige och är en benämning på behandlingsformerna som inte finns inom 
skolmedicinen. Undersökningar visar att på 1980-talet hade enbart 22 % av 
stockholmarna provat någon form av alternativ behandling och att antalet har ökat till 
49 % år 2000 (Fakta och röster 1987). 
10 En form av kinesisk massage  
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finns det en gemensam grund11. Vårdandet i denna generella mening är, 
enligt henne, handlingar och aktiviteter som har till syfte att assistera, 
stödja, eller underlätta de uppenbara eller förutsedda behoven hos en 
annan individ eller grupp. Målet för handlingarna är att lindra, hela eller 
förbättra ett mänskligt tillstånd eller sätt att leva, möta döden eller ett 
handikapp.12 (Leininger 1978, s.9, 2002, s.47) Ett par närstående begrepp 
till vård är omsorg och omvårdnad. Omsorg är mer specifik samhällelig 
aktivitet medan omvårdnad är facktermen för vård som ges till enskild 
patient (Nationalencyklopedin 2007). 

Enligt Nationalencyklopedin (2007) kan vårdandet ligga på olika 
nivåer: såväl på individ- och familjenivå som på enskild institution eller i 
samhällelig regi. Eriksson (1987/2002, s10) kallar egenvården för naturlig 
vård och vård med stöd från en yrkesarbetande vårdare som 
professionell vård. Sjöbeck och Augustsson (1992) använder termen 
informell omsorg för att beskriva vård genom hjälp och stöd som 
familjemedlemmar eller vänner ger varandra i vardagen och formell 
omsorg för vård som tillhör samhällets ansvar.  

Att en patient får vård innebär dock inte att dennes lidande alltid 
lindras (Dahlberg 2002; Eriksson 1994/2001; Halldórsdóttir 1996). 
Halldórsdóttir (1996) visar att den vård som patienten får kan vara 
’vårdande’ eller ’icke-vårdande’.  En ’icke-vårdande’ vård kan även orsaka 
patienten lidande, vilket Eriksson (1994/2001) gett namnet vårdlidande. 
Eriksson menar att vårdlidande många gånger uppstår på grund av ett 
oreflekterat handlande eller brist på handlande från vårdarens sida. 
Dahlberg (2002) visar tydligt att vårdlidande, som människor i 
sjukvården åsamkas på grund av vårdande eller brist på vård, innebär att 
människan blir åsidosatt genom att inte vara tillräckligt betydelsefull för 
att uppmärksammas. På grund av känslan av förlorad kontroll och 
inflytande kan patienten känna sig maktlös i en sådan vårdrelation 
(Dahlberg 2002, 2003b). 

Relation är ursprungligen ett logiskt grundbegrepp. Ordet relation 
kommer från de latinska orden rela´tio vilket betyder återförande, 
redogörelse, skildring, och re´fero vilken betyder bära tillbaka, överlämna, 
rapportera, meddela. Relation visar på förhållandet mellan två eller flera 
objekt, storheter eller personer i logiska, matematiska eller känslomässiga 
sammanhang (Nationalencyklopedin 2007).  

                                                           
11 Det ursprungliga citatet lyder “Care is a universal phenomenon with diversities in forms, 
expressions, meanings and patterns of care in different cultures.”  
12 Det ursprungliga citatet  “Care in a generic sense refers to actions and activities directed towards 
assisting, supporting, or enabling another individual or group with evident or anticipated needs to ease, 
heal, or improve a human condition or lifeway, to face death or disability” (Leininger 2002, s.47) 
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I detta arbete utgår vårdande i en vårdrelation från Leiningers (1978, 
2002) definition och forskningsfältet ligger huvudsakligen på 
känslomässiga förhållanden mellan patienten och vårdaren. Vid 
användande av begreppet vårdrelation i denna licentiatavhandling avses 
både ‘vårdande’ och ’icke- vårdande’ relationer. 
2.1.2 Patient  

Ordet patient kommer från de latinska orden patie´ntis betyder 'tålig' eller 
'lidande' och pa´tior för 'uthärda', 'lida' (Nationalencyklopedin 2007). 
Inom vårdvetenskapen betyder begreppet patient, enligt Eriksson 
(1994/2001), den lidande människan eller den som tåligt fördrar och 
uthärdar lidande. 

Dahlberg med medarbetare (2003b) redogör för att patientbegreppet 
inte är bundet till någon speciell vårdkontext. Istället betecknar 
begreppet patient en mottagare av vård som befinner sig i någon form av 
kontakt med vårdsystemet, såväl öppna som slutna vårdkontexter.  

I de empiriska undersökningarna i denna avhandling används 
begreppet ‘patient’ om en person som söker vård hos vårdenheter inom 
hälso- och sjukvårdsorganisationer i Kina, såväl sluten som öppen, privat 
eller offentlig vård.  
2.1.3 Vårdare 

Vårdare i generell mening kan vara en person som arbetar inom 
människovårdande yrken såsom lärare, präst, polis, socialarbetare och 
sjukvårdsarbetare (Maslach 1985). Inom hälso- och sjukvård särskiljs 
informella vårdare från formella vårdare. Informella vårdare avser de 
vårdare som har en naturlig relation med personen som vårdas, som 
exempel familjen eller vänner. Formella vårdare är däremot 
yrkesarbetande som saknar den naturliga relationen informella vårdare 
har till personen som vårdas (Eriksson 1987/2002; Sjöbeck och 
Augustsson 1992; SOSFS 1990:15).  

Efter att naturvetenskapen blivit dominerande i västvärlden har 
medicinskt fokus hamnat strikt på fysiologisk, kemisk och genetisk 
problematik vilket medfört en materiell syn på människan. Diskussioner 
har förekommit om medicinare bör betraktas som behandlare och inte 
som vårdare. Under det senaste decenniet har dock röster hörts att 
medicinen bör inta ett mer humanistiskt synsätt på människor (Stolt 
2002; Svenaeus 2003; Jonsson et al. 2004). Enligt Eriksson (1985, 1986, 
1987/2002) är , trots likheterna och olikheterna som finns i läke- och 
vårdkonsten, det enbart en fråga om olika utformning och perspektiv på 
hälsa och vård. Målet för aktiviteterna är egentligen det samma.  
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I detta arbete avses med ’vårdare’ yrkesarbetande vårdare i offentlig 
hälso- och sjukvård i Kina. Informanterna till vårdarstudien inkluderar 
sjuksköterskor, läkare,  akupunktör,  massör samt musikterapeut. 
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3 Tidigare forskning 
Innan de empiriska studierna genomfördes gjordes en litteratursökning i 
april 2006 för att skapa en översikt om vårdandet och vårdrelationen i 
Kina. Litteratursökningen uppdaterades regelbundet fram till december 
2007 i databaserna CINAHL via OVID, PubMed, AMED och Digital 
Dissertations. Dessutom har sökdatabaser som finns i Endnote, ett 
datorprogram för referenshantering, använts. Dessa databaser är Swedish 
National Library (LIBRIS), olika databaser ifrån universitet världen över 
såsom Hong Kong Universitys databas, Hong Kong Polytechnic 
Universitys databas och olika universitets databaser i USA och Europa.  

Sökord som använts är olika kombinationer av 
caring/care/vård/vårdandet,  Professional- /nurse- /caregiver- patient 
relations,  relationship, vårdrelation ,  护患关系 13  /  医患关系 14 , 
China/Kina.  

Det blev många träffar ända tills att Kina lades till som sökord vilket 
kraftigt reducerade antalet träffar. Eftersom det fanns få träffar så har 
samtliga artiklar gåtts igenom och de som utifrån syftet var relevanta 
valdes. Referenshänvisningarna ifrån dessa artiklar gav ytterligare uppslag 
för vidare sökningar.  

Vid Hong Kong Polytechnic University har genom åren ett antal 
artiklar inom det aktuella området publicerats. Genom e-mail och 
telefonsamtal upprättades en kontakt och tillsammans med min 
handledare gjordes ett studiebesök vid detta universitet sommaren 2007. 
Under besöket fick vi ta del av deras forskningserfarenheter inom hälso- 
och sjukvård i Kina. De kunde även bidra med rekommendationer till 
ytterligare litteratur inom området som publicerats på kinesiska. 

Under min empiriska forskning i Kina har olika myndigheter och 
organisationer bidragit med att belysa och informera om aktuella 
förhållanden i landet, framför allt angående utformningen av 
vårdutbildningen. De kunde även bidra med rekommendationer till 
ytterligare kinesiska referenser. 

Sökresultatet redovisas i två delar. Den första delen som behandlar 
professionella vårdandets historiska utveckling i Kina är till för att ge 
läsaren en bakgrund till och en förståelse för kontexten. Den andra delen 
av resultatet från litteratursökningen är mer inriktad på vårdrelation.   

                                                           
13 Översätts som vårdare/sjuksköterska – den drabbade (patient) relation 
14 Översätts som läkare – den drabbade (patient) relation.  
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3.1 Professionella vårdandets historiska utveckling i Kina 

Vårdande i Kina var mestadels av informell karaktär fram till 1800-talet. 
Ansvaret för vårdande låg tidigare på familjemedlemmar, närstående och 
tjänstefolk, framför allt var det kvinnornas angelägenhet (Smitt & Tang 
2004; Wong & Pang 2000; Pang & Wong 1998a, Pang 2003). 

Innan västerländsk medicin introducerades i Kina på 1800-talet 
särskiljdes inte behandling och vårdande. Det ansågs att en behandlare 
även hade som uppgift att vårda patienten och därför var behandlare och 
vårdare samma person (Pang & Wong 1998a; Pang 2003). 

Det första västerländska sjukhuset byggdes 1835 och den första 
sjuksköterskeskolan startades 1888 av amerikanska missionärer i södra 
Kina. Vårdande enligt Nightingales anda introducerades under denna tid 
och det var då första gången vårdande betraktades som en 
yrkesprofession i Kina (Smitt & Tang 2004; Pang 2003; Wong & Pang 
2000; Pang & Wong1998a).  

En litteraturstudie (Cheung & New 1985) visar att vårdrelationen 
mellan västerländska medicinska missionärer och kinesiska patienter i 
början av 1900-talet saknade en ömsesidig förståelse. Missionärerna var 
nonchalanta och saknade vilja att förstå den traditionella medicinska 
förklaringsmodellen. De saknade insikt i de kinesiska patienternas 
hjälpbehov. Patienterna var också mycket skeptiska och misstänksamma 
mot dessa missionärer och deras främmande behandlingsmetoder. De 
kinesiska patienterna såg den västerländska medicinen enbart som en 
helande magi, ett kompletterande alternativ till kinesisk medicinsk 
tradition. Trots detta förhållande sökte en del kineser, framför allt de 
fattiga, vård hos missionärerna. Anledningen var till största delen att 
vården som missionärer gav var billig, ibland till och med helt gratis, och 
togs därför tacksamt emot av fattiga vårdsökande.  

Under spanska sjukans härjningar i Kina 1901-1911 visade den 
västerländska medicinen på lysande resultat vilka inte kunde uppnås med 
traditionell kinesisk medicin (Cheung & New 1985). Därefter blev den 
västerländska medicinen mer allmänt accepterad. Den började betraktas 
som en effektiv och modern behandlingsform. TCM kom däremot att 
ses som omodern och vidskeplig. En regeringsproposition om att totalt 
överge TCM kom 1929, men propositionen lades senare ned på grund av 
kraftig opposition ifrån allmänheten. TCM fick leva kvar som 
folkmedicin i Kina. 

När inbördeskriget i Kina avslutades 1949 var de ekonomiska 
förhållandena mycket ansträngda i landet. Jämfört med västerländsk 
medicin var TCM ett mycket billigare alternativ och därför upplevde 
TCM en renässans. Från och med 1950-talet integrerades TCM och 
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västerländsk medicin i landet.  I dagens Kina finns både TCM och 
västerländsk medicin i praktik och utbildning sida vid sida (Mao 2003). 

Den historiska utvecklingen för professionellt vårdande i Kina följde 
tätt efter utvecklingen i USA fram till 1950-talet. Under denna period var 
koncept och teorier för omvårdnad som användes i Kina till största 
delen baserade på amerikanska modeller (Smith & Tang 2004; Pang et al. 
2004b). Under ett besök vid sjuksköterskeskolan under 
forskningsperioden i Kina visade vårdlärare mig de läroböcker som 
användes (Pan 1999, Jiang et al. 2006). I dessa böcker fanns upptagna de 
amerikanska vårdteorierna, såsom Hendersons teori (Henderson 1991) 
om att tillgodose patientens grundläggande behov, Orems teori (Orem 
1991) om egenvård och Neumans teori (Neuman 1989) om en holistisk 
och öppen människosyn. Dessa vårdteorier är fortfarande mycket 
aktuella inom vårdutbildningen.  

Den första sjuksköterskeföreningen i Kina15 grundades 1909 och från 
1915 krävdes godkänt resultat från sjuksköterskeprogrammet för att få 
arbete som sjuksköterska i Kina. Den första femåriga akademiska 
examen för sjuksköterskor i Asien infördes i Beijing 1920. Fram till 1936 
registrerades 6000 legitimerade sjuksköterskor i landet (Smith & Tang 
2004). 

Under 1950-talet avbröt Kina den politiska kontakten med USA och 
inledde istället en politisk relation med Sovjetunionen. I början av denna 
period, framställdes Sovjetunionen som ett idealiskt samhälle för Kina. 
Sovjetunionen hade därför stort inflytande på Kinas politiska och sociala 
frågor. De flesta utbildningsmodeller i Kina under denna period 
ändrades till det ryska perspektivet. Bland dessa inkluderades även 
vårdutbildningen och dess socialistiska människosyn (Pang 2003; Smith 
& Tang 2004).   

I mitten av 1960-talet påbörjades kulturrevolutionen i Kina. 
Kulturrevolutionens främsta mål var att utrota borgerligt tänkande och 
ersätta det med ett socialistiskt tänkande. Arbetarklassen framställdes då 
som den idealiska samhällsklassen. Alla borgerliga värderingar 
ifrågasattes. Det akademiska utbildningssystemet var mycket i fokus för 
kritik på grund av att all formell utbildning sågs som onödig. 
Konsekvensen blev att skolorna stängdes och att akademiskt utbildade 
såsom medicinare och vårdare skickades ut till landsbygden runt om i 
Kina för kroppsarbete. Barfotaläkare var ett begrepp som blev känt 
under denna period där vårdare och behandlare praktiserade utan någon 
formell utbildning. Vårdarbetet utfördes i stort sett av barfotaläkarna, 
framför allt på landsbygden i Kina. Förvirringen inom vårdarbetet var 

                                                           
15 Den första sjuksköterskeföreningen i Kina heter Chinese Nursing Association. 
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stor under denna period. Under kulturrevolutionens tio år stängdes de 
flesta vårdskolor och sjuksköterskeföreningar. Utvecklingen för 
professionellt vårdande avstannade i Kina. (Pang 2003; Smith & Tang 
2004). Under 1960- och 1970-talen var Kina i stort sett isolerat från 
västvärlden.  

Under 1980-talet började marknadsekonomi införas i landet och den 
tidigare planekonomin övergavs, i stort sett. Detta medförde en hel del 
förändringar i samhället och samhällsstrukturen. Medan de ekonomiska 
förhållandena i Kina har förbättras sedan 1980-talet med ständig 
ekonomisk tillväxt, visat som ökning av BNP (GDP), har det även 
bidragit till att öka klyftan mellan olika samhällsklasser, stadsbefolkning 
och bönder, kuststäder och boende i inlandet, de rika och de fattiga. 
Även sjukvård och hälsosystemen inom landet har blivit 
marknadsorienterade i samma omfattning. I Mengs avhandling (Meng 
2006) redovisas brister i dagens hälso- och sjukvårdssystem i Kina. Där 
påvisas att det är dyrt, ojämn fördelning och framför allt svårtillgängligt 
för de fattiga som bor på landsbygden.  

Vårdutbildningar påbörjades åter på 1980-talet och 1983 ledde 
sjuksköterskeutbildningen till en akademisk examen. Det första 
magisterprogrammet för sjuksköterskor i Kina startades 1992 vid Beijing 
Medical University. Idag varierar sjuksköterskeutbildningar 16  i Kina 
mellan två och fem år. Magisterexamen är motsvarande tre års 
heltidsstuderande. År 2000 fanns 1,2 miljoner sjuksköterskor i hela 
landet, bland dessa tre procent med akademisk examen. Då 
utexaminerades årligen 40 000 ‘certificate nurses 17 ’ och 300 ’diploma 
nurses18’ i Kina och 520 institutioner fanns för sjuksköterskeutbildning 
och fem magisterprogram i landet (Smith & Tang 2004; Xu & Zhang 
2002 ). Doktorsexamen för sjuksköterskor började diskuteras år 2000 i 
Kina (ibid.). Enligt Ge19 fanns det år 2007 fem universitet i landet som 
utför doktorsexamen för sjuksköterskor. 

                                                           
16  I Kina finns det två olika utbildningar för att studera till legitimerad sjuksköterska. 
En av dem, ’certificate nurse’ innebär två till tre års utbildning efter grundskola för att 
erhålla legitimation som sjuksköterska. Utbildningen bedrivas på olika sjukhus. En 
annan utbildning är en akademisk variant, ’diploma nurse’, på olika universitet.  
Utbildningen är motsvarande fyra till fem års heltidsstudier. Utexaminerade från bägge 
grupperna kallas legitimerad sjuksköterska. Men gruppen från den senare kategorin har 
större chans att jobba vidare som vårdadministratör, vårdlärare eller forskare. 
17 Se fotnot 16 
18 Se fotnot 16 

19  Ge Li, vårdlärare vid Fujian University of Traditional Chinese Medicin, 
gästföreläsning på Växjö Universitet den 24 oktober 2007. Enligt henne kommer källan 
ifrån interna dokument. 
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Följande tabell jämför vissa samhälls- och medicinska faktorer i USA, 
Kina och Sverige. Kina är ett folkrikt land med låg BNP per capita, dock 
med en stark tillväxt. Hälsosystemet finansieras inte av staten i samma 
utsträckning som i Sverige. Det finns inte heller så stor andel privata 
försäkringar som i USA. Vårdkostnader täcks till en stor del av den 
enskilde. Jämförelsevis har Kina lite sjukvårdpersonal per invånare, 
framförallt få sjuksköterskor.  

Figur 1 Samhälls- och medicinska faktorer i USA, Kina och Sverige 
 

 
 
 

 USA Kina Sverige 
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(in thousands) 
total 

298,213 
(2005) 

1 323 350 
(2005) 
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(2005) 

Gross national 
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international $) 
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(2005) 
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(2005) 
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(2005) 

* GDP growth 
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(2006) 
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(2004) 
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(2004) 
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44.7 
(2004) 
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(2004) 
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private 
expenditure on 
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(2004) 
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(2004) 

1.9 
(2004) 

Hospital beds 
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199 83  
(2005)** 
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2.56 
(2000) 

1.52 
(2005) ** 

3.28 
(2002) 
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(2000) 
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10.24 
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3.2 Tidigare forskning om vårdrelation i Kina 

En transkulturell undersökning (Pang et al. 2003) gjordes för att jämföra 
sjuksköterskors etiska hållning i Kina, USA och Japan.  Resultatet visade 
att sjuksköterskor i Kina är mera dygdfokuserade (virtue-based)20 jämfört 
med de andra länderna som undersöktes. Med dygdfokuserade menar 
forskarna att dygden är så djupt förankrad i samhället att den blir ett 
fundamentalt och grundläggande förhållningssätt i vårdandet.  

Pang och medarbetare (2004a, 2004b) anser att en vårdrelation ur ett 
kinesiskt vårdarperspektiv grundas på vårdares vilja att vårda och 
vårdarens förmåga att kunna ställa sig i patientens situation som 
utgångspunkt för vårdandet (contextual, qing). Vårdandet (nursing) 
innebär för vårdare att de respekterar livet och har en etisk grund 
(ethical, li), skaffar sig kunskap (theoretical, xhi) och praktiserar det som 
lärts (practical, xin).  

Sjuksköterskors insats i vårdande och helandeprocessen underskattas i 
Kina, rapporteras det i ett par studier (Wong & Pang 2000; Tang et al.  
2007). Sjuksköterskor upplever att de inte blir respekterade och ofta 
betraktas som betjänter och inte som professionella vårdare med lång 
utbildning och relevanta kunskaper (ibid.). Konsekvensen av den 
otydliga yrkesrollen för sjuksköterskor leder till vissa konfliktsituationer 
med andra yrkeskategorier och även med patienters anhöriga (Tang et al. 
2007; Xianyu & Lambert 2006; Wu et al. 2006).   

Flera studier har visat på familjens stora betydelse i vårdandets 
sammanhang i en kinesisk kontext (Pang et al. 1998b; Pang 1999; Wong 
& Pang 2000; Pang et al. 2004b; Xu 2004). Det är inte heller ovanligt att 
en yrkesvårdare ser det som en omsorgsfull och professionell handling 
att betrakta sig själv som en surrogatfamiljemedlem för patienten när 
familjen inte är närvarande (Smith & Tang 2004; Pang et al. 1998b; 
Wong & Pang 2000). Däremot kan familjens omsorg om patienten 
orsaka ett etiskt dilemma för vårdare i vissa vårdsituationer. Flera studier 
(Pang 1998b, 1999; Tse et al. 2003) tar upp den svåra situationen för 
sjuksköterskor när de ska välja om de ska berätta sanningen för patienter 
om deras kritiska sjukdomstillstånd enligt patientautonomin och 
självbestämmelseprinciper eller om de enligt godhetsprincipen och på 
anhörigas begäran inte ska avslöja det för patienten för att bespara 

                                                           
20 Forskningen (Pang et al. 2003) baserades på en enkätundersökning  (Role 
Responsibilities questionnaire RRQ) med sjuksköterskor ifrån Kina, USA och Japan 
(n=413 från Kina, 163 USA och 667 Japan). Resultatet visar att sjuksköterskor i Kina är 
dygdfokuserade (virtue-based), USA är principfokuserade (principle-based) medan 
sjuksköterskor i Japan är vårdande-fokuserade (care based).  
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patienten lidande. För vårdare blir det ett ständigt etiskt dilemma om det 
är patientens eller de anhörigas intresse som ska tillgodoses i en 
vårdrelation. Enligt Pang (1998b, 1999) vill sjuksköterskor i Kina helst 
berätta sanning för patienten. I praktiken grundas dock deras beslut inte 
på autonomiprincipen utan på godhetsprincipen alltså om sanningen kan 
komma att hjälpa patienten.  

Som nämts tidigare har de ekonomiska förändringarna i Kina varit 
stora sedan 1980-talet. En del samhällsstrukturer, bland annat 
vårdsektorn, har gått från den tidigare planekonomin till att bli 
marknadsorienterad vilket också fått konsekvenser för vårdande och 
vårdrelation. Det visar sig att patienter i Kina som är försäkrade eller rika 
får tillgång till dyra behandlingar och mediciner och därmed uppnås ett 
bättre behandlingsresultat (Dong et al. 1999). 

De ekonomiska förhållandena påverkar även vårdares välbefinnande 
(Tang et al. 2007; Lim et al. 2004). Som en konsekvens av att 
vårdkostnaderna höjs blir kraven som ställs på de kinesiska vårdarna allt 
högre. Arbetsbelastningen har blivit högre för vårdare. De känner också 
otillfredsställelse i arbetet på grund av att patienter inte alltid kan få den 
vård som vårdaren anser behövs eftersom ekonomiska medel saknas 
(Tang et al. 2007; Lim et al. 2004). Arbetsrelaterade stressituationer och 
utbrändhet hos vårdare rapporteras i flera studier i Kina (Xianyu & 
Lambert 2006; Wu et al. 2006; Tang  et al. 2007). Den tunga 
arbetsbelastningen, krävande emotionella engagemang, rollkonflikter 
mellan olika yrkeskategorier och även med anhöriga angavs som orsaker.  

I denna litteratursökning om vårdrelationen i Kina finns det enbart en 
studie som utgår ifrån ett patientperspektiv (Liu et al. 2006). En kvalitativ 
undersökning genomfördes vid två onkologisjukhus i Kina där tjugo 
patienter intervjuades (ibid.). Ur dessa patienters synvinkel är vårdares 
attityd, skicklighet och kunskap i ämnet grundläggande komponenter för 
en vårdande relation. Dessutom är information, emotionellt och 
praktiskt stöd från vårdaren önskvärt.  

De flesta vårdarstudier om vårdrelation i Kina i detta avsnitt kommer 
ifrån sjuksköterskors vårdforskning och handlar om deras arbetsvillkor 
och situation. De flesta forskningarnas intresse fokuserar på krav som 
ställs på vårdare. De samhällsekonomiska förändringarna i Kina gör 
vårdsektorn till ett spännande forskningsfält då vårdrelation kan studeras 
ur en ny synvinkel. Vid sökningar har ingen studie om patientens egen 
upplevelse i en vårdrelation hittats. Tillgången på vårdforskningsresultat 
från Kina är begränsad i Sverige. En del rapporter är skrivna på kinesiska 
och dessutom svåra att få tag i. 
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4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva 
vårdrelationen i Kina ur patienters samt professionella vårdares 
perspektiv. I denna forskning inkluderas två delstudier; delstudie ett är en 
patientstudie och delstudie två är en vårdarstudie. Syftet med studierna är 
att beskriva hur de kinesiska patienternas respektive vårdarnas erfar att 
vara i en vårdrelation.  

Frågeställningar i denna forskning är: 
 Vad karaktäriserar en vårdrelation i Kina? 
 Vad erfar patient/vårdare när de vårdas/vårdar i Kina?  
 Hur erfar patient/vårdare vårdrelation i Kina?  
 Vad är det som gör en vårdrelation vårdande? 
 Vad främjar/förhindrar hälsa i en vårdrelation? 
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5 Vetenskaplig ansats och metod  
Båda delstudierna i denna forskning är genomförda med en 
fenomenologisk ansats och livsvärldsteorin som epistemologisk grund. 
Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. De insamlade data 
analyserades med en reflekterande fenomenologisk hållning (Dahlberg et 
al. 2001; Dahlberg & Dahlberg 2003a; Dahlberg 2006a 2006b; Dahlberg 
et al. 2008). 
5.1 En fenomenologisk ansats  

Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenologi. Ordet ”fenomen” 
kommer ursprungligen ifrån det grekiska ordet ”phaino´menon” vilka 
betyder ”det som visar sig” (Nationalencyklopedin 2007; Heidegger 
1992/1926, s. 50). Heidegger (1992/1926, s. 54) klargör att fenomen 
som ett fenomenologiskt begrepp inte är ett fenomen i sig självt utan är 
fenomenets åskådningsformer (sig-så-i-sig-självt-visande). Med andra ord är 
fenomen i den fenomenologiska bemärkelsen en företeelse, ett objekt21, 
känslor, ett ting eller en del av världen, som den uppfattas, upplevs eller 
erfars av ett subjekt (Bengtsson 2001, s. 26; Dahlberg et al. 2001 s. 45). 

Slagordet för fenomenologin är ”Tillbaka till sakerna själva” (Zu den 
Sachen selbst). ”Sakerna” i forskningssammanhang betyder föremålet för 
intresset, fenomenet som ska undersökas (Dahlberg et al. 2001, s. 45). 
Slagordet innebär att fenomenet ska studeras i sin ursprungliga mening 
för att göra fenomenet rättvisa, som det erfars i sin mångfald och 
komplexitet i människors erfarenhet. Det gäller att befintliga teorier, 
avsikter och sunda förnuftet avseende fenomenet inte ska tas för givna 
och utan ifrågasättas. Om detta inte görs begränsas möjligheten för 
fenomenet att visa upp sig rättvist, som det är (Bengtsson 2001, s. 26). 

Fenomenologi är, enligt Merleau-Ponty, en lära om fenomenets 
essens vilken ”tries to give a direct description of our experience as it is, without 
taking account of its psychological origin and the causal explanations which the 
scientist, the historian or the sociologist may be able to provide” (Merleau-Ponty 
2005/1945, vii). För att detta ska lyckas krävs öppenhet, följsamhet och 
sensibilitet mot fenomenet hos forskaren (Bengtsson 2001).  

                                                           
21 Objekt i fenomenologisk mening betyder det som medvetandet är riktat mot.  
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Fenomenologi som en forskningsansats22  består av två grundläggande 
komponenter, enligt Bengtsson (Bengtsson 1991, s. 27). Dessa 
komponenter är den fenomenologiska vändningen mot sakerna själva 
samt kravet på följsamhet mot sakerna. Det är den hållningen som 
eftersträvas i denna avhandling.  

Fenomenet som valts för denna forskning är ”vårdrelation i Kina”. 
Vårdrelation är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. En 
fungerande relation mellan patient och vårdare är en grundförutsättning 
för vårdandet. En icke-fungerande relation kan till och med öka 
patientens lidande. Det är viktigt att kunskapen om vårdrelationer kan 
utvecklas så att vårdandet kan förbättras genom en bättre förståelse om 
fenomenet. Eftersom människor är unika med olika personligheter, 
förväntningar, känslor, tänkande och behov gör det interaktionen i en 
vårdrelation mycket komplicerad och invecklad. En generell beskrivning 
av ett sådant komplext fenomen som ”vårdrelation” kan vara svårt att 
fånga med kvantitativa forskningsmetoder varför kvalitativa metoder har 
valts.  

Bland de kvalitativa forskningsansatserna uteslöts ”Grundad teori” 
från början då syftet för avhandlingen inte i första hand är teoribildning. 
Efter övervägande övergavs även hermeneutik eftersom strävan är att 
göra en djupdykning i ett välforskat fenomen utan att bli inringad av 
tolkning av tidigare teorier, så att fenomenet kan visa upp sig rättvist som 
det är i sin mångfald.  

Valet mellan etnografi och fenomenologi var däremot svårare då 
avhandlingens upplägg är att studera fenomenet ur två olika kulturer, den 
kinesiska och den svenska, och etnografi är en känd forskningsmetod för 
kulturforskning. Avhandlingen är en transkulturell forskning. Målet är 
dock inte att beskriva fenomenets skillnader i dessa två kulturer utan 
syftet är att beskriva fenomenets gemensamma innebörder vilket är 
avhandlingens slutmål. Anledningen till att studera fenomenet ur de två 
skilda kulturerna är en förhoppning om att fenomenet ska visa upp sig 
tydligare i olika avseenden och variationer, så att det gemensamma 

                                                           
22 Bengtsson (1991, s. 27) använder ordet ”metod” i detta sammanhang. Men senare i 
samma bok tydliggörs hans ståndpunkt mot att betrakta fenomenologi som en metod 
(Bengtsson 1991, s. 29). Han skriver: 
”Med ”metod” menas vanligtvis ett antal principer eller regler som skall styra forskningen. Den 
fenomenologiska metod som här avses är emellertid en ”metod” av särskilt slag. Den går ut på att 
fenomenologiska undersökningar inte skall styras av förutbestämda regler överhuvudtaget, ty ett sådant 
regelföljande ger bara tillgång till det som reglerna medger. Fenomenologiska undersökningar skall i 
stället, som ovan betonats, styras av sakerna själva. Kanske vore det därför bättre att använda en 
mindre förpliktande beteckning, t.ex. förhållningssätt.”  I sin senare bok (Bengtsson 2001, s. 27) 
kallar han det för ”den fenomenologiska ansatsen”.   
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mönstret av innebörder, essensen, lättare kan ses. I detta avseende ligger 
fenomenologi närmare till hands för denna forsknings ändamål. 

Inom etnografisk forskning används främst deltagande observation 
som datainsamlingsmetod. Forskningsperioderna inom etnografisk 
forskning blir ofta långa, vanligtvis inte mindre än ett år (Roper & 
Shapira 2000). Detta gör att etnografisk forskning ofta är resurskrävande. 
Med knappa ekonomiska resurser är därför fenomenologi att föredra. 

Att analysera och förstå insamlad data är en komplicerad process både 
inom etnografi och fenomenologi och att ha en erfaren handledare är en 
enorm tillgång. Institutionen som jag tillhör har en stark fenomenologisk 
tradition. Efter att ha tagit hänsyn till fördelar och nackdelar med 
etnografi och fenomenologi, talade det mesta för att fenomenologi var 
ett bättre val för syftet med denna forskning. Det gjorde att en 
fenomenologisk ansats valdes för att studera fenomenet genom att 
undersöka hur ’vårdrelation’ erfars av kinesiska patienter och vårdare.  

Kännetecknande för en fenomenologisk forskning är att den är 
fenomenorienterad. Det innebär att fenomenet ständigt ska stå i fokus i 
undersökningen. För att studera fenomenet ’vårdrelation i Kina’ vore det 
enklast att direkt fråga de kinesiska informanterna om hur de erfar 
vårdrelationer. I denna forskning har dock fenomenets fokus vidgats till 
att istället studera ’att vara sjuk och vårdas’ i Kina i en patientstudie och 
’att vårda’ i en vårdarstudie. Anledningen till detta är att istället för att 
studera vårdrelationen som en färdig konstruktion och söka dess 
substans, finns det även en nyfikenhet att veta hur fenomenet blir till, 
hur vårdrelation etableras. Övergången innan och efter vårdrelation 
etableras kan vara ett spänningsfält vilket kan ge möjlighet att lyfta upp 
fenomenet ’vårdrelation’ ytterligare en dimension. Efter utvidgningen 
finns det tidigare fenomenet ’vårdrelation’ fortfarande kvar i det 
utvidgade fenomenet. Risken finns dock att det kan visa upp många 
innebörder som rör andra fenomen som till exempel hälsa, sjukdom och 
vårdande och inte enbart vårdrelation. Trots att dessa fenomen har stor 
betydelse för vårdrelationen bör de behandlas med yttersta försiktighet 
så att dessa innebörder inte förväxlas i den generella beskrivningen av 
vårdrelationen. För att inrama samtalets omfång och få informanternas 
utsagor riktade mot vårdrelationen, klargjordes redan innan intervjuerna 
att området för forskningsintresset var vårdrelation.  
5.2 Livsvärldsteorin 

Husserl, fenomenologins grundare, har sedan början av 1900- talet vid 
olika tillfällen kritiserat olika slag av reduktionism inom vetenskap och 
filosofi för att skaffa kunskap (Husserl 1970/1936, 1992/1929, 
1995/1907, 1998/1913). Enligt Bengtsson (1998) ansåg Husserl att dessa 
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reduktionistiska metoder och dess objektivistiska syn hade tappat 
kontakten med människans livsvärld och därför hade vetenskapen 
förlorat sin betydelse för vanliga människor och hamnat i en 
förtroendekris. Bengtsson (ibid.) skriver att Husserl betonar att 
vetenskapen bör bedrivas i livsvärlden eftersom det är i livsvärlden 
vetenskapen hämtar sitt erfarenhetsmaterial och sedan återför till sina 
teorier (Husserl 1970/1936, 1992/1929; Bengtsson 1998). 

Bengtsson (1998 s. 21) skriver att ’livsvärld’ har blivit känt som ett 
bärande begrepp inom fenomenologi sedan Husserl 1936 publicerade sitt 
verk ”Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie”. Livsvärld som en bärande idé hade 
emellertid Husserl använt tidigare med olika uttryck i olika 
forskningsmanuskript (Husserl 2004/1913; Bengtsson 1998). Heidegger 
utvecklade livsvärldsidén ytterligare i sitt verk ”Varat och tiden” 1926 
och kallade det “i-världen-varon” och ”vara-i-världen” vilket konstaterar ett 
oskiljaktigt ömsesidigt förhållande mellan den mänskliga tillvaron och 
världen och påtalar varats världslighet (Heidegger 1992/1926 ss. 78-86). 
Heidegger betonar att människan är en del av världen och inte enbart 
kan vara en iakttagare. Han anser att existensfrågor därför måste 
analyseras i sitt samband med den mänskliga tillvaron och sin värld för 
att kunna förstås (Heidegger 1992/1926). Teorin om livsvärld 
utvecklades vidare hos Merleau-Ponty (2005/1945). Enligt Merleau-
Ponty får människan tillgång till världen genom sin subjektivt levda 
kropp och därför är den förkroppsligade erfarenheten aldrig objektiv, i 
en objektivistisk mening. Livsvärlden är, enligt Merleau-Ponty, en 
konkret grund av icke-reducerbara flertydigheter och sammanflätade 
konfigurationer där världen och subjektet möts och fenomenet gestaltar 
sig utifrån den egna kroppens interaktion och kommunikation med det 
som den möter (Merleau-Ponty 2005/1945). 

Enligt Bengtsson (2001, s 46) hänvisar Husserls livsvärld till den värld 
som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given. Livsvärlden är 
en värld före struktur, före kunskap och teorier, som föregår reflektion, 
tänkande och vetenskap (Bengtsson 1998). De saker och ting som är oss 
nära tar vi som naturliga och problematiserar inte vilket innebär en 
frånvaro av analys och kritisk reflektion eftersom det saknas distans 
(ibid.).  

Teorin om intentionalitet är central inom fenomenologin och 
livsvärldsteorin. Enligt Egidius (1986) har begreppet 
’intention/intension’ två innebörder. Den första gäller själva inriktningen 
av medvetandet medan den andra gäller det uppfattade, föreställande, 
hur fenomenet framträder i medvetandet samt fenomenets betydelse och 
innebörd för sin mottagare. Vid intentionalitet i fenomenologiskt 
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sammanhang tillämpas den sistnämnda inriktningen. Sakerna i 
fenomenologisk mening är aldrig saker i sig själva utan alltid saker för 
någon (Bengtsson 1991, s. 28). 

Medvetandet är, enligt Husserl (1992/1929) alltid riktat utåt mot 
något annat än sig själv, att erfara något som något.  Enligt Husserl 
(ibid.) bär varje medvetandeupplevelse någon mening för den som erfar, 
såsom när vi erfar ett hus, det är detta individuella hus och inte vilket hus 
som helst för sin mottagare. Husserl (1992/1929) påstår att den primära 
erfarenheten av ett fenomen oftast är en akt som är omedelbar, 
begränsad och kortvarig i minnet, och att ”i den omedelbara varseblivningen 
uppfattar vi huset, och inte varseblivningen”. (Husserl 1992/1929, s. 50) Men 
varseblivning kan återupplevas genom reflektioner. Husserl menar att 
”det är först i reflektionen som vi riktar oss mot varseblivningen och dess riktadhet 
mot huset” (ibid.). Husserl kallar en sådan meningsgivande medvetandeakt 
för noesis medan föremålet för meningsinnehållet kallas för noema.  

En del föremål som inte är direkt åskådliga kan också erfaras av 
medvetandet i sin medpresentationsform. Såsom att vi ser enbart 
framsidan av ett hus men vi uppfattar ändå huset som en helhet med alla 
andra väggar runt om. Vi tar ofta för givet utan att ifrågasätta och i den 
naturliga förhållningen granskar vi därför inte dessa medpresentationer. 
Vi blir först medvetna om detta när vi träder ur vår naturliga hållning 
och börjar ifrågasätta och reflektera över det som erfars. Då riktar vi 
uppmärksamheten inåt själva processen hur innebörden av fenomenet 
uppstår. Ur ett vetenskapligt perspektiv blir denna process i 
medvetandeakten mycket intressant och viktig att studera (Moran 2000).  

Genom att studera fenomenet vårdrelation hos patienter och vårdares 
erfarenhet i deras livsvärld avses att förstå innebörden för de två 
huvudaktörerna i en vårdrelation. Under intervjuerna fanns en vilja att 
försöka hjälpa informanter att reflektera över och berätta om sina 
primära levda upplevelser och erfarenheter av fenomenet.  

Ur ett livsvärldsperspektiv riktas fokus varken på subjektet eller 
objektet i världen utan det är relationen dem emellan, hur subjektet erfar 
objektet i världen. Det är mellan subjektet och objektet som mening och 
innebörd uppstår. Erfarenheter som varje människa har är subjektiva. 
Trots variationerna är livsvärlden den verklighet som varje individ lever i 
och genom. Komplexitet och mångfald tillhör ju livsvärldens karaktär 
(Bengtsson 1998). Trots att den enskilda erfarenheten och livsvärlden 
inte kan överskridas så går den att dela med andra individer. Vi erfar alla 
våra världar olika beroende på våra sammanhang men såsom Merleau-
Ponty (2005/1945) påpekar så lever vi ju i en gemensam värld där alla 
livsvärldar knyts samman. Moran (2000, s. 182) påpekar att livsvärld, 
enligt Husserl, är en värld av generell struktur vilken även överskrider 
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olika kulturer. Det är också min förhoppning att studien av livsvärld hos 
patienter och vårdare i Kina även kan bidra till bättre förståelse av 
fenomenet i en svensk kontext.  
5.3 Reflekterande fenomenologisk hållning 

Husserl (1995) påpekar att även om vetenskapen hämtar data från 
vardagsvärlden är vardagsvärlden inte vetenskap. Vad han menar är att i 
vardagsvärlden saknas det distans i den naturliga intellektuella hållningen 
och den är därför obekymrad om kunskapskritik. Förståelse i 
vardagslivet tas oftast som självklar och given. I ett vetenskapligt 
sammanhang är situationen annorlunda, där måste varje vetande 
problematiseras och ifrågasättas för att försäkra kunskapens giltighet, 
enligt det fenomenologiska synsättet.  

Husserl (1992/1929) menar att medvetandet inte är neutralt eftersom 
vi varseblir verkligheten i vårt medvetande som redan från början är fyllt 
av önskningar, avsikter och sökande efter värde och mening. Trots att vi 
aldrig kan träda ur livsvärlden måste vi som forskare problematisera vår 
naturliga hållning och inta en reflekterande hållning för att förstå. För att 
uppnå en fenomenologisk vetenskaplig hållning, anser Husserl, måste vi 
sätta vårt ’för givet-tagande’ om fenomenet inom parentes (bracketing). 
Det betyder att ständigt kritiskt granska vår egen förförståelse och inte 
låta den påverka så att fenomenet kan visa sig sådant som det är.  

Dahlberg (2006b; Dahlberg et al. 2008) ser en reflekterande hållning i 
en fenomenologisk livsvärldsforskning som nödvändigt för att resultatet 
ska bli trovärdigt. Denna reflekterande hållning, vilken hon kallar 
tyglande (bridling), gäller inte enbart förförståelsen utan ska finnas i hela 
förståelseprocessen. Dahlberg beskriver tyglande som en ständigt 
ifrågasättande problematiserande hållning av hela förståelseprocessen 
under hela forskningen. Under tyglande intar forskaren en 
självreflekterande position, saktar ner hela förståelseprocessen och 
skapar distans till sitt eget vetande. Forskaren medvetandegör och håller 
tillbaka sin egen bedömning, uppfattning, kunskap, avsikter och 
förståelse. Forskaren tar sin tid och bestämmer inte för hastigt vad 
fenomenet är utan ger tid och möjlighet för fenomenet att visa sig och 
upptäcka innebörder som kanske inte är synliga i början (Dahlberg & 
Dahlberg 2003a). Det är viktigt, enligt Dahlberg (2006a, 2006b), att 
forskaren visar sin vilja att granska sitt vetande och tydligt beskriver hur 
hela processen blir till. Hon menar att trots att vi i princip inte kan 
åstadkomma ett rent medvetande för att förstå så hindrar det inte att 
forskaren har som ett strävande mål att problematisera, ifrågasätta, 
granska och därmed gå bortom den naturliga hållningen. Som forskare i 
en fenomenologisk forskning är självreflekterande och självmedvetande 
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(self awareness) ett präglande villkor. I denna forskning är det denna 
reflekterande fenomenologiska hållning som eftersträvas. 
5.4 Förståelse och förförståelse 

I ett forskningsarbete är det viktigt att kunna visa att forskaren kan tygla 
sin förståelse vilket inkluderar ambitionen att hålla tillbaka sin egen 
förförståelse och uppfattning om fenomenet, att vara objektiv 23  

(Dahlberg et al. 2008). Men faktum är att människor aldrig kan vara helt 
öppna och förutsättningslösa. Förförståelse finns alltid hos oss. Enligt 
Gadamer (1994, 1997) är förförståelse viktig för att kunna förstå. 
Förförståelse är en förutsättning för kunna ställa frågor och bygga ny 
förståelse på. Detta innebär dock inte att vi ska låta förförståelsen vara 
okontrollerad och påverka forskningsresultatet som uppkommer (Palmer 
1988). Att vara kontrollerad, reflekterad och medveten om våra tidigare 
kunskaper, vår förförståelse om fenomenet är därför ett viktigt avsnitt i 
fenomenologisk forskning. 

För att kunna ge fenomenet vårdrelation en rättvis beskrivning var det 
därför nödvändigt att tygla min egen förförståelse om fenomenet. Det 
gäller frågor som till exempel: Vad är mina egna ställningstaganden om 
vårdrelationen och vad vet jag om kontexten som forskningen 
genomförs?   

Det var slumpen som gjorde att jag blev vårdare. Efter hade tagit 
samhällsekonomiexamen vid universitetet i Hong Kong var grundtanken 
att fortsätta med magisterexamen i USA, men det gick inte som planerat. 
Det var i en sådan mållös situation jag sökte till sjuksköterskeskolan, 
vilket kändes som en tillfällig lösning. Men jag trivdes mycket bra, 
stannade och tog sjuksköterskeexamen med toppbetyg i början av 1980-
talet i Hong Kong.  

Eftersom Hong Kong då var en engelsk koloni följde 
vårdutbildningen i stort sett det engelska systemet. Med en 
sjuksköterskeexamen från Hong Kong behövdes det fram till mitten av 
1970-talet bara betalas en registreringsavgift för att få ut en engelsk 
sjuksköterskelegitimation24.  

                                                           
23 Enligt Dahlberg (Dahlberg 2006b, Dahlberg et al. 2008) är tyglande nödvändigt i 
forskningsprocessen. Hon menar att forskaren inte kan ta något för givet utan måste 
hela tiden problematisera samt ifrågasätta sina ställningstaganden och förstålelser. Att 
forskare inte ska låta sina fördomar och uppfattningar styra sin förståelseprocess. Detta 
fenomenologiska perspektiv på objektivitet skall dock inte förväxlas med den 
objektivistiska synen t.ex. inom positivismen 
24 I början av 1980-talet höjdes dock ribban och det krävs numera några månaders 
tjänstgöring i England innan den engelska sjuksköterskelegitimationen utfärdades. 
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Vårdutbildningen var mycket medicinskt inriktad. Fokus i 
sjuksköterskeutbildningen låg mestadels på sjukdomslära och 
omvårdnadsprocedurer. Förutom en kort beskrivning av Nightingales 
vårdteori kan jag inte erinra mig att någon annan vårdteori 
introducerades under utbildningen. De flesta vårdteorierna under 1980-
talet var amerikanska och de refererades sällan till i engelska läroböcker.  

I början av vårdutbildningen gavs först några lektioner om etik. Det 
tydliggjordes att hållningen en sjuksköterska ska grunda sig på är rättvise 
och godhetsprincipen och att vi bör sätta oss in i patientens perspektiv 
för att förstå hans/hennes situation. Någon närmare beskrivning av 
vårdrelation ur båda aktörers perspektiv förekom inte under 
utbildningen.  

 Som sjuksköterska i Hong Kong var det vanligt att ta hand om ett 
stort antal patienter. Jag upplevde det som lättare att komma ihåg dessa 
olika personer genom att lära känna deras bakgrund och kommunicera 
personligt med dem. Patienten för mig är därför alltid en individ med ett 
ansikte, en personlighet, en bakgrund och särskilda behov.  

Efter fyra år som sjuksköterska fick jag chansen att återvända till 
ekonomin och arbetade ett år som administratör på ett internationellt 
företag i Kina. Det var under denna period jag började studera 
akupunktur på fritiden. Lönen som administratör var den dubbla mot 
den för en sjuksköterska och arbetsvillkoren var mycket förmånliga. 
Trots det var längtan tillbaka till vården mycket stor. Anledningen till det 
har jag aldrig analyserat men min inställning till vårdyrket är mycket 
positiv och jag trivs mycket bra som vårdare. Vid flytten till Sverige 1988 
fick jag chansen att välja mellan ekonomin och vården och det blev 
vården som valdes.  

Jag fick svensk legitimation 1991, intensivvårdsutbildning 1994 och 
distriktssköterskeutbildning 2001. De första åren i Sverige var jag mycket 
upptagen med att försöka lära ett nytt språk, ett nytt sätt att vara och att 
anpassa mig till det svenska samhället. Sedan 1990 arbetar jag som tolk i 
svenska - kinesiska 25  i olika kommuner i Småland. Arbetet som 
undersköterska började redan den första sommaren i Sverige. Vad som 
gäller kunskap inom vården adopterade jag snabbt den svenska modellen 
utan att ifrågasätta den. Det gjordes trots att en del värderingar såsom 
det ekonomiska tänkandet i vården, var annorlunda jämfört med tidigare 
erfarenheter. I ett svenskt samhälle med svenska patienter och 
värderingar var ju tanken att anpassa mig till det svenska tankesättet och 
inte tvärtom. Nya omvårdnadsteorier från svensk utbildning togs emot 

                                                           
25 På Mandarin, det nationella språket i Kina och på Kantonesiska, dialekten i södra 
Kina och Hong Kong. 
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utan att ifrågasättas. Viktiga reflektioner om vårdande och vårdrelation 
sattes inte igång förrän mot slutet av min magisterutbildning. 

Det finns en medvetenhet om att mina förkunskaper och erfarenheter 
av den kinesiska kulturen, medicinen och vårdandet kan påverka 
förståelsen, särskilt under intervjusituationer och i analysarbetet. Denna 
förförståelse måste tyglas så att den inte påverkar forskningsresultat. Det 
kan även finnas annan förförståelse inom mig som är svår att komma åt 
och därför är det viktigt att under hela arbetsgången försöka tygla 
förståelsens framväxt. Öppenhet, följsamhet, nyfikenhet, koncentration, 
närvarande och självreflektion är ledstjärnor vilka guidar mig i hela 
arbetsprocessen.  
5.5 Genomförande 

Genom hjälp från universitetets internationella samordnare upprättades 
kontakt med samordnaren på internationella kontoret vid ett universitet i 
Kina i februari 2006.  Projektet beskrevs först via e-post och telefon och 
sedan lämnades en skriftlig ansökan om studien till det internationella 
kontoret vid universitetet i Kina. I den skriftliga ansökan framfördes 
även önskemål om att få intervjua minst sex patienter och sex vårdare 
ifrån olika vårdkontexter i Kina. Ansökan blev godkänd i mars 2006.  

Projektet genomfördes under sommaren 2006 i en provins på Kinas 
sydostkust. Organisatören i Kina hade ordnat olika möten de första två 
dagarna efter ankomsten med ledningspersoner ifrån två 
universitetssjukhus och med en rektor vid en sjuksköterskeskola. 
Projektet presenterades där ännu en gång. En skriftlig beskrivning av 
projektet (bilaga 1) lämnades till dessa personer vid tillfället. Ledningarna 
gav sitt samtycke till samarbetet.  

Under mötet med sjukhusledningarna valdes vårdavdelningar ut för 
undersökningen. Strävan var att nå en stor variation av vårdkontexter. 
En ortopedi-, en rehabiliterings-, en medicin- och en kirurgiavdelning 
valdes ut ur de två sjukhusen. På alla fyra avdelningarna fanns båda TCM 
och västerländsk medicin som behandlingsformer.  

Medan de två sjukhusledningarna hjälpte till med de sex patienterna 
och de sex vårdarna som begärdes från en början, hjälpte rektorn från 
sjuksköterskeskolan till med ytterligare informanter. Även under min 
vistelse på sjukhusen och i en privat byklinik tog patienter själva kontakt 
med mig och ville delta i projektet. En musikterapeut och en massör 
tillfrågades på mitt initiativ om att delta för att få variation av 
informanter i vårdarstudien.  Med tillstånd från avdelningsföreståndaren 
och klinikchefen från den aktuella enheten blev även dessa patienter och 
vårdare intervjuade. Till sist blev det totalt nio patienter och 14 vårdare 
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som ingick i studien, varav även en gruppintervju med fyra vårdlärare. 
Vistelsen i Kina varade totalt elva dagar.  

Vid intervju tillfällen besöktes varje avdelning under en dag. Dagarna 
började med att sjukhusledningen presenterade mig för den aktuella 
avdelningsföreståndaren, som tidigare hade informerats om besöket. 
Sedan utsåg avdelningsföreståndaren en sjuksköterska som visade 
avdelningen och presenterade sina patienter. På så sätt skaffade jag mig 
en viss förståelse av avdelningens och sjukhusens struktur och rutiner 
före intervjuerna.  

De individuella intervjuerna varade mellan 20 och 90 minuter. Möte 
med informanterna skedde i ostörd miljö på avdelningarna, på en 
överläkares kontor och på ett konferensrum. Två av intervjuerna skedde 
vid patienternas sängar i sjukhussalen. Inga medpatienter fanns 
närvarande. Vid två av intervjuerna var anhöriga närvarande men de 
deltog inte i samtalet. 

Gruppintervjun varade i två och en halv timme. Intervjun skedde i 
ostörd miljö i ett avskilt rum på en terestaurang.  

Samtliga intervjuerna spelades in på band. En sekreterare anställdes 
för en vecka för transkribering av intervjumaterialet på dator. Trots att 
mina kunskaper i kinesiska är obehindrade i både tal och skrift, är de 
starkt begränsade när det gäller att skriva kinesiska på maskin. Under min 
tid i Hong Kong på 1980-talet var datorer fortfarande ovanliga.  
5.6 Urval  

Informanterna i dessa två studier kommer ifrån två universitetssjukhus, 
en privat klinik på landsbygden och en sjuksköterskeskola i södra Kina. 
På sjukhusen erbjuds både TCM och västerländsk medicinsk behandling. 
Utbildningen som sjuksköterskeskolan erbjuder är en kombination av 
TCM och västerländsk medicinsk utbildning för sjuksköterskeelever.  

För att kunna ge fenomenet en bredare belysning fanns redan från 
början en medvetenhet att sträva efter att inkludera informanter av båda 
könen med en stor variation av ålder, diagnos och vårdkontext i 
patientstudien och en stor variation av ålder, vårdkontext, livserfarenhet 
och yrkeserfarenhet i vårdarstudien. De flesta informanterna hade blivit 
valda i förväg av föreståndaren på avdelningen och personalen, utifrån de 
önskemål som ställs. Två av de patienter som skulle ha ingått i studien 
föll bort. En av dem var på undersökning i en annan avdelning vid den 
aktuella tidpunkten och den andre hade blivit utskriven från sjukhuset 
dagen innan. Personalen letade tillsammans med mig upp två nya 
patienter som var villiga att medverka i undersökningen. Deltagandet i 
studien var frivilligt.  
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Nedan är en tabell som visar informanters fördelning:  

Figur 2 Informanternas fördelning 
Sjukhus 1 2 3* S* Total  Studie 
Avd  A B C D E     

Patient 3(2M1F) 2(1M1F) 2F 
 

1M 
 

 1M 
 

 9(5M4F) Del 1 
 

Vårdare  2(1M1F) 2(1M1F) 2F 1F 1M  2F 10(3M7F) 

Vårdare       4F 4F Del 2 

Total 5 patient (3M2F) 
4 vårdare (2M2F) 

3 patient (1M2F) 
4 vårdare (1M3F)

1M 6F 9 patient 
14 vårdare 

 

 
3* En privat byklinik 
S* Sjuksköterskeskola vid universitet 
M= Man 
F= Kvinna 

5.6.1 Delstudie 1: patientstudie   

Informanterna består av nio patienter, varav fem är män och fyra är 
kvinnor. Åtta av patienterna är från fyra olika avdelningar från två 
universitetssjukhus och en patient kommer från en privat klinik i en by i 
södra Kina. Den yngsta informanten i gruppen är 36 år och den äldsta är 
83. Medelåldern i gruppen är 55 år.  

Informanterna har varierande utbildningsnivå: från universitets-
utbildade till ingen formell skolutbildning alls. Deras yrke är: chaufför, 
järnvägsarbetare, vice ordförande på en offentlig myndighet, lärare, 
bonde, restaurangägare, fabriksarbetare, sekreterare och statstjänsteman. 

Informanternas diagnoser var: influensa, spondalysis, ansikts-
förlamning, diskbråck, stroke, nervsmärta i ryggen, magcancer, gastritis 
och benfraktur orsakad av en trafikolycka. En patient hade sedan tidigare 
en hjärtinfarkt och en patient hade bott i USA hela sitt vuxna liv och 
nyligen flyttat tillbaka till Kina.   

Fenomenet som studeras i denna delstudie är ’att vara sjuk och 
vårdas’. Kontexten för fenomenet är ”i Kina hos yrkesvårdare”. Genom 
dessa intervjuer var avsikten att få veta hur de kinesiska patienterna erfar 
att vara sjuka och vårdas hos yrkesvårdare i Kina. 
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Ingångsfrågor till dessa intervjuer var: 
 Vad var det som gjorde att du vårdas här? 
 Kan du beskriva en situation under din vårdtid/tidigare 

vårderfarenhet som patient, som du aldrig kommer att glömma? 
 Hur skulle du beskriva din relation som patient med din vårdare? 

5.6.2 Delstudie 2: vårdarstudie 

De tio informanterna i de individuella intervjuerna var en 
sjuksköterskeelev, två läkare, en musikterapeut 26 , en massör 27 , en 
avdelningsföreståndare och fyra sjuksköterskor, varav tre är män och sju 
kvinnor. De kommer från fem olika avdelningar vid två 
universitetssjukhus och en sjuksköterskeskola. Sjukhusens fem 
avdelningar är ortopedi-, rehabiliterings-, akut-, medicin- och 
kirurgiavdelningar. Informanternas ålder varierar mellan 24 och 48 år. 
Medelåldern är 30 år. Vårdarnas yrkeserfarenheter är från att vara 
nyutexaminerad till 17 år i yrket. I genomsnitt har de arbetat 7,5 år inom 
vården. 

Dessa informanter har tidigare arbetat på andra vårdenheter såsom 
hjärtkirurgi, neurologi, psykiatri och operation. En vårdare var tidigare 
kompositör. En informant har arbetslivserfarenhet i Europa sedan 
tidigare och en informant kommer ursprungligen från ett annat land i 
Asien men pratar flytande kinesiska och har bott i Kina ett antal år.  

Den gruppintervju som genomfördes var helt oplanerad. Vid första 
mötet med rektorn vid sjuksköterskeskolan frågade hon om någon hjälp 
önskades av henne. En önskan om att få träffa några vårdlärare för ett 
samtal framfördes. Jag inbillade mig att samtalet skulle ske i samband 
med studiebesöket vid skolan och att flera andra ur personalen skulle 
vara närvarande. Frågorna som var tänkta att ställas gällde 
vårdutbildningssystemet i landet och var till för att skaffa information 
och bättre förståelse inför bakgrundbeskrivningen i avhandlingen.  

                                                           
26 Denna informant hade sin verksamhet i en lokal som delades med en psykolog på en 
rehabiliteringsavdelning i ett sjukhus. Enligt informanten tillhör musikterapin en form 
av pseudovetenskap, marginalvetenskap. Utbildningen för en musikterapeut inkluderar 
psykologi, musikvetenskap och rehabiliteringsmedicin. Informanten var kompositör 
innan sin utbildning till terapeut. Enligt informanten: ”en musiker använder musikinstrument 
för sin föreställning, en musikpedagog använder det som ett läromedel, men för en musikterapeut är det 
ett hjälpmedel för patientens fysik och psyke i en rehabiliteringsprocess”.    
27 Denna informant är en TCM läkare som har massage som inriktning. I Kina kallas 
det massagedoktor. Informanten arbetar på en nack- och rygginstitution på en 
rehabiliteringsavdelning i ett sjukhus.  
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Vid det aktuella tillfället befann sig de fyra vårdlärarna och jag 
ensamma i ett avskilt rum på en terestaurang. Stämningen var trivsam 
och behaglig. Jag insåg att tillfället och miljön var lämpliga för en 
gruppintervju och tog chansen. Vårdlärarna tillfrågades om de ville delta 
som informanter i studien genom en gruppintervju. Samtliga vårdlärare 
gav sitt medgivande att delta.  

Informanterna i gruppintervjun bestod av fyra kvinnliga vårdlärare 
mellan 26 och 32 år. En av dem är läkare, de andra tre är sjuksköterskor. 
Informanterna har arbetat mellan två och sex år som vårdlärare och 
innan dess hade alla fyra arbetat ett år inom vården som sjuksköterskor28. 
Två av informanterna har varit utbytesstudenter i Europa och en av dem 
har sin yrkesexamen från ett europeiskt land.  

Avsikten med vårdarintervjuerna var att få veta hur de kinesiska 
vårdarna erfar hur det är att vårda patienter i Kina. Fenomenet som 
studeras var ’att vårda’ ur vårdares perspektiv.  

Ingångsfrågor i dessa intervjuer var: 
 Vad var det som gjorde att du ville vårda? 
 Kan du beskriva en situation, under din erfarenhet som vårdare, som 

du aldrig kommer att glömma? 
 Hur skulle du beskriva din relation som vårdare med patienter? 

5.7 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden i denna licentiatavhandling är intervju. Enligt 
Kvale (1996, 1997) är intervjun den mest utbredda och beprövade 
datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning. Samtal kan ses som en 
grundläggande form av mänskligt samspel vilka kan ge forskaren en 
direkt tillgång till informantens tankar, känslor, erfarenheter och 
kunskaper om fenomenet. Intervju är en metod som söker en dialog 
mellan forskaren och informanten. De möts ansikte mot ansikte, med ett 
syfte för forskaren att skaffa en förståelse för informantens tankar och 
känslor om det som undersöks (ibid.).  

I en fenomenologisk intervju är fenomenet och informantens 
livsvärld i fokus. Syftet för intervjun är att söka de primära levda 
erfarenheterna av fenomenet hos informanten.  Under intervjun är det 
forskarens uppgift att hjälpa informanten att rikta sina berättelser mot 
fenomenet. Om forskaren visar sitt intresse och är följsam under 
intervjun kan många följdfrågor ställas för att hjälpa informanten att 
fördjupa sina tankar eller känslor av det som erfars. För att uppnå detta 
är uppmärksamhet, lyhördhet, nyfikenhet, öppenhet och en genuin vilja 
                                                           
28 Även läkaren har jobbat ett år som sjuksköterska för att skapa sig vårderfarenhet som 
sjuksköterska för att kunna jobba som vårdlärare i sjuksköterskeskolan. 
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att veta krav som ställs på forskaren (Kvale 1996; Dahlberg et al. 2001, 
2008).   

De individuella intervjuerna i de två delstudierna skedde i 
sjukhusmiljö i södra Kina. Jag använde förförståelsen för att omsorgsfullt 
välja klädstil för intervjutillfällena. Enligt mina tidigare erfarenheter av 
Kina kan en forskare som kommer ifrån utlandet lätt betraktas som 
expert på området, vilket kan påverka informanters vilja att berätta något 
för en expert som redan vet allt. En ledig klädstil, som en student skulle 
klä sig i Kina, valdes vid intervjutillfällena där jag presenterade mig som 
forskarstuderande, sedan 18 år tillbaka bosatt i Sverige. Jag talade också 
om att min kunskap om vårdsituationen i Kina var ringa men att 
intresset var stort och att jag därför ville lära av dem. 

Så fort informanterna förstod att det inte förelåg någon språkbarriär 
upplevdes det att de blev mer avslappnade och lugna i 
intervjusituationen. Informanterna var pratglada och ville dela med sig av 
sina upplevelser och erfarenheter om fenomenet. 

Innan intervjun började klargjordes att intresseområdet för 
forskningen var fenomenet vårdrelation. Under intervjun har jag försökt 
hålla en öppen, nyfiken och följsam attityd för informanters utsagor och 
att vara koncentrerad och totalt närvarande i den aktuella 
intervjusituationen.  

Intervjuerna är semistrukturerade. De började med en öppen fråga: 
“Vad var det som gjorde att du vårdas här/ville vårda?”. 
Samtalsriktningen följde sedan informantens berättelse och den fick flyta 
så länge den rörde fenomenet. Jag hjälpte informanten reflektera och gå 
djupare i sina berättelser. I gruppintervjun såg jag till att var och en fick 
chansen att komma till tals och ibland ledde jag samtalet vidare med en 
följdfråga. 

Enligt informantens utsagor ställdes följdfrågor spontant men 
aktsamt. Kvale (1996, s 151) påstår att ledande frågor kan vara viktiga i 
kvalitativa intervjuer. Jag har dock valt att inte använda ledande frågor 
för att lämna optimal frihet och öppenhet för informanternas svar. De 
två övriga förutbestämda frågorna, ”Kan du beskriva en situation, under 
din erfarenhet som patient/vårdare, som du aldrig kommer att glömma?” 
och ”Hur skulle du beskriva din relation som patient/vårdare med 
vårdare/ patienter?”, lades in vid lämpligt tillfälle i intervjuerna. Ibland 
behövde de inte ställas då informanterna redan hade besvarat dem.  

Vid datainsamlingen är det informanternas levda erfarenheter av det 
som studeras som prioriteras. Vid tillfällen då informanterna berättat sina 
synpunkter eller uppfattningar om fenomenet har de blivit ombedda att 
konkretisera dem med levd erfarenhet. Under intervjun har 
uppmärksamhet och koncentration riktats mot det som informanten vill 
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meddela men samtidigt har en distans hållits för att se till att samtalet är 
riktat mot fenomenet. Många följdfrågor har ställts för att hjälpa 
informanterna att gå djupare in i sina berättelser. Exempel på följdfrågor 
kan vara:  

Det var mycket intressant, kan du berätta mer?  
Kan du ge mig ett exempel?  
Har du varit i en sådan situation som du beskriver?  
Vad tänkte du då? 
Hur tänkte du? 
Hur kändes det? 
Vad menar du när du säger…? 

Ibland upprepades den sista meningen som informanten just sagt, och 
ibland användes enbart ett ord såsom: Och? Men? Inte? mm… Ibland 
räckte det med att enbart vänta i tystnad på informantens ytterligare 
beskrivning.  

 Samtliga intervjuer spelades in på band med informanternas tillåtelse.  
5.8 Språket  

Intervjuerna med informanterna skedde på kinesiska (mandarin). 
Intervjutexterna skrevs ut och analyserades fram till klusternivå på 
kinesiska. Anledningen till att texten inte omedelbart översattes till 
svenska var att undvika förlust av innebörd.  

Den ursprungliga kinesiska intervjutexten översattes till svenska på 
klusternivå. Olika citat och beskrivning av innebörder översattes för 
handledningssyfte. Vid översättningen eftersträvades att återge alla 
utsagor ifrån informanterna så exakt som möjligt. Alla meningsbärande 
enheter översattes och ingen information utelämnades, förtegs, tillades 
eller förändrades. Alla budskap med olika nyanser återgavs på svenska så 
korrekt som möjligt efter min förmåga. Kraftuttryck, emotionella uttryck 
eller kroppsspråk belyses i texten med olika anmärkningar såsom: 

”Patienten var redan mycket arg och skrek:– HÄR BORTA!!” 

”Nu helt klart på grund av jag ligger här inne i ett sjukhus är jag en 
patient (Skratt).” 

Att översätta från ett språk till ett annat är även en förmedling av kultur. 
Det finns vissa termer och uttryck i en kultur som inte kan direkt 
översättas. Termer och uttryck utan motsvarighet på svenska beskrivs 
tydligare i fotnoter. Syftet med detta är att hjälpa läsaren att förstå texten. 
Som exempel:  
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”Jag tycker att då har man ingen Qongde *.” 

I fotnoten står det: 
* Qong公betyder gemensamma. De 德betyder dygd. Qongde公德 betyder den 
gemensamma etiken på kinesiska. 

5.9 Analys 

Det insamlade intervjumaterialet analyseras enligt den fenomenologiska 
innebördsanalysprocessen, en pendling mellan helhet och delar samt 
mellan figur och bakgrund (Dahlberg 2006b; Dahlberg et al. 2008). 
Under analysen eftersträvades en tyglande hållning under hela processen.  
Detta innebär att sakta ner förståelseprocessen genom att reflektera, 
ifrågasätta och problematisera. Dröjandet är viktigt för att kunna tillåta 
fenomenet att visa upp sig som det är (ibid.).  

En fenomenologisk innebörsanalys börjar alltid med en 
bekantgörande fas.  

Intervjutexterna skrevs ut på kinesiska av en sekreterare inom ett par 
dagar efter intervjutillfället. Sedan kontrollerades utskriften med 
ljudbandet för dess exakthet. För ljudband som inte skrevs ut 
omedelbart, lyssnades bandet igenom upprepade gånger under tiden så 
att materialet skulle kännas bekant. Allt utskriftsmaterial lästes sedan 
igenom ett flertal gånger för att få helhetsbild av intervjuerna och en 
övergripande förståelse av texten. Förhållningssättet under denna fas 
präglades av omedelbarhet och öppenhet. Detta innebar att sjunka in i 
texten, samtidigt medvetet hålla en öppen attityd och vara nyfiken, att 
tillåta sig bli överraskad av nya upptäckter i texten. Mot slutet av fasen 
kändes texten allt mer bekant och en övergripande förståelse av 
materialet hade uppnåtts, så att de olika berättelserna från informanterna 
i stort sett kunde beskrivas obehindrat. 

Efter att ha gjort bekantskap med texten som helhet, började den 
analyserande fasen. Då lämnades texten som helhet och koncentrationen 
lades på vissa delar av datamaterialet. Fokus flyttades till händelser och 
meningsbärande enheter i texten. Hållningssättet under processen var att 
försöka skaffa förståelse för det som personen sagt, det som personen 
försöker belysa samt att även analysera omständigheterna runt omkring 
händelsen och att jämföra likheter och skillnader för att skaffa en bättre 
förståelse av personens utsaga. Frågor som ständigt ställdes kring texten 
och som analyserades under hela processen var exempelvis: Vad är det 
som informanten vill förmedla?  Vad är det som gör att informanten 
upplever detta på så sätt? Vad menar informanten? Vad är det 
informanten har sagt? Under vilka omständigheter? Hur uttrycker 
han/hon det? Är detta den enda gången som han/hon uttrycker det eller 
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är det en upprepning? Finns det liknande situationer hos andra 
informanter? Hur har andra informanter uttryckt sig i liknande 
situationer? Finns det flera samstämmiga eller motstridiga berättelser? 
Vad innebär det här? Genom att jämföra likheter och skillnader uppstod 
vissa mönster. Processen gjorde att de undersökta fenomenen trädde 
fram allt tydligare.  

Då en grundläggande kunskap och förståelse av texten uppnåtts, 
delades texten in i ännu mindre meningsbärande enheter för 
klusterbildning. Klusterbildningen är en tidsödande process där 
meningsbärande enheter flyttas runt till olika kluster och testas för olika 
kombinationer innan de slutligen placeras där de tydligast hör hemma. 

Därefter transformerades med stor försiktighet och med en öppen 
hållning det konkreta datamaterialet till abstrakta beskrivningar av 
innebörden. Syftet med transformering är att förtydliga och utveckla det 
givna datamaterialet och kunna gå från det konkreta till det abstrakta 
genom författarens självreflektion (Ekebergh 2001). Under processen 
försjunker jag i texten, låter texten tala och visa upp sina meningar. 
Under tiden pågår en intensiv inre dialog med texten. Det är i denna 
dialog med texten som förståelsen uppstår. 

Nedanstående är ett exempel som beskriver hur denna inre dialog går 
till.  

 
Citat: (P20:2) ”Det första han [läkaren] sa när jag kom in var att mitt 
besvär var spinal stenos. Han bara tittade på mig så visste han vad det var. 
Det stämde sedan med röntgenbilderna. Vad han sa var helt rätt. Jag 
kände… jag hade en känsla av att jag kommit till den rätta läkaren. För 
att han kunde ge rätt diagnos. Diagnosen var mitt i prick. Jag trodde på den 
direkt. Och sedan efter alla undersökningar, utredningar och konsultation hos 
olika läkare så var diagnosen densamma. På en del ställen har de funderat 
fram och tillbaka länge innan de haft detta klart för sig.”   

 
Mina funderingar och dialog med texten: 
 ”Det första han sa när jag kom in var att mitt besvär var spinal stenos. Han [Läkaren] 

bara tittade på mig så visste han vad det var”. Texten gav ett helhetsintryck att 
patienten upplevde hela situationen som vårdande. Det var en mycket 
kunnig vårdare som vid första ögonblicket visste vad patienten led av. 
Kan det vara hans intuition? En gissning kanske? 

 Patienten gör en jämförelse med en okunnig vårdare: ”de funderat fram 
och tillbaka länge innan de haft detta klart för sig”. En kunnig vårdare vet vad 
patientens lidande innebär och vad patienten lider av. Tiden har också 
betydelse: en kunnig vårdare förstår mycket snabbare än en okunnig. 
Den kunniga vårdaren vet omedelbart, en okunnig vårdare ”funderat 
fram och tillbaka länge”.  
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 Det är inte alla vårdare som är rätta, enligt patienten. ”Jag kände… jag 
hade en känsla av att jag kommit till den rätta läkaren.” 

 Citatet visar att patienten har varit på några andra ställen men de 
vårdare som han mött var inte de rätta: ”På en del ställen har de funderat 
fram och tillbaka länge innan de haft detta klart för sig.” 

  Det finns en samstämdhet mellan vårdarens diagnos och senare 
undersökningar, utredningar och konsultation. Att vårdarens kunskap 
bekräftas som rätt bedömning förstärker ytterligare patientens 
förtroende för vårdaren. ”Det stämde sedan med röntgenbilderna. Vad han sa var 
helt rätt. Och sedan efter alla undersökningar, utredningar och konsultation hos olika 
läkare så var diagnosen densamma”. Det visar att läkaren är duktig och 
kunnig och det kanske inte enbart var en gissning.  

 Det är vikigt att patienten känner igen sig i läkarens diagnos. Vad 
betyder en diagnos egentligen? Vad är det som gör att patienten säger: 
”För att han kunde ge rätt diagnos. Diagnosen var mitt i prick. Jag trodde på den 
direkt”.  Vad är det som gör patienten trodde på den direkt? 

 Vad har vårdaren gjort så att patienten kan uppfatta honom som 
kunnig? En diagnos är ju ett namn på en sjukdom, en beskrivning av 
en sjukdomsbild av olika symtom, ett behandlingsunderlag och 
prognos… Men vänta lite, är detta enbart min tolkning av en diagnos? 
Detta är ju min förförståelse! Var har jag fått denna uppfattning om 
diagnos ifrån? Troligtvis från sjukdomsläran i min 
sjuksköterskeutbildning.  I läroboken var varje sjukdom upplagd i; 
diagnos, symptom, undersökningsmetoder, prover, åtgärd och 
prognos. Jag måste vara försiktigt och markera att detta kommer ifrån 
min egen erfarenhet. Jag måste kolla om patienten har gett uttryck för 
det.  

 Patienten känner nog igen sig med de olika symtom som beskrivs i 
diagnosen och därför känns det rätt? ”Vad han sa var helt rätt. Jag kände… 
jag hade en känsla av att jag kommit till den rätta läkaren. För att han kunde ge rätt 
diagnos”.  Läkaren har ju bekräftat det patienten lider av. Att han ser 
vad patienten har varit med om.  

 Att kunna ställa rätt diagnos kanske innebär att vårdaren vet exakt vad 
patienten lider av och kan ge det ett uttryck och kanske har lösningen 
på patientens lidande? För att i tidigare citat har patient sagt att 
(P16:2) ”Han [läkaren] gav ett mycket djupt intryck på mig för att han var oerhört 
duktig. Det var han som tog bort min ryggsmärta så att jag kan stå rak igen.”  
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 Kan texten uppfattas på ett annat sätt? ”Det första han sa när jag kom in var 
att mitt besvär var spinal stenos. Han [Läkaren] bara tittade på mig så visste han vad 
det var.” Läkaren tittade bara på patienten och ställde diagnosen så fort 
som patienten kom in. I vissa situationer kan det nog uppfattas som 
oaktsamt och slarvigt. Jämför med ett annat citat (citat 164) där en 
annan informant uppfattar att läkaren inte brydde sig om honom 
därför att läkaren inte tittade på informanten.  

(P164:5)” Jag berättade för läkaren men han verkade inte lyssna allvarligt. 
(I: inte?) Inte som om han är seriös. Ibland lyssnar han lite och ibland inte. 
Missar detaljer. Ibland tittade han inte på mig… när jag berättade hur jag 
kände för honom. Ibland pratade han med någon annan. // Det har hänt 
att jag upprepat några gånger, men han hade fortfarande ingen reaktion. Som 
ibland på vårdcentralen, jättesnabbt... ordinerade han...” 

 Kan det handla om att det finns en skillnad mellan titta och se? Kan 
detta handla om läkarens uppmärksamhet, intresse och koncentration 
på patienten eller inte? Upplevelsen här för patienten är mycket 
positiv för att ”diagnosen stämde sedan med röntgenbilderna. Vad han sa var helt 
rätt. //För att han kunde ge rätt diagnos. Diagnosen var mitt i prick” och 
patienten känner igen sig i det och därför patienten ”trodde på den 
direkt.” Eftersom diagnosen uppfattas som rätt är läkaren kunnig och 
inte slarvig.  

 
Texten har sedan transformerats till:  

Att vara sjuk och vårdas innebär letande efter de rätta kunniga 
vårdarna som förstår innebörden av och bekräftar patientens lidande, 
fattar rätta beslut och inom rimlig tid ger den färdiga lösningen. Med 
sådana vårdare kan en förtroendefull vårdrelation upprättas. 

 
I verkligheten är dock denna process mer komplicerad, eftersom detta 
enbart är ett av 305 utvalda citat i patientstudien. Vid t.ex. analyser av ett 
citat kan nya insikter komma och annan information från tidigare citat 
komma till ytan för att ingå i analyserandet. Hela processen är 
omfattande och svår att beskriva för varje steg och detalj. 

Under processen upptäcktes även att vissa meningsbärande enheter 
efter transformering inte längre passade in i tidigare kluster och 
justeringar fick ske därefter. Vissa mönster hade ändrat tidigare former 
och karaktärer efter transformeringen och därför bildades nya kluster 
även under denna fas. Den nya transformerade texten jämfördes med 
den tidigare utsagan och med hela datamaterialet som helhet. En 
pendling skedde mellan helhet och delar av texten tills fenomenets 
essentiella struktur kunde beskrivas. 
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Den sista fasen i analysarbetet var att beskriva fenomenets essentiella 
innebörder och meningsstruktur. Enligt Dahlberg (2006b, 2008) är 
essensen av ett fenomen det som inte varierar i företeelsen, trots dess 
oändliga former och variationsmöjligheter. Essens är det specifika för 
fenomenet, det är fenomenets kännetecken, dess väsen. När essensen 
redovisats beskrivs beståndsdelarna av fenomenet i form av 
konstituenter som förtydligar innebörden av fenomenet.  

De individuella intervjuerna och gruppintervjun i vårdarstudien 
analyserades separat till en början. Sedan upptäcktes att klusterna i de 
bägge studierna var i stort sett lika och därför skrevs resultatet ihop. Den 
enda skillnad mellan de två studierna på klusternivå var utsagor om 
ekonomisk påverkan på vårdrelationen. Vårdare som var verksamma 
inom vården hade fler utsagor och synpunkter på detta än vårdlärarna. 
5.10 Etiska Ställningstaganden  

Tillståndet för projektets genomförande söktes hos den internationella 
enheten inom det kinesiska universitet som sjukhusen tillhör innan den 
empiriska undersökningen påbörjades. Att projektet blev godkänt av 
enheten innebar att projektet samtidigt fick sitt etiska tillstånd.  

Eftersom dessa studier skulle utföras i Kina har etiskt tillstånd i 
Sverige inte sökts.  Etiska överväganden har emellertid följt både 
kinesiska och svenska regler och riktlinjer för forskning 29 ..  Det var 
universitetets samordnare i Kina som arrangerade alla kontakter med 
ledningarna för sjukhusen och sjuksköterskeskolan. Vid självanmälda 
deltagande informanter har enhetschefer informerats och godkänt 
deltagandet.  

Både muntlig och skriftlig information (bilaga 1) på kinesiska om 
studien lämnades till samordnaren och olika huvudmän. Informanterna i 
studien informerades muntligt och skriftligt på kinesiska (bilaga 2) om 
studiens syfte, om att medverkan var frivillig och att de kunde avbryta 
intervjun när de önskade. En intervju i patientstudien avbröts på 
informantens önskan efter 20 minuter då sonen som bodde på en annan 
ort kom på besök.  

Information lämnades om att intervjuerna skulle bandas och att 
endast undertecknad, sekreteraren som transkriberade texten och 
handledaren hade tillgång till materialet. Allt samtalsmaterial behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att resultatet redovisas på ett sätt som 
skyddar var och ens identitet. För att undvika att informanter ska kunna 
identifieras har namn på provins och städer utelämnats. Beträffande 
anonymitet och konfidentiellitet har forskningsetiska principer följts. 
                                                           
29 De svenska regler och riktlinjer som följts är enligt Vetenskapsrådets bestämmelser 
för medicin samt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
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Samtliga informanter fick en symbolisk gåva i form av ett svenskt 
frimärkshäfte som tack efter genomförd intervju.  

En sekreterare anställdes för hjälp med utskrift av intervjuer. De 
etiska reglerna för tystnadsplikt och konfidentiellitet gicks noggrant 
igenom med henne. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av två delstudier. Delstudie 1 är en 
patientstudie om fenomenet ’att vara sjuk och vårdas’ ur ett 
patientperspektiv i Kina. Delstudie 2 är en vårdarstudie som studerar 
fenomenet ’ att vårda ’ ur ett kinesiskt vårdarperspektiv.  

I resultatbeskrivningen presenteras först essensen med vilken avses 
fenomenets essentiella innebörder. Därefter presenteras fenomenets 
konstituenter vilka kan ses som de mer partikulära delarna av fenomenet 
för att förtydliga beskrivningen av resultaten. För att inbegripa även de 
individuella variationerna i beskrivningen nämns också belysande citat 
från intervjuerna. Essens med konstituenterna bildar tillsammans en 
innebördsstruktur för det aktuella fenomenet.  

Vid citat från informanter används kursiv stil. Tecknet // används när 
text som inte anses ha någon betydelse för innebörden har borttagits, 
tecknet … används vid pauser. Vissa citat är i dialogform där P är 
patient, I står för intervjuare, V står för vårdare och A, B, C, D är olika 
informanter i gruppintervju.  
6.1 Delstudie 1: Att vara sjuk och vårdas ur ett kinesiskt 
patientperspektiv 

Att vara sjuk och vårdas i Kina är att bli uppryckt ur sin vardagliga 
harmoniska tillvaro. I denna vardagliga harmoniska tillvaro finns 
välbefinnande och lidande, självständighet och gemenskap, frihet och 
plikter, behövande och behov, givande och tagande och en samvaro med 
sin familj. Allt detta samexisterar i en personlig balansgång, där även viss 
ohälsa kan tas omhand. Att vara sjuk och vårdas är ett erkännande att 
balansgången inte längre går att upprätthålla av egen kraft och vilja. Det 
uppkommer ett behov av hjälp från en yrkesvårdare, en kunnig person 
som mot ekonomisk ersättning hjälper till att återställa balansen.  

Att vara sjuk och vårdas innebär en begäran om hjälp. I samband med 
vårdsökandet får den vårdsökande en tillfällig identitet som patient. 
Patientens behov sätts i fokus för de vårdåtgärder som skall sättas in. 
Hos patienterna finns dock en längtan att återvända hem till ’den 
harmoniska tillvaron’, att ta hand om sig själva och familjen med 
innebörden att återigen bli sitt hela jag i sin vanliga vardag, och att slippa 
patientidentiteten.  

Den essentiella innebörden av ’att vara sjuk och vårdas’ konkretiseras 
med hjälp av en beskrivning av fenomenets konstituenter. Dessa är ’Jag 
blir patient’, ’Den vårdande familjen’, ’Den kunniga vårdaren’, ’De etiska 
kraven’ och ’Vårdandets yttre horisont’.  
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6.1.1 Jag blir patient 

Fenomenet ’att vara sjuk’ är ofta relaterat till ett annat fenomen ’att ha 
hälsa’ vilket innebär ett harmoniskt varande där det känns att både det 
”psykiska och fysiska”, ”tankar och emotioner ” är i balans. Tillvaron är då ostörd 
i vardagen. Medan hälsan finns råder det “naturliga”, ”vanliga”, ”normala” och 
”självständiga”. Trots att det inte enbart är välbefinnande som finns i detta 
varande så går tillvaron att behärska, bekymmer kan hanteras och 
lidandet kan stås ut med av egen kraft.  

Hälsostillståndet upplevs inte som något konstant utan ”det har sina 
höjdpunkter och dalar på en ständigt flytande skala mellan balans och obalans”. 
Gränsdragningen mellan ’att ha hälsa’ och ’att vara sjuk’ är diffus och 
personlig. Var gränserna går är individuellt och det är den enskilde som 
själv sätter dem.  

Trots att det förekommer uppfattningar om att hälsan behöver 
”skötas” och ”underhållas” så att sjukdomar möjligtvis kan förebyggas så har 
hälsan i praktiken oftast tagits för given och reflekteras inte över. 
Funderingar på att sköta sin hälsa dyker sällan upp förrän personen blir 
sjuk, då det harmoniska varande inte längre finns.  

’Att vara sjuk och vårdas’ innebär ett medgivande av att det 
harmoniska varandet inte längre går att upprätthålla av egen ork och 
vilja. Kroppen har visat sin begränsning. Kroppen som tidigare inte 
krävde någon uppmärksamhet är nu ständigt närvarande och utgör ett 
hinder för väsentliga handlingar i tillvaron. Det känns tungt och svårt att 
fortsätta vidmakthålla tillvaron och bära ansvaret fullt ut för sin egen 
hälsa. För att kunna ta sig ur denna oönskade situation och återvända till 
sin vanliga vardag nödgas personen söka hjälp. 

 
Att vara sjuk är när jag inte klarar mig längre. När jag inte kan stiga upp, 
inte kan arbeta. Om jag kan gå då är jag inte sjuk. När jag inte kan göra 
det, inte kan hantera det, kroppen inte orkar längre, då är jag sjuk. När jag 
inte orkar längre då går jag till läkaren. 

 
Målet för vårdsökandet är en önskan att vårdaren ska hjälpa till att 
återskapa ett ’harmoniskt’ varande’; att tillvaron återigen ska kunna 
behärskas med egen kraft. En idealisk relation med vårdaren är en 
kortvarig förbindelse, då behovet av hjälp enbart är tillfälligt i en kritisk 
situation.   
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Känslorna för en vårdsökande kan vara motsägelsefulla. Att söka vård 
hos professionella vårdare innebär en möjlighet att återvinna hälsan men 
samtidig en förlust av självständighet och ett ekonomiskt utlägg. När 
besvären känns omöjliga att hantera och inte längre kan stås ut med ses 
då som den enda utvägen och en nödvändighet att inleda en relation med 
en yrkesvårdare.  

Att be vårdaren om hjälp innebär att överlämna sig själv och dela 
ansvaret för sin hälsa med ”en yrkeshjälpare”. Överlämnandet kan upplevas 
som partiellt eller totalt, som en kort möte eller långvarig bekantskap, 
utifrån det upplevda behovet i förhållande till egna resurser för att klara 
av situationen. Det förväntas att vårdaren tar detta ansvar på allvar så att 
den sjuke själv kan tas omhand på ett tryggt sätt.   

Överlämnandet kan dock inte förstås som ett totalt avsägande av eget 
ansvar. Innerst inne finns det ett intresse och en vilja att försöka förstå 
och vara delaktiga i tillfrisknandeprocessen.  

 
Vi [som patienter] vill gärna få information [av vårdaren] om vår 
sjukdom, sjukdomens orsak, behandlingsåtgärder, behandlingsplan och 
prognos. Vi vill gärna veta även på vilken nivå det påverkar kroppen. 
Läkare, om de är seriösa, de ska förklara det för oss i detalj. Sådana läkare 
tycker vi bättre om.  

 
I samband med ’att vara sjuk och vårdas’ hos professionella vårdare finns 
också innebörden att rollen ’patient’ skapas. Patientrollen framträder 
automatiskt under situationen där relationen med vårdaren etableras. Det 
finns rika exempel i studien som visar att trots att de inte vill se sig själva 
som patienter, så underkastar de sig och tar på sig patientrollen när de 
står framför sina vårdare eller när de söker hjälp vid en vårdinstitution 
eller på ett sjukhus. Trots att det finns en önskan om att kunna få den 
vård som behövs är rollen som patient ändå inte önskvärd.  

 
P: Jag har inte känt att jag är en patient från början till slut.  
I: Även nu känner du inte att du är en patient?  
P: Även nu känner jag inte att jag är allvarligt sjuk. Från början till slut, 
det känns inte som jag är... en allvarligt sjuk patient.  
I.: Är du en patient?  
P: Nu helt klart på grund av jag ligger här inne i ett sjukhus är jag en 
patient. (skratt).  

 
Så fort som jag kommer in på ett sjukhus känner jag att jag är en patient. Så 
fort som jag kommer därifrån känner jag att jag inte är patient. 
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Så fort rollen som patient träder in kommer en upplevelse av att det 
“naturliga”, ”vanliga”, ”normala” och ”självständiga” jaget bleknar. Skadan, 
bristen eller sjukdomen har blivit så påträngande att den måste åtgärdas 
och blir därmed det som framhävs.  Patienten upplever sig som en 
främling med andra egenskaper än de som förknippas med det vanliga 
jaget.  
 

I: Du sa att efter operationen kände du för första gången att du 
var en patient?  
P: Helt klart, då hela kroppen i alla områden har blivit mycket sämre. 
Kraften, har blivit mycket sämre, så patientens tillstånd framträdde tydligt.  
I.: Vad är det för tillstånd? Kan du berätta?  
P: Inte som JAG. Vanligtvis tycker jag om att idrotta, träna med hantlar, 
vandra i berg. I alla fall, alla på min arbetsplats säger att jag har en utmärkt 
kropp. Den var toppen. Efter operationen, den havererade hela kroppen.  
I: Du kände att hela kroppen havererade?  
P: Ja visst, [jag] hade inte det tillståndet tidigare. Tidigare när jag gick... nu 
går jag mycket långsamt. Sådant tillstånd, en patients tillstånd.” 
 

Att vara en patient innebör att det upplevda tillståndet är ”allvarligt” och 
att hjälpbehovet är omgående. Att vara patient är att inte längre vara 
självständig. En patient är en hjälpsökande, en vårdtagare. Det betyder 
att den tidigare fria varelsen nu är beroende av andra. Välbefinnandet 
behöver nu stöd av andras hjälp, omsorg och omtanke. Att vara patient 
betyder att en del av jaget förloras.  Att vara sjuk och vårdas som patient 
upplevs som en sårbar situation. 

 
Vanligtvis är jag så livlig som en drake och tiger. Nu ligger jag här som en 
död mus i sängen utan att kunna göra något. Det känns jobbigt. Oerhört 
jobbigt. Inte bara lite jobbigt, utan mycket, mycket jobbigt. Jag kan inte göra 
någonting. Inget kan jag göra. Jag är ju en patient.  

 
6.1.2 Den omsorgsgivande familjen 

Studien påvisar hur familjebanden, som är starka i Kina, har innebörd 
också när sjukdom och vård gör sitt inträde i vardagen. Alla medlemmar 
inom en familj har en plikt att ta hand om varandra. När någon är sjuk 
och vårdas blir plikten att ta hand om sin familj svår att utföra. Istället 
krävs ofta familjmedlemmarnas engagemang, hjälp och omsorg såsom att 
ta initiativ för vårdsökande, transportering till och inom sjukhuset samt 
beslut om vårdåtgärder. Vård och omsorg från familjen fortsätter även 
på sjukhuset. Daglig skötsel samt införskaffande av mat är uppgifter som 
är vanliga att familjen tar hand om. Trots att det finns en värme och 
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närhet i att alla i familjen bryr sig och ställer upp med den hjälp och 
omsorg som behövs, känns det ändå svårt att orsaka besvär och störa 
ordningen i tillvaron för resten av familjen.  

 
P: Min fru är här och håller mig sällskap varje dag.  
I: Vad gör hon här då? 
P: Ja, hon sköter mig, till exempel matar hon mig. För att sjuksköterskor 
inte gör sådant.  
I: Gör de inte det? 
P: De har inte sådant ansvar.  
I: Är det inte sjuksköterskans ansvar att sköta er? 
P: Helt klart, om familjen inte finns eller inte kan göra det då hjälper de till, 
till exempel då kommer sjuksköterskan och hjälper mig med maten. Detta är 
annars familjens ansvar.  
I: Din dagliga skötsel här i sjukhuset, är det familjens ansvar? 
P: Ja, ja, ja. 
 

Förutom de emotionella och fysiska belastningarna för familjen vid 
sjukdom finns även den ekonomiska belastningen. Vårdkostnaderna är 
mycket stora jämfört med vad de flesta kan tjäna i Kina. Att vara sjuk 
och vårdas innebär en ekonomisk påfrestning för familjen som har 
kostnadsansvar. Vid kortvarig sjukdom som kräver mindre vårdinsats 
upplevs kanske inte en ekonomiska belastning som betungande. Men vid 
sjukdomstillstånd som kräver långvariga eller dyra vårdinsatser kan hela 
familjens ekonomi raseras. De dyra vårdkostnaderna upplevs därför som 
hotfulla för patienten. Varje dag på sjukhuset och varje enstaka 
behandling är en kostnadsfråga och måste tas med i beräkningen. Att 
vara sjuk och vårdas blir lätt en kostnadskalkyl för hälsan.  
 

Jag kände liksom, aja 30 , varför får jag denna sjukdom, som jag behöver 
betala för. Det kostar 600 yuan och inte enbart 60, vilka jag ska betala ur 
min egen ficka. Jag, som enbart är en arbetare, har redan gått i pension. 
Varifrån får jag dessa pengar? 

 
Omsorgen och stödet från familjen upplevs som oerhört viktigt och 
betydelsefullt i tillfrisknandeprocessen, då det finns en stark vilja att åter 
kunna bidra till försörjningen och bli en tillgång för de anhöriga. Den 
sjuke känner en förpliktelse att bli återställd så fort som möjligt för att 
inte belasta de övriga familjemedlemmarna i onödan. Att ordningen och 
balansen återskapas i familjen är önskvärt.  Detta utgör ett motiv till en 
snabb utskrivning och en önskan att delta i sin tillfrisknandeprocess.  
                                                           
30 Ett vanlig kinesisikt uttryck mottsvarande ”aj aj aj” eller ”Herre Gud” på svenska 
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För den sjuke känns det som självklart och naturligt att även familjen 
medräknas i det professionella vårdandet. Det innebär att professionella 
vårdare inte förväntas ta över familjens omsorgsuppgifter utan istället 
stödjer och ger utrymme för att hjälpa familjen att delta i 
tillfrisknandeprocessen. Även vid viktiga beslut om vårdåtgärder ska de 
anhörigas synpunkter tas hänsyn till. När familjen inte finns i närheten 
förväntas den formella vårdaren fungera som en surrogatfamilj och 
erbjuda den vård och omsorg som familjen skulle ha utfört.  

 
Min man var inte där de här dagarna. Jag hade ingen nära omkring mig. De 
[personalen] var som beskyddare för mig, De tog hand om mig och brydde 
sig om mig, som anhöriga. 

 
6.1.3 Den kunniga vårdaren 

Den ansvarsfulla professionella vårdaren ses som en kunnig person, en 
resurs som erbjuder den pusselbit som saknas för att den som blivit sjuk 
ska kunna förstå sammanhanget i den störda tillvaron och kunna hantera 
den aktuella situationen. 

 
Det första han [läkaren] sa när jag kom in var att mitt besvär var spinal 
stenos. Han bara tittade på mig så visste han vad det var. Det stämde sedan 
med röntgenbilderna. Vad han sa var helt rätt. Jag kände… jag hade en 
känsla av att jag kommit till den rätta läkaren. För att han kunde ge rätt 
diagnos. Diagnosen var mitt i prick. Jag trodde på den direkt.  

 
Att vårdas av kunniga personer känns tryggt och förväntansfullt. Den 
professionella vårdaren innebär en kunskaps- och kraftkälla som ger 
insikt och styrka. Denne har också förmågan att rätta till problemet och 
leda vägen tillbaka till hälsa.  

Att lämna över sig till en kunnig person innebär även en känsla av 
utanförskap. Det upplevs i en vårdrelation att det enbart är vårdaren som 
har kunskapen och känner till lösningen på problemet. Följden blir att 
det är lätt att hamna i en beroendeställning och underläge gentemot 
vårdaren. Av detta skäl upplevs det att vårdrelationen kännetecknas av 
ojämlikhet.  
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Jag som en patient, har mycket lite kunskap om vad som gäller inom detta 
område. Vad jag ska göra och hur jag ska göra det bestäms huvudsakligen av 
läkaren. Om läkaren inte tar mig på allvar och inte verkligen vill hjälpa mig 
att analysera… och hjälpa mig med vad som helst. Som patient känner jag… 
inne i mitt hjärta känner jag mig mycket osäker. //Det bästa skulle vara 
om relationen mellan läkare och patient var jämlik … Liksom att jag 
[läkaren] har denna speciella kunskap som du [patienten] inte har. Allting 
är i mina händer. Jag kan göra vad jag vill. Denna typ av relation mår man 
inte bra av. 

 
Att vara en patient innebär att kunskapsojämlikheten med vårdaren 
skapar ett avstånd dem emellan. Det upplevda avståndet känns allt 
tydligare och som mycket stort när relationen med vårdaren upplevs som 
icke-vårdande och att vårdaren är ointresserad och inte tar sitt ansvar på 
allvar. Detta avstånd utgör ett hinder för de två parterna att komma nära 
varandra, att kunna kommunicera och att skaffa en förutsättning för 
samarbete och samförstånd. 

 
De [läkare] ska respektera patienten och vara vänliga. Inte jätteallvarliga och 
sitta där borta medan vi patienter sitter här. Du är liksom en patient. Du 
sitter på patientens plats och jag är läkare och sitter här på min plats… Så 
ser det ut när jag träffar honom, ett mycket onaturligt förhållande. En 
vårdrelation bör vara en jämlik relation. Inte att man befinner sig mycket lågt 
och han är där uppe.// När läkaren pratar med mig, använder han en hel 
del medicinska termer…jag förstår det inte riktig… Han ska...använda ett 
språk, det vardagliga språket som vi pratar, så att vi kan förstå. En del 
läkare… de har inte en bra relation till patienterna… sådana läkare... de 
använder sitt språk.  
 

När en vårdrelation betraktas som icke-vårdande upplevs detta ojämlika 
förhållande med vårdare som ett maktförhållande där patienten är den 
svaga parten som befinner sig i en maktlös position.  
 

P: Ingenting kan vi göra för att vi är patienter... Jag hade ingenting att säga 
till om. Vad kunde jag göra? Hon skickade iväg mig.  
  – Du skall ut härifrån, sa hon. 
I: Hur kände du dig då? 
P: Hur jag kände? Vad kunde jag göra? Hon skickade ut mig. Jag måste 
gå. Min dotter, min fru och en annan anhörig, alla tre hjälpte mig ut. Det var 
så varmt där ute, men jag skulle ut och vänta. Solen var så stark och den 
sken på mig. Det är ingenting jag kan göra. Jag är ju en patient? Eller hur?  
I: Det verkar som du tycker att du inte kan göra någonting som en 
patient? 
P: Ingenting, ingenting, man kan inte göra ett enda dugg.  
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En vårdande relation med vårdaren innebär däremot närhet för den som 
är sjuk och vårdas. Det ger en upplevelse av att vårdaren verkligen 
försöker kapa avståndet mellan dem genom att verkligen bry sig. Dessa 
vårdare ger ett intryck av att de hyser en vilja att komma patienterna 
nära. De försöker skapa ett gemensamt språk med sina patienter så att de 
kan förstå varandra. För patienterna känns det lättare att förstå dessa 
vårdare och arbeta tillsammans med dem mot ett gemensamt mål.  

 
När vi kom in var han mycket vänlig och visade oss plats att sitta. Han var 
en sådan överläkare, egentligen hade han en mycket hög status, men han 
kunde bjuda mig plats att sitta och skakade hand med mig. Läkaren gav mig 
en mycket varm och nära känsla.  

 
Vårdandet innebär ett genuint möte med en vårdare som medmänniska. 
Det upplevs att vårdares innersta tankar speglas i deras attityd och sätt 
att vara, vilket känns lätt att läsa av. Att möta en vårdare med en genuint 
god vilja att vårda känns rörande. Det ger en värme som berör djupt inne 
hos den människa som får en medmänniskans omtanke, att någon bryr 
sig. En annan människas omtanke kan bidra med en helande kraft.  
 

P: Hon har ett äkta leende.  
I: Hur bedömer du om ett leende är äkta eller inte? 
P: Ett äkta leende kan du se i ansiktet... det är mycket naturligt. Du kan 
skilja det från ett oäkta leende. //Om en läkare vill ditt bästa och har ett 
äkta leende – det leendet kommer inifrån. Om det är ett oäkta leende, om det 
är ytligt och har en känsla av stelhet, då är det inte det samma.  
I: Hur känner du dig när någon ger dig ett oäkta leende? 
P: Det känns skrämmande. Under tiden jag varit här [på sjukhuset] har 
all personal haft mycket naturliga leenden. Jag har sett ett [oäkta leende] på 
den tidigare avdelningen. Jag såg en vårdare. Trots att hon log med ansiktet 
var ansiktsmusklerna mycket stela när hon frågade den gamle mannen hur 
han mådde. Det leendet hon gav vill man helst vara utan. // Att bry sig om 
någon är en känsla som kommer inifrån, inte enbart bry sig om på ett ytligt 
sätt. En ytlig omtanke om en patient är falskhet.  

 
För patienten är det inte alltid resultatet av vårdarens handlande som är 
det viktigaste. Insikten finns att livet har sin bestämda gång och även att 
en professionell vårdare har sin begränsning och inte kan göra det 
omöjliga möjligt. Att vara sjuk betraktas som en del av tillvaron som inte 
alltid går att undvika.  
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Att födas, att bli äldre, att bli sjuk och att dö tillhör livet vilket är omöjligt 
för oss människor att undvika. Ingen kan ju leva i evighet, eller hur? Det 
viktigaste för mig är att jag gör mitt bästa och att han [läkaren] gör sitt 
bästa åt det. Hur utgången blir kan vi inte alltid bestämma. Han har redan 
gjort vad han kan, tagit sitt ansvar. Att jag har fått denna sjukdom, ska jag 
klandra honom? Hur skulle jag kunna göra så? 

  
Däremot känns det viktigt att vårdarna har en välvilja och tar sitt ansvar 
genom att göra sitt bästa efter sin förmåga. Det upplevs även viktigt att 
vårdarna försöker förstå patienten utifrån dennes synvinkel. Trots att 
resultatet inte alltid blir det förväntade, kan relationen med dessa vårdare 
ändå betraktas som en vårdande relation. 

 
Vår läkare är mycket bra. Han skrev en rapport till sin chef, de ledande 
cheferna. Det betyder att ifall om det blir godkänt, då kan jag få bidrag från 
sjukhusförsäkringen. Senare sa han till mig: kamrat, det lyckades inte. Vad 
han menade var att det var för sent, att det inte hade godkänts. Jag sa att du 
redan har gjort ditt ansvar, och mer än det. Det spelar ingen roll, vad du 
gjorde för mig är jag redan mycket nöjd, väldigt mycket nöjd över. 

 
6.1.4 De etiska kraven  

För patienter i Kina innebär en vårdrelation, såsom alla andra 
mellanmänskliga relationer, ett ömsesidigt förhållande. Informanterna 
upplever att det finns underförstådda krav och plikter för båda parter att 
sköta för att skapa en harmonisk förutsättning så att vårdrelationen blir 
meningsfull. Relationens mål, att patienten ska återfinna sin hälsa, 
uppnås lättare i en harmonisk omgivning.  

Två begrepp, Qongde31公德 och Yide32 医德 presenteras upprepade 
gånger i intervjumaterialet. Informanterna gav uttryck för att dessa 
begrepp utgör grundläggande etiska ställningstaganden i den kinesiska 
kulturen och traditionen. De innebär att människor har ett gemensamt 
ansvar mot varandra och sina medmänniskors behov för att kunna bidra 
till ett harmoniskt samhälle.  

Begreppet Qongde 公德  betyder den gemensamma moralen på 
kinesiska. Det innefattar en grundläggande mänsklig plikt gentemot sina 
                                                           
31 Qong 公betyder gemensamma. De 德betyder dygd. Qongde公德  betyder den 
gemensamma etiken på kinesiska. 
32 Yi医betyder medicin. Begreppet Yide医德innefattar en yrkesmoral vilken tillämpas 
särskilt inom medicinsk profession, ett förhållningssätt vilket följer med det vårdande 
yrket. Yide är den moral och beteende som kan förväntas av vårdare. 
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medmänniskor och gemensam egendom och gäller för samtliga 
samhällsmedlemmar. Qongde inkluderar de regler och lagar som finns i 
samhället, men även ”det gäller önskemål från de andra. De önskemål som har en 
bra mening, är rätta inom lagens ramar, är rätta inom moralens ramar, då ska vi 
uppfylla dem.”  

Att vara sjuk och vårdas som en patient betyder inte att man kan 
slippa sin etiska plikt som människa, att ha Qongde. Qongde gäller för 
de sjuka och för de friska, såväl för patienten som för vårdaren. Qongde 
styr sättet att vara som patient gentemot sin vårdare, sin familj och sina 
medpatienter under vårdtiden. Det känns viktigt att respektera andra 
människors känslor och inte belasta andra i onödan.  

För patienterna är vårdaren en medmänniska i grunden men med en 
position som hjälpare. Det gäller att ta hänsyn till vårdares känslor och 
sätta sig in i deras situation och tankar. För patienten innebär Qongde 
även plikten att samarbeta med sina vårdare. Att samarbeta med 
vårdaren innebär också ens eget bästa då de har ett gemensamt mål, att 
patienten ska bli bra. 

 
P: När jag är en patient och ligger inne på ett sjukhus, behöver jag följa de 
regler som finns. Jag måste också vara snäll mot andra. Läkare är snälla mot 
mig och jag måste också vara snäll mot personalen... inte göra stort väsen för 
ingenting, liksom... ha denna... attityd, att jag har betalt och du måste göra si 
och så för mig. Jag tycker att då har man ingen Qongde.  
I: Vad händer om man inte har Qongde? 
P: Det är helt klart att det inte är bra för ditt psyke. Du mår inte bra av det. 
Och läkare kommer att känna att du… inte är lätt att ”betjäna”. När jag 
säger ”betjäna” menar jag inom citationstecken. Det jag menar är att du som 
patient är mycket jobbig. Vill gärna... hitta utlopp för dina besvär. Behöver få 
ut det på någon annan. Det tycker jag inte är bra. 
I: Har du sett en sådan patient? 
P: Ja, både när min pappa och min svärfar låg inne på sjukhus. Jag har sett 
alla typer av patienter. De döende och de med bara små besvär som skällde på 
vårdpersonalen. Skällde på ett mycket hemskt sätt.  

 
När de sjuka söker vård och ligger inne på sjukhuset i Kina är det vanligt 
att de behöver dela sjuksal med flera andra. Under sådana 
omständigheter upplever patienten det som mycket viktig att alla utövar 
sin Qongde, att alla tar hänsyn till varandra. Patientens Qongde innebär 
även att medverka för en harmonisk miljö i sin omgivning. Det upplevs 
att en harmonisk miljö ofta har mycket stor betydelse för allas 
välbefinnande, särskilt vid sjukdom då sårbarheten är stor. 

Mannen jämte mig rökte och jag hostade av röken... Den första dagen där... 
aja... det var jobbigt. Kan du tänka dig, röka i salen, så ohygieniskt! Han 
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hade ingen Qongde. Och sedan fruktskalen… efter att han hade ätit frukt 
kastade han skalen på golvet. Sen ska andra städa sedan. Han borde ha en 
plastpåse. Även när anhöriga inte finns i närheten, och du ligger där i sängen, 
kan du lägga skalen på bordet. Du behöver inte kasta dem på golvet. Detta 
handlar också om Qongde. 

 
Som patient känns det ibland svårt att utöva sin plikt att ta hänsyn till 
andra, särskilt när de som patienter är sjuka, ur balans och inte mår bra. 
Det förväntas att vårdarna ska ha tålamod och överseende med orätta 
beteenden när patienter inte är sig själva. Trots att dessa orätta beteenden 
går att förstå betyder det ändå inte att statusen som patient kan 
rättfärdiga ett orätt beteende. De kan uppleva ångest för det som gjorts 
när de mår bättre eller får balansen tillbaka.  

 
Jag kan inte fortsätta att vara arg. Alla människor har ett snällt hjärta 
innerst inne egentligen… jag hade så ont. Jag kunde inte tänka ordentligt. 
Det gjorde så ont och jag var inte tillräckligt stabil. Ibland var det jag sa inte 
rätt och trevligt, eller hur? Hade en del elaka meningar. Den här läkaren 
jobbar så hårt för att behandla mig. Mitt i natten på sitt pass kom hon över 
och gav mig en spruta och akupunktur. Hon höll på en hel timma. Hon har 
inte fått någon fördel ifrån oss patienter. Jag skällde bara. Hur tror du att 
hon [läkaren] kände sig då? Men hon tog det lugnt och tröstade mig. Hon sa: 
– Aja, du kan inte säga på detta sätt. Jag vet att du har ont och inte mår 
bra. Det gör inget. Slappna du bara av och ta det lugnt. Jag ger dig en spruta 
omedelbart. Först lindrar vi smärtan och imorgon kommer det att bli bättre. 
 Hon kunde bara göra på detta sätt. Sedan efter hon gått skämdes jag mycket 
själv.  

 
Det förväntas också att vårdaren ska utöva sin Qongde i vårdandet. Att 
vårdarens vård grundas på ett humanistiskt synsätt, att sätta människan i 
centrum och att det ska vara rättvisa mot alla. Genom att se vårdaren 
behandla andra bra, mår patienten själv också bra.  

Förutom den gemensamma moralen, Qongde, ställer patienten även 
krav på att vårdaren ska ha Yide 医德 33 . Den förväntade Yide från 
vårdare är främst att de ska ta sitt vårdande ansvar på allvar. Att vårdare 
ska använda sina förmågor och göra allt de kan för patienterna och att de 
ärligt måste berätta vad de inte kan. Yide innebär även att vårdaren kan 
respektera patienternas behov av vård och förstå deras sårbarhet. Att 
vårdaren lägger vårdandets fokus på patienten och kan visa sin välvilja att 
skapa ett jämlikt förhållande människor emellan. Det förväntas att 
vårdaren alltid gör sitt bästa för att förstå, hjälpa, stödja, stå ut och att de 
aldrig överger sina patienter.  
                                                           
33 Se fotnot 32. 
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Eftersom det i en vårdrelation är vårdaren som har kunskap kan det 
lätt uppfattas som att de äger makt i förhållandet. Att ha Yide betyder för 
vårdaren att det finns en viss makt, men att denna makt inte ska 
missbrukas utan användas som en resurs. 
 

Jag var så arg. Jag hade så ont då. Men läkaren, det gjorde ingenting, spelade 
ingen roll hur otrevlig jag var. Han pratade vänligt med mig, om att min 
sjukdom inte var så farlig, något jag inte behövde oroa mig för, att jag skulle 
slappna av och inte ha för bråttom. För att om jag gjorde det så skulle min 
sjukdom bli värre, och lidandet skulle öka. Det ser du, bara de här få orden, 
är mycket bättre än vad som helst. Jag ska ge ett exempel. Jag är mycket 
fattig. Jag har det inte lätt ekonomiskt. Om någon skulle ge mig pengar så att 
jag kunde söka vård, ge mig 1000 yuan för att söka vård. Det vore inte lika 
bra som de få orden han just sagt.  

 
Yide handlar även om vårdarens plikt gentemot patienten, hans familj 
och omgivning. Det ses som att en vårdare saknar Yide om inte 
patientens familj inkluderas i vården. Informanterna menar att familjen 
betyder mycket för patienternas välbefinnande och därför ska den 
naturligt inkluderas i tillfrisknadeprocessen och betraktas tillsammans 
med patienten som en vårdenhet.   

 
När läkarna gick runt skickade de ut alla mina anhöriga från salen. En del 
sjuksalar på sjukhuset är större, att ha en eller två anhöriga där stör 
egentligen inte. Men de tillåter inte anhöriga att vara där. Anhöriga, de 
sköter patienterna... det är ett tungt arbete. Att ha en sådan attityd mot 
anhöriga gör att alla, inklusive patienten, inte mår så bra. Det är också en 
fråga om Yide.  

 
6.1.5 Vårdandets och vårdrelationernas yttre horisont 

Vården som patienterna betalar för erbjuder en valmöjlighet för 
patienterna i Kina. Det innebär en frihet för patienterna att välja var de 
ska vårdas och vem de ska vårdas hos. Patienterna behöver inte stå ut 
med vård som de inte tror på eller vårdare som de inte vill vårdas av. 

’Att vara sjuk och vårdas’ betyder ett sökande. I en uppsjö av 
erbjudanden söks den rätta vårdaren och vårdinstitutionen. Sökandet kan 
vara planlöst. Underlag för sökandet saknas ofta. Vårdarens och 
vårdinstitutionens rykte används som huvudkriterium vid valet. 
Patienternas resurser gentemot det personliga behovet samt kostnader 
tas också med i beräkningen. Kravet som ställs på vårdaren har visst 
samband med kostnaderna för vården.  
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Vi som är arbetare har inte mycket pengar över, eller hur? Och jag har 
betalat så mycket pengar, och min sjukdom finns fortfarande kvar, 
naturligtvis klagar jag.  

 

Den höga vårdkostnaden ger även patienten en ny syn på vårdrelationen. 
En marknadsorienterad ’köp-och-sälj’ konsumentsyn på vårdrelationen 
smyger sig på hos patienterna och kraven som ställs på vårdare blir allt 
högre. Det upplevs även att en del vårdservice enbart erbjuds till dem 
som har råd. För de som inte har råd kan vården upplevas som orättvis. 

 
Åtminstone ska den [vårdrelationen] vara en jämställd relation. Helt 
klart. Enligt min ideologi ska vi som konsumenter ha lite högre status... som 
en köpare i ett varuhus. Där är konsumentens status högre, och de ger oss 
service. Vi som konsumenter, skattebetalare, bör ha lite högre status, en 
relation som en konsument och säljare. 

 
Trots att den ekonomiska aspekten har smugit sig in i synen på 
vårdrelationen så finns den mänskliga aspekten samtidigt kvar. Under sin 
erfarenhet som mottagare av vård får patienten insikter och förståelse 
om vad vårdarbetet innebär.  De upplever vårdarbetet som mycket 
krävande vilket fordrar hårda arbetsinsatser med tuffa arbetsvillkor och 
även stort emotionellt engagemang från vårdares sida. Denna nya 
synvinkel på vårdandet skapar en känsla av respekt för vårdarna. Att vara 
sjuk som patient innebär respekt och tacksamhet gentemot sina vårdare. 

 
Tidigare sa vi att lärare är ett yrke i vilket man bränner upp sig själv som en 
veke. Sjuksköterskeyrket är likadant. En lärare… lyser upp andra genom 
att offra sig själv – som en veke i ett stearinljus. Jag tycker det gäller 
sjuksköterskor också. De bränner upp sig själva. Sjuksköterskan är veken 
som brinner upp till aska. 
 

6.2 Delstudie 2: Att vårda ur ett kinesiskt vårdarperspektiv 

Innebörden av vårdande i Kina utgår från uppfattningen att vårda och 
hjälpa sin medmänniska i behov är en mänsklig plikt för alla i Kina. Att 
vårda som yrkesvårdare innebär därför att denna allmänmänskliga plikt 
blir mer konkretiserad och formaliserad i ett yrkesansvar. I 
yrkesrelationen kommer det också in en ekonomisk relation.  

Att vara vårdare innebär att ta på sig ansvaret och dela en gemenskap 
med patienter med syfte att hjälpa. Att vårda i vårdrelationer med 
patienter kräver vårdares absoluta närvaro och uppmärksamhet. Tiden 
för vård av patienter är begränsad då vårdrelationen enbart är en tillfällig 
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förbindelse. Vårdandet innebär därför inte enbart att hjälpa patienters 
tillfälliga behov utan även att kunna erbjuda ett holistiskt lärande som ger 
en långsiktig lösning. Genom att förmedla kunskaper till patienterna som 
de kan använda när relationen avslutats, gör vårdandet att patienterna 
åter kan ta hand om sig själva, sin familj och sin hälsa. 

I vårdrelationen, liksom i hela vårdandet, finns ett fokus på att 
kommunicera och att samtala med patienter, att komma patienterna nära 
för att förstå dem som individer med specifika behov i en speciell 
situation. Den generella kunskapen kan inte användas om vårdarna inte 
har förstått den patient som de har framför sig. När ett intersubjektivt 
samförstånd skapats kan vårdandet också maximeras.  

Den essentiella innebörden av ’att vårda’ konkretiseras med hjälp av 
en beskrivning av fenomenets konstituenter. Dessa är ’Att ge näring till 
livet’, ’Rollen som vårdare’, ’Att vårda med relationen’, ’Ett hav av 
kunskap’, ’Att göra entré i patientens värld’ och ’Vårdandets och 
vårdrelationens yttre horisont’.  
6.2.1 Att ge näring till livet 

För kinesiska vårdare är en patient en person som har förlorat sin inre 
balans och behöver hjälp för att återfinna hälsan och balansen. En 
patient är en hjälpsökande som behöver deras hjälp som yrkesvårdare.  

Hälsan behöver skötas, enligt vårdare i Kina. Att vårda betyder att lära 
ut sättet att vara för att hålla sig i balans och för att bevara hälsan. De 
menar att det inte är någon självklarhet att ha hälsa. 

En viktig uppgift i vårdandet är att lära patienter få insikt om hur de 
sköter sin hälsa, hur de ”ger näring till livet” (养生).  
 

Eftersom behandlingstiden är begränsad och patienten måste ta hand om sig 
själv och detta [att förebygga] är mycket viktigt. Det finns ett kinesiskt 
ordspråk: 30 % behandling och 70 % omsorg (三分治，七分养34) . Det 
betyder att i vårdandet är enbart 30 % behandling medan resterande 70 % 
handlar om omsorg och omvårdnad, att bevara hälsa. Vårt lärande till 
patienter utgår här ifrån. 
 
V: När patienten inte är sjuk ska vi förebygga. När han redan är sjuk då 
ska vi förhindra att sjukdomstillståndet blir värre. Detta är TCMs 
huvudbudskap: att förebygga sjukdom.  
När det gäller förebyggandet, kallar vi kineser det ’yangsheng’ (养生). ’Yang’ 
betyder näring, ’sheng’ betyder liv. Yangsheng betyder skydda och ge näring till 
livet. 

                                                           
34Yang养betyder näring, odla, kultivera, omsorg, omvårdnad. Har här valt att översätta 
yang med omsorg. 
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I: Hur kan ni göra det? 
V: Det kan vi göra på många olika sätt i vardagen. Emotionellt, kosten, 
motion, och tar hand om oss själva. 
Emotionellt betyder det mentala. Hur ska man vägleda sina starka känslor? 
Det finns en hel del metoder för att underlätta och hantera känslor som vi 
brukar lära ut till våra patienter. 
Kosten, Vad ska vi äta? Vad ska vi inte äta? Vad ska vi äta under denna 
årstid? Vad ska vi inte äta denna årstid? Vad bör vi inte äta över 
huvudtaget och varför?  
Och om motion, vilken motion för vilken ålder? Hur mycket? Vilken tid ska 
vi motionera?   

 
Ett viktigt budskap för vårdandet är, enligt dessa vårdare, att lära 
patienter att förstå att den existentiella balansen hos en människa 
ständigt påverkas av olika yttre och inre faktorer. Som en del av naturen 
påverkas människan lätt av sin omgivning. En del yttre faktorer och 
situationer är inte lätta för den enskilde att påverka. Under dessa 
situationer upplevs det som viktigt att individen anpassar sig efter 
omständigheterna för att lättare kunna bibehålla balansen. De kinesiska 
vårdarna ser samspelet med naturen som en mycket viktig del i 
vårdandet. 
 

Vi måste hitta harmoni med naturen och vår balans. På vintern är det 
mycket kallt och vi måste använda värme för att balansera det för att uppnå 
jämvikt. Om du äter något kallt på vintern kommer ’Yin’ att öka och 
balansen för ’Yang’ tappas35. Det blir obalans vilket leder till sjukdom. // 
På sommaren är dagarna långa och vi kan somna senare och vakna 
tidigare...// Vi människor är en del av naturen. Vi måste gå i takt med 
naturen och hitta balansen inne i oss själva och med naturen. // Om du inte 
gör det hamnar du på motståndspolen och i längden konsumerar det för 
mycket energi och då kommer sjukdom.  

 

                                                           
35 Yin och Yang är två motstående men kompletterande krafter, enligt Taoism. 
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Vårdare ser det också som viktigt att patienterna hittar balansen inom sig 
själva. De menar att känslorna är en inre faktor som tydligt kan påverka 
balansen.  Alltför starka känslor kan leda till obalans och ohälsa. 
Vårdandet innebär därför även att hjälpa patienter att hantera sina 
känslor för att bibehålla jämvikten.  
 

Känslorna är som tidvatten. Ibland är det upp och ibland är det ner under 
olika omständigheter. Vi kunde trösta honom med lämplig musik för att 
underlätta hans känslor. När han var arg kunde vi ge honom stöd. Eller låta 
honom blir ännu argare och låta känslorna få utlopp. Likadant är det när vi 
mycket arga och vi skriker och skäller på någon annan eller bråkar med dem, 
för att låta känslorna få utlopp...  

 
’Att ge näring till livet’ innebär att lyfta upp det positiva och tona ned det 
negativa för att göra det lättare för patienten. För att återställa hälsan, 
menar vårdarna, kan de inte bara fokusera på sjukdomen och åtgärda 
den, utan att det också är viktigt att lyfta upp och förstärka det friska hos 
patienten.  

Enligt vårdarna är konsten att vårda att kunna se möjligheter. 
Vårdandet innebär att visa patienten möjligheter i en till synes omöjlig 
situation. Det görs genom en fokusförändring. Istället för att fastna på 
det mörka flyttas blicken till det ljusa, från det negativa till det positiva 
med hjälp av vårdares uppmuntran och stöd, genom förståelse och 
samförstånd. Genom att bekräfta patientens lidande, visa på de resurser 
som finns kan vårdarna visa vägen ur situationen för patienterna. När 
sorgen tar över patientens tillvaro på grund av saknad ser vårdaren som 
sin uppgift att påminna patienten om det som fortfarande finns kvar. 
Vårdare upplever varje möte i en vårdrelation som en möjlighet. 
Tillsammans med patienten kan det till synes omöjliga möjliggöras.  
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Hon hade inte spelat piano tidigare, hade aldrig lärt sig. Hon härmade det jag 
gjorde med stor koncentration. Hon tyckte inte att det var tråkigt och hon 
reagerade... mycket snabbt, med ständig förbättring. Jag gjorde en del ljudlekar 
med henne, vilket hon inte hade gjort tidigare. Det var mycket nytt för henne.  
Människor tar emot nyheter mycket lätt på grund av nyfikenhet... 
Hennes man berättade 
– Vad konstig! Det var länge sedan hon var så här koncentrerad, tyckte 
något var så intressant, med ett leende i ansiktet.  
Vi vet ju hur ett ansiktsuttryck hos en patient med Parkinson brukar se ut. 
Pianot blir i detta fall ett verktyg som förändrar henne. Underhåller hennes 
mentala och kroppsliga tillstånd. //Det är ett sätt att hjälpa henne att 
återvända till ett jämförelsevis normalt tillstånd.// Hon koncentrerade sig 
mycket på pianots tangenter. Ögonen tittade på det. Det skedde där en 
fokusförändring, intresseförändring. Samtidigt skedde det även en biologisk 
och psykologisk förändring.//Den sista gången de kom [patienten är 
bosatt i Europa och kommer till Kina för behandling ett par 
gånger om året] berättade hennes man för mig att hon paddlade i havet 
hemma. Det var starkt gjort av henne. Hon hade också börjat lära sig att 
dansa. Hon lärde sig dansa ballett. Hon fick en sådan stark känsla efteråt. 
Han berättade att han aldrig hade tänkt att hans fru kunde göra så. Det 
skulle vara omöjligt. Men denna process, denna emotionella vändning, 
fortsätter att rulla på. 

 
6.2.2 Rollen som vårdare 

Enligt de kinesiska vårdarna är kännetecknet för vårdyrket ett 
ansvarstagande. För dem innebär vårdandet att ansvara för en annan 
människas liv i en krävande situation. Att välja ett yrke som vårdare är ett 
löfte om att ta på sig det ansvaret. Vårdarna upplever vårdandet som en 
mycket viktig uppgift och de bär med sig ett moraliskt krav att ta jobbet 
på allra största allvar.   
 

Han [patienten] är mitt ansvar.  Jag är medveten om att han behöver min 
hjälp och att jag inte kan orsaka mer problem för honom. // Jag kan inte 
hantera honom illa eftersom han redan är sjuk och har lidit mycket. Jag vill 
ta hand om honom mera.  

 
För vårdare innebär ‘att vårda’ en rationell handling. Att vara rationell 
betyder att de ”ska använda hjärnan” och förstå det som är nödvändigt för 
att deras arbetsliv och privatliv ska hållas isär. För de kinesiska vårdarna 
är vårdarrollen en yrkesroll. Vårdarrollen har en tydlig start och ett tydligt 
slut.  I sitt arbete försöker vårdaren vara ett balanserat, disciplinerat och 
kontrollerat jag.  
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När de har den vita rocken på sig är det en markering, en 
gränsdragning som tydliggör och skiljer vårdarrollen från de andra 
rollerna. När vårdarrollen är påkopplad får de andra rollerna i livet stå åt 
sidan för att då ryms det varken tid eller plats för dem. Det är enbart 
vårdarrollen som gäller under tiden, det privata ska inte påverka 
vårdandet. Rocken blir en symbol, en signal för när vårdarrollen skall 
träda in och ut. Det markerar den tid under vilken vårdaren ska ta sitt 
ansvar.   

 
D: När vi tar på oss den vita rocken blir det ett rollbyte. 
C: Det är vändpunkten. 
A: Det spelar ingen roll vad som har hänt tidigare. I detta moment ska jag 
omedelbart gå in i min roll och ta mitt ansvar. 
I: Vad betyder den vita rocken du har på dig? 
C:// Att jag ska träda in en roll som en sjuksköterska. (Ler) 
A: Att jag ska byta roll. Vi alla har många olika roller i vårt liv. Ibland 
har jag rollen som någons barn, ibland som någons förälder eller någons fru. 
Alla dessa roller är olika och vi har de med oss. Som ett exempel när jag 
sitter på soffan och pratar med min man, så är min roll hans fru, hans 
älskade. Men helt plötslig springer min son fram till mig, då förändras min 
roll omedelbart. Min roll är då en mammas. Detta sker på ett ögonblick. 
Dessa roller förvandlas hela tiden i vårt dagliga liv.  
D: Men detta betyder inte att vårdarrollen suddar ut min tidigare roll…  
C: Den finns kvar där… 
D: Det betyder inte att jag glömt bort rollen som har varit tidigare. Det 
betyder enbart att jag måste lämna den åt sidan. Rollen finns kvar i mitt 
hjärta men jag gömmer den. Visar det inte för någon annan. 
I: När kommer det tillbaka? 
B,C,D: När jobbet slutar och jag tar av mig rocken. (Skratt) 
A:// Då kommer jag tillbaka till min privata tid. 
C: Vad jag än vill göra kan jag göra… 
A: Om jag vill skrika, gråta eller bråka…Vad jag än vill är mitt privata, 
mitt eget. 
 I: Menar du att när du har rollen som sjuksköterska kan du inte 
göra det? 
A,B,C,D: Rätt, rätt, rätt.  

 
Vårdare vill ge all sin uppmärksamhet och omsorg till patienten och 
upplever att vårdandet kräver ”en total mental koncentration” så att vårdandets 
fokus läggs på patienten. För vårdarna är vårdarrollen till för att hjälpa 
andra. I en vårdrelation syftar de till att ge och inte att få. För att kunna 
ge måste vårdare först finna sin egen balans. De menar att om de fastnar 
i sina egna bekymmer blir det svårt att finna utrymme för att kunna ha 
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patienten först i tankarna. Vårdarnas privata känslor hanteras efter att 
vårdarrollen är utförd och vårdare återigen blir sitt privata jag.  

 
Min far gick bort hastigt och oväntat. Jag hade bara tre dagars ledighet sen 
återvände jag till jobbet igen. Det kändes oerhört jobbigt i början.// Men jag 
stod redan där, tiden var ute. Många par ögon tittade förväntansfullt på mig. 
Jag kunde bara ta ett djupt andetag i smyg och tysthet… lägga mina känslor 
åt sidan. Och, efter att jag fått kontroll på mina känslor och hittat min 
balans... när jag väl hade börjat då kunde jag så småningom koncentrera mig 
på det jag gjorde. Och de andra känslorna bleknade... Jag kan kontrollera 
mina egna känslor. För att, för det första, på grund av att jag är vuxen. Jag 
bör kunna kontrollera dem. För det andra finns ansvaret.  När jag är där, 
har jag ansvar att göra det bra. Jag kan inte ta med mitt privata problem till 
jobbet. I detta avseende är vi kineser mycket noga. Att jobbet, och familjen 
eller andra privata angelägenheter ska särskiljas. För det tredje, har jag en 
tanke att jag ska dölja det. Jag tycker inte att min sorg är något jag kan ge 
till någon annan. Det är min egen. Jag måste göra mitt bästa och inte belasta 
någon annan, påverka någon annan.// När du jobbar ska du jobba. Även 
om det är hur allvarligt som helst. Det som hänt hemma ska du lägga det 
bakom dig när du kommer till jobbet.// Vi kan inte ta med privata 
känslorna till arbetsplatsen. Om vi gör det är det inte bra för vårt arbete. Och 
vi vill absolut inte göra det. Jag måste vara redo när jag jobbar. Jag ska lägga 
hela mitt hjärta i arbetet. När jobbet slutar då kan jag fundera på det efteråt.  

 
’Att vårda’ innebär ett ständigt reflekterande. Vårdare menar att det är ett 
stort ansvar att vårda liv och därför krävs det att de hela tiden reflekterar 
över sina handlingar när de utövar yrket. Reflektionen betraktas som en 
oundviklig del i vårdandet.  Ständiga externa och interna granskningar av 
vårdarbetet förekommer regelbundet och i olika avseenden inom vården 
i Kina. Dessa fungerar även som en påminnelse om reflektion och det 
upplevs att dessa interna och externa kontroller av vårdarnas arbete är 
stressande men väsentliga.  

Vårdarna upplever att deras eget förhållningssätt och attityd har stor 
betydelse för att skapa en vårdande relation med patienten. De upplever 
att deras inre tankar om patienterna lätt avslöjas genom deras attityder i 
vårdrelationer. En grundförutsättning i vårdandet är, enligt dessa vårdare, 
den genuint goda viljan att vårda patienten och respekten för patienten 
som medmänniska.  

Mötet med patienten kan vara kortvarigt och handlingsfattigt men kan 
också betyda oerhört mycket för båda parter i en vårdrelation.  
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Eftersom han fortfarande sov, gick jag till honom och sänkte min röst, inte så 
högt, kunde inte ha så högt ljud på grund av han fortfarande sov. Om jag 
skulle ha en hög röst skulle han kunna vakna och bli skrämd. Jag sa till 
honom med låg röst:  
– Yibo36, yibo, vi ska ta ett blodprov nu.   
Rösten var lägre än när vi pratade vanligtvis, inte för högt, om vi skulle tala 
för högt då... en del personer skulle inte acceptera det. En del äldre personer 
som han skulle tycka det var jobbigt.  
Han sa:  
- Bra.  
Troligtvis hade han inte hunnit vakna helt ännu. Då knäppte jag upp hans 
skjorta vid ärmen. 
 Han sa: 
– Kanske det inte är lätt att hitta?  
Han talade om för mig att det inte brukade vara lätt.  
Jag såg ett kärl där och jag svarade: 
– Det är inte så farligt.  
Och sedan stack jag. Efteråt sa jag till honom: 
– Det är färdigt nu, yibo. 
 Och sedan gick jag. Jag hade enbart sagt tre meningar, gjort en uppgift som 
ingick i mitt ansvar.  

 
Efteråt skrev patienten ett tackbrev till sjukhusledningen för att visa sin 
uppskattning och tacksamhet för sköterskans omsorgsfulla handlande. 
Efter mötet visade patienten mycket stor respekt för och tillit till 
vårdaren. 

Citat ur brevet som patienten skrev till ledningen: 
 
Idag tog sköterskan X [efternamn] blodprov på mig. Mycket bra teknik. 
Gjorde inte det minsta ont. Attityden var utmärkt. Jag vill gärna ge henne 
beröm. 

 
6.2.3 Att vårda med relationen  
De kinesiska vårdarna ser det som ett mänskligt karaktärsdrag att må bra 
av att kunna hjälpa andra i behov av stöd, att kunna förändra något från 
dåligt till bra, någon från sjuk till frisk då de upplever att ”människor är goda 
och kan känna” och ”som människor har man ett gemensamt ansvar för sig själv och andra 
människor”.  

Att ge vård och erbjuda en hjälpande hand till en medmänniska i 
behov ser de kinesiska vårdarna som en mycket naturlig och självklar 
mänsklig handling. Viljan att vårda finns alltid hos människor, enligt 
dem.  

 
                                                           
36Yibo är ett dialektalt tilltal för äldre män, kan översättas med “gamla farbror”.  
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Förra året hade vi översvämning i sjukhuset, hela bottenvåningen och köket 
var under vatten. Patienterna hade ingen mat att äta. Jag var ledig hemma. 
Jag tänkte:  
- Aja, patienterna har ingen mat. De som är gamla, de som inte kan röra sig, 
de som inte har familj här… 
 Men jag hade mat hemma. Jag tog all mat jag hade dit. Jag hade inte mycket, 
hade bara några portioner. Jag delade ut de till de mest behövande. Inte på 
grund av om de hade pengar, eller om de var särskilt snälla mot mig, inte alls. 
Det var bara på grund av att de inte hade familj här medan de andra hade. 
De andra patienterna tyckte det jag gjorde var mycket bra. Trots att det inte 
var de som fick maten. Det är likadant när vi hör om någon som har det 
svårt, eller om någon naturkatastrof har hänt, när vi hör det vill vi gärna 
hjälpa till. Vi är villiga att hjälpa till. Det är liksom: jag har redan det bra, 
redan tillräckligt för mig själv. Jag är villig att dela det överflödiga jag har till 
dem som behöver det. // När jag vårdar ser jag till att patienten får det han 
behöver, mår bra och åker hem. Det jag gör sker helt naturligt. Och jag mår 
mycket bra av att kunna göra så. 

 
Vårdarna upplever dock att en vårdrelation till sin karaktär är mycket olik 
andra relationer; jämfört med en vänskapsrelation saknar vårdrelationen 
en ömsesidig jämlikhet; jämfört med en anhörigrelation saknar 
vårdrelationen den starka emotionella dimensionen.  

Det är inte som vänner. Vänner är ömsesidiga. Jag tar hand om dig och du 
tar hand om mig. Om jag är arg kan jag vara arg på min vän men det kan 
jag inte vara på mina patienter. // När han inte mår bra kan han prata 
med mig. Men när jag inte mår bra, kan jag inte tala om det för honom. Jag 
kan bara ge omsorg och ge honom en bra omvårdnad. I verkligheten vill 
varken patient eller sjuksköterska se det som ett vänskapsförhållande. 
Vårdrelation är bara en kortvarig relation. 
 
När min familjemedlem är sjuk hemma, då får jag mycket psykisk 
belastning. Jag känner mig ledsen och det gör ont. När jag tar hand om 
honom känns det mycket tungt, vilket lätt påverkar min rationella och 
intellektuella bedömning. Men om det är min patient. Den förändring han 
har kan jag möta med en mycket rationell och intellektuell attityd, ta hand 
om och ge omsorg till honom.  

 
Den vårdande ideologin i Kina är att vårdare ska vårda patienten såsom 
egna anhöriga, som en surrogatfamiljemedlem. Men ett faktum är, som 
en informant uttrycket det: ”Mitt förhållande med mina anhöriga kräver lång tid att 
bygga upp och det finns blodsband emellan oss.” I praktiken blir det svårt att 
fullständigt och känslomässigt kunna betrakta en patient som en anhörig. 
Däremot eftersträvar vårdarna ett förhållningssätt där de är lika 
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omsorgsfulla, och har samma tålamod och samma respekt för 
människovärdet när de vårdar en patient som när de vårdar sin anhöriga. 

 Vårdare i Kina ser sin uppgift i en vårdrelation som en livräddare i en 
nödsituation, en hjälpare som tillfälligt erbjuder en trygg gemenskap. De 
ser sig även som problemlösare som hjälper patienten att hitta lösningen, 
vägvisare som visar möjligheter i omöjliga situationer och lärare som lär 
patienten att ta tag i sin hälsoprocess och konsten att sköta sin hälsa. 
Vårdarna vill visa patienterna det som de inte ser, hjälpa dem att förstå 
det som de inte förstår, uttrycka det som de inte hittar ord för och belysa 
de möjligheter som inte är synliga för dem. Vårdarnas mål är att kunna 
hjälpa patienterna att återvända till sina vanliga liv och bli oberoende. 
När patienterna kan ta hand om sin hälsa igen med egen kraft, upphör 
samtidigt vårdrelationen.  

Vårdarna upplever vårdandet som krävande men uttrycker det olika. 
Sjuksköterskorna ser det vårdande yrket som en ”självuppoffring” medan 
läkarna uttrycker att det är en tung ansvarsbörda. 
 

När vi [sjuksköterskor] mår dåligt kan vi inte visa patienterna det heller. 
Ibland kan det hända att jag känner mig så orättvist behandlad [av 
patienterna], att jag fäller några tårar. // Det har hänt. När patienterna 
inte vill förstå och de skäller, är mycket arga på oss. Och jag tycker att jag 
inte har gjort något fel. // Men vi kan inte vara arga på dem... Det är bara 
så.  
 
”En person har enbart begränsade kunskaper även om man är läkare. Det 
som jag har gjort och inte har gjort skriver jag mycket tydligt ner i patientens 
journal. Efter det, om det händer något med patienten, att jag har missat en 
diagnos, och något hänt som en konsekvens, för något jag inte hade upptäckt 
på grund av min okunnighet. Det leder lätt till en konflikt, kanske en 
rättsfråga. 

 
Vårdarna uttrycker att sårbarheten stor i deras yrke. Vårdarna berättade 
att under deras yrkesliv möter de många påfrestande situationer som 
känns svåra. Under dessa situationer uppmuntrar de sig själva att 
anstränga sig att leva upp till vårdandets ideologi att hjälpa andra i behov 
och uppfylla förpliktelsen ”att ge den bästa omsorgen till patienterna” genom att 
ha tålamod och stå ut med situationen. De upplever att när de vårdar blir 
de mycket starkare som personer och klarar det som de inte skulle klara i 
en vardagssituation.  
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D: När jag var en ny elev, dog en patient en kväll och jag skulle göra 
eftervård. Det var en trafikolycka. Han blev ihjälkörd. Och det hela såg så 
hemskt ut… Jag var oerhört rädd… och det var mitt i natten, klockan var 
fyra... 
A: Om jag inte hade jobbat när jag befunnit mig i en sådan situation, skulle 
jag ha sprungit iväg, eller gömt mig i ett hörn och gråtit. 
D: Den gamla sköterskan som stod bredvid mig sa, “Var inte rädd”. Hon 
sa, ”Du har den heliga vita rocken på dig, inget oxens spöke eller ormens 
ande (牛鬼蛇神)37 kan komma dig nära”. 
I: Hjälpte det? 
D: Ja, det hjälpte. Psykologiskt tycker jag. Eftersom jag själv inte är religiös. 
Ja, denna vita rock är verkligen helig. En sådan känsla.   
 

Vårdrelationen grundas på patientens behov, enligt informanterna. Den 
insikten gör att vårdarna försöker undvika att hamna i konfliktsituation 
med sina patienter för att inte åsamka dem ännu mer lidande. När en 
konflikt ändå uppstår kan vårdare ibland försöka hjälpa patienten att 
förstå situationen ur deras perspektiv för att på så sätt skapa 
samförstånd. 
 

En gång sa den gamla Yibo [patienten] till mig att han måste hem. Han 
måste åka hem och ta ett bad hemma. Han ville inte vara här längre. Jag sa 
till honom att han inte kan göra så för att i sjukhus finns det regler att 
patienterna inte får åka hem under sin behandling. Jag skojade med honom 
eftersom vi har ett bra förhållande. Jag sa: 
– Du kan inte åka hem. Om du gör så då kommer läkaren att bli mycket 
arg på mig eftersom jag inte har skött mitt jobb att hålla dig kvar här. Kan 
du stå ut med tanken att han kommer att bli arg på mig?” 
Han tänkte lite, och tyckte så kan vara fallet. Och sedan erkände han att 
han faktiskt kunde ta ett bad här istället, för att det fanns faktiskt badrum 
här. Då insisterade han inte på att han måste hem. Jag förstår han gjorde 
detta på grund av han litade på mig. Han kunde sätta sig i min situation och 
ta mitt perspektiv.  

 
En vanligare åtgärd för vårdare i en konfliktsituation är att de först 
anstränger sig för att kontrollera sina egna känslor och återfinna 
balansen. Trots att situationen fortfarande kan upplevas som orättvis ur 
vårdarnas synvinkel försöker de att byta sitt vårdarperspektiv till 
patientens perspektiv. De försöker se saker och ting med patienters ögon 
för att förstå deras handlingar.  Samtidigt försöker de reflektera över sina 

                                                           
37牛鬼蛇神 betyder oxens spöke och ormens ande. Ursprungligen kommer det ur en 
Buddistberättelse där ett spöke med en oxes huvud och en ande med en orms kropp 
beskrivs. I generell mening betyder det ondskans krafter eller fiender.  
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egna handlingar som vårdare i situationen utifrån patientens perspektiv. 
De försöker stå ut och ha tålamod. 

Vårdare upplever att perspektivändring och reflektion hjälper dem att 
lättare förstå patienten, acceptera honom och göra det lättare att själv ha 
tålamod och stå ut i vårdandet särskilt under en konfliktsituation med 
patienten.  

 
Min kollega gick på rast och jag tog över hennes patienter. En elev kom och 
berättade att ett dropp till en patient var slut. Och jag skyndade mig 
omedelbart dit. Patienten var redan mycket arg och skrek: 
– HÄR BORTA! 
 Jag var mycket rädd inne i mitt hjärta. Han hade en sådan hög röst. Jag var 
rädd. Och jag tittade. Hans dropp var redan slut och det fanns blod i slangen. 
Jag mådde mycket dåligt och det kändes jobbigt. Jag sa ingenting och tog bort 
hans dropp. Han var fortfarande mycket upprörd. 
– VAD HÅLLER DU PÅ MED? VARFÖR TAR DET HELA 
HALVA DAGEN ATT KOMMA HIT? VAD GÖR NI HÄR I 
DETTA SJUKHUS? JAG MÅSTE GÅ OCH ANMÄLA 
DETTA TILL CHEFEN!  
 Jag kände då att jag inte orkade förklara någonting för honom. Men när jag 
gick där ifrån kände jag inom mig... så orättvist! Jag kunde inte lugna ner 
mig längre. Jag kände, aja... hur kom det sig... jag hade aldrig haft sådana 
känslor förut. Trots att jag tidigare hade haft en del patienter... trots att de 
var arga, men jag hade alltid kunnat förstå dem.   
Men idag kändes det särskilt jobbigt. Och det kändes mycket tråkigt. Sedan 
gick jag ut till korridoren. När jag kom tillbaka kändes det lite bättre. Och 
jag kände att jag måste gå till patienten och förklara lite. För trots allt hade 
jag missat mitt jobb. Och det kändes nödvändigt att be om förlåtelse. Jag gick 
till honom och sa: 
– Jag är ledsen att jag inte kom i tid. Hoppas du kan förlåta mig, och förstå. 
Efteråt kände jag mig bättre, trycket som fanns i mitt hjärta hade lättat. // 
Jag kunde förstå patienten trots att det fortfarande kändes orättvist, men jag 
kunde förstå det utifrån patientens synvinkel.  
 

Vårdarna kan emellanåt uppleva att utsattheten i vårdyrket är stor och 
som vårdare behöver de stå ut med en hel del. I den vardagliga kampen 
om liv och död får de också insikter om sina begränsningar och 
otillräckligheter. Det finns många situationer där vårdarna, trots att de 
har ansträngt sig och gjort sitt bästa, fortfarande känner att de inte räcker 
till. När uppdraget misslyckas känns sårbarheten stor hos vårdarna.  
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Patienten dör. Kunde inte rädda. Som sjuksköterska känner jag, liksom, ett 
liv bara gick bort helt plötsligt. Om vi kunde ha räddat honom… Denna 
gång kunde jag inte sova på många nätter, kände... trots allt, mycket ångest. 
Att jag inte hade räddat honom. Men egentligen har de anhöriga inte klagat 
på oss. De var tacksamma för att vi gjorde jättemycket den dagen, utan paus. 
De tyckte att vi verkligen försökte, att vi jobbade med hela vårt hjärta. 

 
Känslan av maktlöshet förekommer hos vårdare. De känner sig maktlösa 
när de missförstås och det inte finns utrymme för dem att förklara. De 
känner sig maktlösa inför att möta patienter som har ett stort behov av 
vård men av olika anledningar, såsom tidsbrist eller resursbrist, inte kan 
få det. De känner sig maktlösa när ett liv försvinner trots att de har gjort 
allt de kan. Alla dessa känsloladdade och pressade situationer känns som 
en utmaning för vårdarna att orka och stanna kvar i sina arbeten. 

Trots den krävande arbetssituationen upplever vårdarna ändå att det 
de gör är oerhört värdefullt och viktigt. De behövs. När patienterna visar 
vårdarna att deras välvilja har blivit väl mottagna eller insatserna har varit 
till godo, upplever de meningsfullhet och glädje. Att de har gjort någon 
nytta för andra medmänniskor. Att de har delat patientens sorg och 
glädje i en gemenskap. Det blir en drivkraft för dem att stanna kvar i 
detta krävande yrke.   
6.2.4 Ett hav av kunskap 

För vårdare i Kina betyder vårdandet att dela med sig. I sitt vårdande ser 
vårdaren sig själv som det viktigaste redskapet för att hjälpa sina 
patienter. En vårdare uttryckte: ”Det jag har, det jag kan, vill jag dela” De 
upplever att vad de har, kan, och hur de gör det bildar en helhet som kan 
erbjuda en möjlighet till hjälp för patienten. ”Har” och ”kan” i citatet 
syftar på vårdares kunskaper och erfarenheter.  

Att dela med sig av kunskap innebär inte en ensidig överföring av 
kunskap från vårdare till patient.  Vårdarna betraktar sina kunskaper som 
allmängiltiga. För att kunskapen ska kunna tillämpas på den unika 
individen känner vårdare att de måste lämna den generella, allmängiltiga 
kunskapen och hämta ytterligare information från patienterna, lära känna 
dem personligen och följa patienternas aktuella tankar och behov för att 
förstå vilken kunskap de ska dela med sig.  
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Vi studerade systematiskt i skolan. Det som vi studerade är att utgå ifrån ett 
brett perspektiv, mer allmängiltigt. Men i praktiken möter vi patienter i olika 
åldrar, med olika kulturell bakgrund, olika kön, olika sjukdomar. Vad du 
ser är enstaka olika fall, här och där. Det beror på hur du kan använda 
kunskaperna som du har lärt, att kunna tillämpa dem. En del åtgärder är 
kanske inte lämpliga för just denna patient. Då är det viktigt att se hur du 
kan tillämpa det du har lärt dig.  

 
Utgångspunkten för vårdandet i Kina är att människor är unika och har 
olika egenskaper. Vårdarna menar att olika människor har olika behov 
även om besvären är likartade. För vårdare innebär det att den främsta 
uppgiften för vårdandet är att hitta det unika hos individen så att adekvat 
hjälp ska kunna erbjudas då när det behövs, till just denna unika 
människa. 

Att vårda betyder att kommunicera kunskap och inte enbart 
informera. En del abstrakta kunskaper som inte är lätta för patienterna 
att förstå förvandlar vårdare till något enkelt och konkret. En propp i 
kranskärlen kan ibland förklaras som ”en vattenslang och varför det blir stopp där 
inne” för att göra det enkelt och lätt för patienten att förstå. Att vårda och 
kunna överföra kunskaper till patienterna kräver även vårdarens 
flexibilitet och kreativitet.  

Vårdare påstår att det finns en stor öppenhet vad som gäller synen på 
kunskap i Kina. Det är lätt att acceptera olika främmande 
behandlingsalternativ utanför den egna traditionen. Många nya 
behandlingsformer såsom musikterapi, dansterapi, ljusbehandling, 
färgbehandling och aromterapi sker idag inom sjukvårdens regi. För 
vårdarna innebär en ny behandlingsform en ny synvinkel på verkligheten 
som tillför ny kunskap. De upplever att en kombination av olika 
behandlingsformer ger ett bredare perspektiv av sjukdomsuppfattningen. 
Det leder i sin tur till ett bättre behandlingsunderlag. För vårdare betyder 
det även att de kan erbjuda bättre vård och bättre behandlingsresultat, 
vilket ofta också leder till en bättre vårdrelation med patienterna.  

 
Eftersom dessa patienter [patienter med stroke, Parkinson], efter att de 
har fått diagnosen från läkare, oftast känner att de har fått sin dom. Ingen 
kan göra något mer. Om vi kan erbjuda dem ytterligare en behandling blir det 
ytterligare ett hopp. I och med den snabba samhällsutvecklingen i modern tid 
uppkommer många nya problem som inte fanns tidigare och som vi inte har 
någon förklaring på. Det finns problem som inte går att lösa med vetenskap 
och medicin. Om det finns ett sådant fönster, en sådan plattform, som kan 
erbjuda möjlighet för en del metoder utanför den naturvetenskapliga, jag vet 
inte hur ni tänker i västerlandet, men vi kineser... om det finns ett litet hopp, 
även om det är så litet som en liten tråd, vill jag gärna ge mina patienter 
denna möjlighet. 
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Erfarenhet betraktas som värdefull i vårdandet. Vårdare menar att ”en del 
kunskap kan man inte lära sig i böckerna, utan man lär sig mycket i praktiken”. 
Vårdarna betraktar erfarenhet som en praktisk kunskap som hjälper dem 
att vårda på ett mer tillfredställande sätt än om den saknades.  

Att vara erfaren kan även betyda att nyfikenheten och känslorna 
minskar efter en tid. Vårdarna menar att vårdyrket är mycket krävande 
känslomässigt då liv och död, hopp och hopplöshet ingår i deras vardag. 
Efter att ha sett för mycket lidande kan de känna att känsligheten för 
andras lidande avtar. Enligt dem är det vanligt att de ofta har bättre 
känslighet för en patients lidande och misär när de är i början av 
karriären då viljan att hjälpa också är som högst.  

Enligt vårdarna är även deras praktiska färdighet en 
grundförutsättning för en lyckad vårdrelation eftersom en dålig teknik i 
vårdarbetet ofta medför onödigt lidande för patienten. Vårdarna 
upplever att när de visar att de kan sin sak och behärskar det de gör i 
vårdarbetet förstärks banden i vårdrelationen med patienten omgående. 
Om de däremot inte kan visa det, försämras relationen.   

 
– Hur kan du göra det? Du kommer inte att lyckas eftersom droppet finns ju 
här. Det är omöjligt att du kan byta mina kläder på grund av det, sa han 
[patienten] till mig.  
Jag sa till honom:  
– Jag kan, tro på mig. Du kan lita på mig. Jag kan göra det. 
Och sedan bytte jag hans kläder och sängkläder.  
Han var oerhört tacksam. 
 
I början var det helt klart att jag inte kunde det [att ta blodprov] och det 
gjorde ont på patienten. När det gjorde ont på patienten den första gången sa 
han till mig: 
– Din teknik är så dålig och jag vill inte att du gör det på mig mera. 

6.2.5 Att göra entré i patientens värld  

För de kinesiska vårdarna är kommunikation en central del av vårdandet. 
Kommunikationen är en nyckel som ger dem möjlighet att göra entré in i 
patientens värld. Då kan de lära känna patienterna som olika individer 
och få vetskap om var de befinner sig. Den kommunikationsform som 
används flitigt i Kina är samtal. Syftet med samtal är, enligt vårdarna, att 
få ett informationsutbyte och att komma patienterna nära. Samtidigt är 
det också deras sätt att visa sin goda vilja för patienterna. 

Att vårda är att samtala. De flesta samtal i vårdandet sker spontant i 
Kina. I vårdarnas stressiga arbetstillvaro för de flitigt spontana samtal 
med sina patienter, oftast i samband med andra arbetsuppgifter. Vårdare 
får en mycket rik information även av de korta konversationerna. 
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Samtalen blir en uppdatering om patienternas tillvaro så att vårdarna kan 
följa patienternas tankegångar och upptäcka deras aktuella behov. Sedan 
kan vårdarna sätta in lämpliga åtgärder. 
  

När vi pratar ett par meningar med honom då vet vi. Vad är i hans tankar? 
Vad är det som gäller för honom?  Som denna patient… det var när jag 
gjorde morgonens omvårdnadsarbete för honom. Vi behövde bädda hans säng 
och så. Han sa till mig att det kändes mycket jobbigt för honom.  
– Varför hade jag en sådan otur att behöva ligga här inne? Och... det är inte 
bara det, utan även att jag behöver lida. Det gjorde så ont i fötterna, kunde 
inte sova på hela natten.  
Hans emotionella växlingar är mycket stora. I samband med att vi gör 
medicinska och omvårdnadsinsatser samtalar vi med honom. Så att vi förstår 
hans emotionella växlingar. Förstår hans behov.  

 
Enligt de kinesiska vårdarna är innehållet i dessa spontana samtal ofta 
inte sjukdomsinriktade utan är till sin karaktär som vardagliga 
konversationer. Genom samtalen vill vårdarna visa att de bryr sig om 
patienterna och vill möta dem som hela människor och inte enbart deras 
sjuka delar. Att samtala med patienter är också en signal där vårdarna vill 
visa att de är tillgängliga och redo att hjälpa ifall patienterna önskar det. 
Vårdarna upplever att dessa spontana samtal oftast ger en närhetskänsla 
hos båda parter.   
 

Jag brukar fråga patienter till exempel: 
– Hur mår du?  
– Har du sovit bra inatt? 
 På så sätt kan jag klippa avståndet mellan oss, mellan sjuksköterska och 
patient, och vi kommer närmare varandra. Han kommer att känna sig lite 
bättre för att någon bryr sig om honom. Detta är vårt kinesiska sätt att vara, 
vilket vi tycker är mycket viktigt. Att det finns någon där som bryr sig om en, 
att någon frågar efter en. Då känns det bra. //  Om det inte finns någon 
som bryr sig om dig kommer du att känna att hela världen är så kall. Ingen 
värme finns någonstans, sådana känslor.  

 
Dessa täta, korta och spontana vardagliga samtal är, enligt vårdarna, 
mycket viktiga och effektiva för vårdandet eftersom det ger dem 
omedelbar information om vad patienten behöver vid den aktuella 
tidpunkten. Vårdarna upplever att dessa spontana samtal uppskattas och 
tas väl emot hos patienterna. De kinesiska vårdarna betraktar samtalen 
som mycket betydelsefulla för att komma patienterna nära i vårdandet.  
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När vi planerar ett samtal med en patient, dvs med ett mål att vi ska 
informera honom om något, då kanske han inte kommer på någonting att 
fråga. Vilket leder till att sådana planerade samtal inte når det önskade 
målet. Att de inte är så effektiva. Men om jag visar mig i salen ofta, helt 
plötsligt kommer han på en fråga som han vill ta reda på. Då kan han fråga 
mig. Och jag ger honom omedelbart ett rimligt svar. En sådan 
kommunikation är mera effektiv jämfört med det planerade samtalet då jag 
sitter där längre tid.  

 
Trots att vårdarna upplever att samtal har stor betydelse för vårdandet, är 
tyvärr dess effekter mycket svåra för dem att mäta och redovisa. 
Vårdarna upplever att det är svårt, i det stressiga arbetet, att få utrymme 
för dessa samtal med patienterna. Trots det går det inte att förneka 
vikten av samtalen vilka är källor för vårdaren att ta del av patientens 
personliga kunskap om sig själv.  
 

En del kan tycka: Hur viktigt kan det vara? Att prata? Att snacka?  
Vikten av samtal är inte mätbar och därför kan en del strunta i att samtala 
med patienten. Man kan jämföra med att om jag inte ger patienten medicin 
kommer han inte att bli bra. Han kommer att ha ont, därför måste jag göra 
det. Men om jag inte överför denna kunskap och information till honom går 
det inte att mäta. Det finns inte många som är medvetna om hur viktigt det 
egentligen är... 

 
De kinesiska vårdarna upplever att det viktigaste vid kommunikation i en 
vårdrelation egentligen inte är dess former. Istället är det vårdarnas goda 
vilja och genuina känsla att hjälpa som måste finnas för att skapa en 
känsla av närhet och samhörighet hos patienterna. Förutom samtalet 
berättar vårdarna om många olika icke-verbala kommunikationsvägar 
såsom leende, beröring och musik för att nå patienten, för att komma 
patienterna nära och skaffa en bra vårdrelation med dem.  
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I början av behandlingen kunde vi inte kommunicera med varandra 
[patienten kom från ett annat land och hade talsvårigheter]. Genom 
tolkens hjälp skrev jag upp en del meningar i ett block för kommunikation. 
Hennes man var med och vi försökte kommunicera så att jag kunde få en 
grundförståelse av henne. Men det var svårt. 
– Vi ska spela lite piano idag, sa jag.  
Hon la sina händer på pianot.  
 – Kan du spela? frågade hon mig.  
Hon frågade mig om jag kunde spela (skratt). Men jag svarade inte om jag 
kunde eller inte. Inte heller frågade jag henne om hon kunde spela eller inte. 
Jag kom upp och satte mig där, och spelade den första delen av 
Månskenssonaten av Beethoven.  
Hon var mycket glad. Hon sa att hon älskade detta stycke. Egentligen hade 
jag redan tidigare tagit reda på det av hennes man. Hon blev mycket glad. 
Och det kändes som vi hade kommit mycket nära varandra.  Efter att ha fått 
en känsla av närhet blev hindren emellan oss mindre och mindre. Och en del 
saker som jag tog upp blev mycket lättare för henne att acceptera. 
 

Vårdandet innebär att hjälpa patienterna att förstå sin situation. Vårdare 
upplever att när patienterna förstår sin situation blir det lättare för dem 
att hitta meningen i tillvaron och bilda helhet av sammanhanget. 
Patienternas vilja att samarbeta blir också större när de förstår sin 
situation och de orsaker som ligger bakom vårdarnas handlingar. Att 
utarbeta samförstånd i vårdrelationen upplevs som en viktig åtgärd.  

Trots att vårdandet enbart syftar till att ge och inte få upplever 
vårdarna att det krävs en ömsesidighet i förståelsen i relationen. Det är 
lika viktigt för patienten att förstå vårdaren ur vårdarens synvinkel. 
Vårdare i Kina strävar efter ett gemensamt mål med sina patienter i en 
vårdrelation. Enligt dem är det lättare att nå vårdandets mål genom 
samarbete. Genom att se utifrån den andres perspektiv kan en del 
onödiga konflikter undvikas som annars uppstår i en vårdrelation. 

De kinesiska vårdarna upplever att vårdandet är berikande. Vårdarna 
upplever att de får mycket tillbaka trots att det inte är förväntat. De 
menar att genom vårdandet får de ta del av patienternas personliga 
kunskap, livshistoria och erfarenheter. De lär känna en värld som de inte 
har levt i. De får dela en gemenskap med patienterna i en viktig period av 
deras liv. Det är mycket lärorikt och berikar både deras yrkeserfarenhet 
och livserfarenhet. Vårdarna får nya insikter om livet och upptäcker nya 
lösningar och möjligheter inför svåra situationer vilket de själva har 
glädje av i livet. De blir mer tacksamma för saker som de tidigare har 
tagit för givna.  
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Att göra entré i patientens värld är att också göra entré i patientens 
familjs värld. Patientens familj är alltid inkluderad i vårdandet i Kina. 
Familjebanden är mycket starka i Kina, enligt vårdarna. De anhöriga har 
också det ekonomiska ansvaret för patienterna under deras vårdtid. Det 
är familjmedlemmarna som har försörjningsplikt gentemot sina anhöriga. 
Vid beslutsfattande om att genomföra olika behandlingar är det ytterst 
viktigt att först få godkännande av de anhöriga. Vårdarna ser det som en 
självklarhet att inkludera anhöriga i vårdandet. En god relation med 
anhöriga i vårdandet ses som värdefull då de anhöriga i praktiken ofta 
fungerar som brobyggare mellan patienten och vårdaren. Det underlättar 
oerhört mycket i vårdarbetet. Enligt de kinesiska vårdarna ska vårdandet 
bygga på ett gemensamt mål mellan vårdare, patient och anhöriga. 
6.2.6 Vårdandets och vårdrelationernas yttre horisont 

Enligt vårdarna är de flesta konflikter mellan vårdare och patient i en 
vårdrelation i dagens Kina av ekonomisk karaktär. De höga 
vårdkostnaderna har blivit en tung belastning för patienterna. En följd av 
detta är, anser vårdarna, att kraven på dem blivit alltför höga.  
 

Varje dag skriver vi ut en faktura för medicinkostnader som patienten ska 
betala. Nu för tiden tycker patienten att han har betalat så mycket att han är 
en konsument, en köpare. Han ser mig som en säljare. Vi måste acceptera 
och ge honom service. Erbjuda en service som han är helt nöjd med.  
 

Vårdarna menar att det nya konsumentsynsättet på vårdrelationen är 
orättvist och känns frustrerande. De upplever att deras välvilja för 
patienter ofta misstolkas som att de gör det av eget ekonomiskt intresse 
inom det nya ’köp-och-sälj’ tänkandet. Ur vårdares perspektiv innebär 
jämförelsen vårdrelation med ett konsumentstänkande att vårdandets 
innehåll nedvärderas och att respekten för dem saknas.  

Att vårda kräver kunskap, välvilja och omtanke men medför ofta 
hårda arbetsvillkor. Vårdarna kräver inte att få något i en vårdrelation 
men en ömsesidig respekt behövs. De upplever att de förtjänar respekt, 
från patienter och allmänhet, för vad de gör och kunskaper de har.  

 
A: Jag tycker inte det är rättvist att patienterna jämför oss med servitriser.  
D: I vårt jobb krävs kunskap och teknik. 
C: Vi är inte en maskinskötare, är inte… servitriser, några… tekniska 
arbetare.  
B: Vi är absolut inte servitriser. 

 
Vårdarna inser att ekonomin också innebär ett hinder för dem att 
erbjuda sin hjälp till alla som behöver det då en del personer inte har råd. 
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Vårdarna känner sig mycket maktlösa inför frågan om rättvisa i dagens 
vårdsituation i Kina.  

Det finns innerst inne hos vårdarna en önskan att de genom att göra 
sitt bästa ska förkorta vårdtiderna för patienterna, så mycket som det är 
möjligt. Då blir den ekonomiska belastningen mindre för patienterna och 
deras anhöriga.  

 
Jag tycker mycket synd om en hel del av dem [patienterna] för att 
vårdkostnaderna är så höga. Om en patient stannar en dag till betalar han 
för ytterligare en dags kostnad.//Jag önskar dig återställd så fort som möjligt. 
Jag vill ge dig alla mina kunskaper och jag skyndar mig på så att du kan 
lämna sjukhuset och att din sjukdom blir botad. Så tänker jag. 
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7 Sammanfattning  
Det är avsikten att beskriva en generell struktur för fenomenet 
’vårdrelation’ när samtliga studier i projektet är genomförda, vilket 
inkluderar även svenska studier. Nedan skissas en preliminär 
sammanfattning av de två empiriska studierna som ingår i denna 
licentiatavhandling. Innebörderna ska belysa fenomenet ”vårdrelation” 
utifrån kinesiska patienter och vårdares synvinklar i en kinesisk 
vårdkontext och ge svar på forskningsfrågorna: 
 
 Vad karaktäriserar en vårdrelation i Kina? 
 Vad erfar patient/vårdare när de vårdas/vårdar i Kina?  
 Hur erfar patient/vårdare vårdrelation i Kina?  
 Vad är det som gör en vårdrelation vårdande? 
 Vad främjar/förhindrar hälsa i en vårdrelation? 

 
I Kina initieras en vårdrelation utav patientens behov av hjälp och vård 
då dennes harmoniska tillvaro inte längre går att upprätthålla med egen 
kraft och vilja.  Som utgångspunkt är vårdrelationen en behovsrelation. 
När vårdrelationen inleds träder de två huvudaktörerna in i sina roller 
som patient och vårdare. I vårdrelationen är patienten hjälpsökande och 
vårdaren hjälpare.  

Att vara patient medför en reduceringsprocess av det naturliga och 
vanliga jaget vilket ger en viss motvilja till att träda in i rollen som patient 
och även en benägenhet att träda in och ut ur rollen. Patientrollen 
innebär även en viss sårbarhet.  

Att vara god, att visa omsorg om andra och göra rätt betraktas som en 
del av den mänskliga naturen i Kina. Att vara vårdare innebär dock 
ytterligare ett steg, att ta initiativet och ansvaret i vårdandet. Att äga de 
efterfrågade kunskaperna och resurserna innebär för vårdare skyldighet 
att göra sitt bästa för att hjälpa andra när behovet finns. Vårdarrollen i en 
vårdrelation har till syfte att tillfredsställa andras behov och inte de egna. 
Däremot är vårdarrollen tydlig och klart avgränsad av vårdarens 
arbetstider. Vårdarrollen tillhör inte vårdares privatliv utan upplevs som 
en kollektiv yrkesroll vilken innebär ansvarstagande. 

Motivet för patienter att söka upp vårdare är att få de kunskaper och 
den hjälp som krävs för att återfå hälsan och balansen. En viktig 
funktion för en vårdrelation i Kina är därför kunskapsförmedling. 
Genom denna förmedling av kunskaper hjälper de kinesiska vårdarna 
patienterna att undanröja okunnigheten om hälsan och skapa förståelse 
för situationen vilket gör att patienterna aktivt kan delta i 
läkandeprocesser. Genom att vårdaren tillför verktyg och kunskap kan 
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patienterna frigöra egna krafter och återta ansvaret för sin hälsa. 
Vårdandet innebär även att lära ut sättet att vara; att leva och ta hand om 
hälsan medan den finns.  

Målet för en vårdrelation är att med hjälp av vårdaren återskapa en 
personlig harmonisk tillvaro för patienten. Det innebär att patienten kan 
återta ansvaret för sin hälsa, återvända till sin vardag och åter bli en 
resurs för sin familj och andra medmänniskor. För att målet ska kunna 
uppnås krävs att vårdandets fokus ständigt ligger på patienten i en 
vårdrelation. 

Ur de kinesiska vårdarnas synvinkel är kunskaperna som de äger om 
hälsa generella. De behöver skapa en dialog med patienterna och ta del 
av deras personliga kunskaper om sig själva för att de generella 
kunskaperna ska kunna tillämpas och anpassas till den unika människan. 
Dessa dialoger sker flitigt i form av informella samtal inom vården i 
Kina. Genom att dela patientens upplevelser, känslor och historia 
framträder patienten som medmänniska och individ. Dialogerna ger 
tillfälle för båda aktörerna att lära känna varandra och att relationen ska 
kunna utvecklas till en mellanmänsklig relation där utrymme finns för 
patienten och vårdaren att mötas som medmänniskor. 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar utformningen av en 
vårdrelation. Patienternas behov är olika, vilja och förmåga hos de två 
huvudaktörerna kan också variera. Dessutom påverkar socioekonomiska 
faktorer hos individ, familj och samhälle hur vårdrelationen ser ut. Trots 
att vårdrelationen kan vara ett flyktigt möte eller en långvarig bekantskap, 
är relationen en målinriktad och tillfällig förbindelse som normalt upphör 
när målet är uppnått.  

Vårdrelation i Kina visar sig som ett komplicerat mellanmänskligt 
förhållande där även familjen är en viktig aktör. I detta mellanmänskliga 
förhållande ryms en behovsrelation. Kärnan i en vårdrelation är de olika 
parternas etiska ansvar mot sig själv och andra, att byta perspektiven 
med andra för att förstå.  

En vårdande relation i Kina innebär ett ömsesidigt förhållande mellan 
patienten och vårdaren, där givande och tagande sker naturligt. 
Grundläggande krav för en vårdande vårdrelation är att parterna ger 
varandra ömsesidig respekt och förståelse för att vårdandets mål lättare 
ska kunna uppnås. I den kinesiska vårdrelationen delar de två parterna en 
mänsklig gemenskap. Dessutom behöver en patient i en vårdrelation ge 
ut sin levda kunskap om sig själv till vårdaren för att vårdandet ska 
kunna maximeras. Under en vårdrelation ger vårdaren sin absoluta 
närvaro, med sin kunskap och förmåga, för att hjälpa de andra i behov. 
Förutom en ekonomisk ersättning för sina insatser får vårdare många 
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berikande yrkes- och livserfarenheter. Vårdyrket ses därmed av vårdarna 
som ett tillfredsställande och meningsfullt yrke.   

Hinder för en vårdande relation är när ömsesidig förståelse och 
respekt saknas i vårdrelationen, då finns risken att relationen uppfattas 
som maktutövning med sårbarhet som konsekvens. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel inleder med en diskussion och reflektion om forskningens 
metodologiska överväganden i de olika arbetsmomenten i denna 
licentiatavhandling. Därefter följer en diskussion utifrån forskningens 
resultat.
8.1 Metoddiskussion och reflektion 

En livsvärldsforskning med en reflekterande fenomenologisk hållning 
kräver ständigt reflekterande under hela arbetsgången (Dahlberg et al. 
2003b; 2008; Dahlberg 2006a, 2006b). Enligt Dahlberg (ibid.) är det inte 
enbart förförståelsen som ska tyglas, även valen i de olika 
arbetsmomenten ska reflekteras över, dessutom måste hela 
förståelseprocessen problematiseras och ifrågasättas. I detta avsnitt ska 
mina reflektioner om de olika arbetsmomenten redovisas. 
8.1.1 Avhandlingsdesign

Det finns både för- och nackdelar med att skriva en 
monografiavhandling istället för en sammanläggningsavhandling. En 
fördel med en monografiavhandling är att det ger möjlighet att gå 
djupare i berättelsen då den kan ge bättre utrymme att tydligare beskriva 
och på så sätt ge bättre möjlighet att få en sammanhängande bild av 
fenomenet. Nackdelen är dock att en monografiavhandling inte ger 
samma spridningskraft som en sammanläggningsavhandling gör.  

Anledningen till att mitt val blev en monografiavhandling grundas 
huvudsakligen på det studerade fenomenets bredd och komplexa 
karaktär men även min önskan att kunna ge en sammanhängande 
helhetsbeskrivning av fenomenet ur båda aktörers perspektiv. Nu i 
efterhand kan konstateras att valet var rätt och önskemålet har uppfyllts. 
För att forskningsresultatet ska kunna spridas vidare måste det dock 
kompletteras med ytterligare artikelskrivning. 

Språkval för avhandlingen är svenska. Valet beror delvis på att de 
vårdteorier om vårdrelationen som tagits upp för diskussion i 
avhandlingen är aktuella i Norden, men delvis även på grund av att 
doktorsavhandlingens upplägg är att studera fenomenet utifrån kinesisk 
och svensk kontext.  
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En fördel med svenska är att det gör resultatet lättare tillgängligt för 
den svenska vården. Nackdelen är dock att resultatet inte blir lika lätt 
tillgängligt internationellt. Detta innebär att senare artikelskrivning måste 
ske på engelska för att budskapet i forskningen ska kunna nå 
internationella läsare. Om avhandling skrivits på engelska från början 
hade det kunnat spara många omskrivningsmoment i framtiden.  

Det visar sig att studera fenomenet ’vårdrelation’ ifrån en kinesisk 
kontext har varit berikande i kunskapen om fenomenet. Det har kastat 
nytt ljus, bidragit med nya infallsvinklar och insikter om fenomenet. En 
del saker som vi har tagit för givit tidigare, såsom patientbegrepp och 
vårdrelationens karaktär, kräver nu vidare funderingar. 

Personligen har jag lärt mycket om den kinesiska kulturen och det 
kinesiska sättet att vara i denna avhandling. Tidigare när jag levde i ett 
kinesiskt samhälle togs allt detta för givet. Jag började reflektera först i 
samband med undersökningen och det avstånd som den krävde. Som 
vårdare och som person är jag oerhört tacksam för dessa kunskaper och 
insikter om vårdande som denna forskning gett.  

När titeln ’Vårdandets Tao’ växte fram under arbetets gång kändes 
det som en stor utmaning. Farhågor fanns att titeln och området skulle 
vara allt för stor och omfattande. Det visar sig dock att ’Vårdandets Tao’ 
är en lämplig titel för denna avhandling då avhandlingsresultatet faktiskt 
lever upp till titelns bärande budskap och visar balansgången i 
vårdrelationen.  
8.1.2 Litteratursökning  

Genomgången visar att det finns väldigt lite tillgänglig litteratur om 
forskning kring vårdande och vårdrelation i Kina här i Sverige. Även den 
kinesiska nationella tidskriften for sjuksköterskor, Chinese Journal of 
Nursing, innehåller mest kvantitativa medicinforskningar där forskning 
om vårdande och vårdrelation sällan finns med.  

För att skaffa mig en övergripande förståelse av kontexten som skulle 
studeras användes olika källor, såsom lokala tidskrifter, tidningar, böcker 
och information ifrån olika databaser i Kina, inför det empiriska 
genomförandet. Dessa källor har även lett till en del merarbete och 
oklarheter då de är av varierande kvalitet och ibland saknas helt 
hänvisningar till refererad litteratur. Ett exempel som kan ges är att årtal 
och stad för den första sjuksköterskeskolan i landet angavs som olika. 
Även informationen som gäller det komplicerade utbildningssystemet för 
sjuksköterskor i landet, såsom skillnader mellan ‘certificate nurse’ och 
’diploma nurse’ är mycket oklart för en utomstående i beskrivningarna. 
Dessa oklarheter klarades sedan upp med hjälp av rektorn i den aktuella 
sjuksköterskeskolan och olika vårdforskare i Kina under den empiriska 
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undersökningen. Efter att ha skaffat mig en grundläggande förståelse av 
kontexten har huvudsakligen vetenskapliga rapporter använts för att 
skaffa information. 

De forskningsrapporter som har bidragit till min förförståelse om 
fenomenet och om kontexten kommer delvis från Amerika, Sverige och 
Japan, men det är forskningsrapporter från mitt gamla hemland Hong 
Kong som gett de mesta förkunskaperna om fenomenet vårdande och 
vårdrelation i den aktuella kontexten.  

På grund av sin unika geografiska, historiska, politiska och kulturella 
bakgrund har Hong Kong sedan länge tillbaka varit en mötespunkt för 
Kina och västvärlden. Även under tider då Kina varit isolerat för 
omvärlden, främst 1960- till 1980-talet, var kontakten mellan Kina och 
Hong Kong aldrig bruten. Detta har gjort Hong Kong till ett viktigt 
informationsutbytescentrum mellan Kina och omvärlden. När Kina 
öppnade dörren till omvärlden på 1980-talet spelade Hong Kong också 
en viktig roll för kunskaps- och kulturförmedling. På grund av långa 
erfarenheter och forskningstraditioner är Hong Kong fortfarande ett 
viktigt informationscentrum för Kinaforskning och så även för denna 
forskning. 

På grund av den begränsade litteraturen inom området hoppas jag att 
denna avhandling kan bidra med kunskap och information om det 
kinesiska perspektivet på vårdande för framtida vårdforskning.  
8.1.3 Metodologiska överväganden 

Ansatsen som valts för denna avhandling är fenomenologi. Även om 
Moran (2000 xiii) påstår att ”phenomenologists were free to engage with all areas of 
experience. So long as one rendered faithfully the experience of the matters themselves, there 
was no limit put on what could be examined”, så inser jag att fenomenet som 
undersöks är omfattande, och utgångsfrågorna var alltför många. Till en 
början betvivlade jag att en fenomenlogisk forskning med enbart ett fåtal 
informanter skulle kunna ge svar på samtliga frågor. 

Med en omfattande problemformulering går det naturligtvis att 
avgränsa och enbart koncentrera sig på en del av fenomenet, såsom 
delaktighet eller maktsituation i en vårdrelation, men eftersom målet var 
att ge en helhetsbild av fenomenet var jag inte villig att göra någon 
avgränsning. Det var också av denna anledning den kinesiska folksagan, 
”Den dumma mannen som flyttar berg”, skrevs som förord. Det var 
som ett erkännande av att uppgiften var alldeles för stor men att jag ändå 
var tillräckligt envis för att göra ett försök att hitta svar. 

I samband med att forskningens resultat framträdde blev jag mycket 
förvånad över att inte enbart forskningsfrågorna utan även samtliga 
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utgångsfrågor faktiskt blev besvarade38. Dessutom stod det klart att det 
gick att knyta ihop de olika delarna i resultaten till en sammanhängande 
helhet om vårdrelation.  

Fenomenologin som forskningsansats överträffade förväntningarna. 
Jag är även mycket tacksam för den frihet som ansatsen erbjuder i 
sökandet, att det ger utrymme för att studera fenomenet i primära 
erfaranden och inte som ett inringat fenomen med tidigare teorier och 
beskrivningar. Det visar sig att genom att studera fenomenet ur ett 
livsvärldsperspektiv gavs rika innebörder i intervjudatamaterialet.  
Fenomenet ”vårdrelation” kunde visa upp sig ur informanternas levda 
vårderfarenheter i sin mångfald vilket ses i forskningsresultatet. 
8.1.4 Genomförandet  
Samordnare, ledning och personal från sjuksköterskeskolan och de 
deltagande sjukhusen i Kina var mycket hjälpsamma genom att bidra 
med stöd, information och vänlighet under hela det praktiska 
genomförandet. Dessa personer har även uttryckt glädje över att kunna 
bidra med kunskapsutveckling i en transkulturell forskning. Att kunna 
prata språket flytande har varit en enorm tillgång, många har uttryckt en 
stor önskan om kunskapsutbyte med vården i västvärlden men språket 
har varit det största hindret för dem. Detta gjorde att den empiriska 
undersökningen genomfördes utan problem och jag fick all hjälp och 
stöd som behövdes. 

Mina besök på de aktuella avdelningarna inleddes med att en ur 
personalen följde med runt och presenterade sin avdelning. Detta gav en 
grundläggande upplysning och förståelse för den aktuella kontexten, och 
det gav även möjlighet att lära känna patienter och deras anhöriga på 
avdelningen vilket gjorde det lättare att få ytterligare informanter att dela 
i studien. 

En ytterligare dimension och djupare förståelse av fenomenen att 
vårda och vårdas i den aktuella kontexten hade kanske kunnat uppnås 
genom observation under ett arbetspass och där gå bredvid personalen 
som en studerande istället för en utländsk besökare. Men med endast en 
dag på varje avdelning, vilket även skulle räcka för intervjuer, fanns inte 
utrymme att gå djupare in i vården på respektive avdelning än dessa, 
ändå informativa presentationsrundor. 

                                                           
38 Svar på forskningsfrågor redovisas i sammanfattningen och svar till utgångsfrågor 
redovisas i epilogen av avhandlingen. 
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8.1.5 Urvalet 

Vid urvalet av informanter har en stor variation av vårdkontext och olika 
personliga egenskaper eftersträvats. Även genusperspektivet har tagits 
hänsyn till. Patientstudien har en bra fördelning efter de olika kriterierna. 
I vårdarstudie är antalet män färre än antalet kvinnor, dock finns en 
manlig informant i tre av de fyra yrkena. Den största yrkesgruppen i 
vårdarstudien är sjuksköterskor, där flera olika befattningar såsom 
sjuksköterskeelev, sjuksköterska, föreståndare och vårdlärare finns 
representerade. I gruppen sjuksköterskor ingår både ‘certificate nurse’ 
och ’diploma nurse’.  

Med hjälp av personalen rekryterades ytterligare informanter utöver 
de som var avsedda att delta i undersökningen. Till en början var det 
planerat för sex patienter och sex vårdare som informanter i studien. Till 
slut blev det totalt nio patienter och 14 vårdare som deltog i 
undersökningen. Antalet informanter är ojämnt fördelat i de två 
studierna. En anledning till detta är att det uppkom en spontan och 
oväntad gruppintervju med fyra vårdlärare vid studiebesöket på 
sjuksköterskeskolan. En annan anledning är att jag blev sjuk av 
värmeslag den sista dagen på fältet och därför inte kunde leta upp 
ytterligare patienter för att delta. Om det sistnämnda inte hade inträffat 
var det planerat att på den aktuella dagen söka upp en ung patient för att 
öka åldersspridningen, en patient från psykiatrin och en patient från 
äldrevården för att öka spridningen av vårdkontext. Detta hade möjligen 
kunna bidra med nya infallsvinklar på fenomenet.  
8.1.6 Intervjuerna 

Vid varje intervjutillfälle var jag mycket förväntansfull. Nyfikenheten var 
stor och det fanns en iver att få ta del av dessa personers levda 
erfarenhet om fenomenet. Innerst inne fanns en tillit: att dessa personer 
skulle komma med lösningen på gåtan som gäckat mig så länge. Det 
kändes som om dessa personer var mina lärare och föreläsningen som de 
skulle ge var oerhört viktigt för livet men detta var det enda 
föreläsningstillfället att vara med på. Denna känsla uppkom troligtvis av 
att en självfinansierad transkulturforskning är ett kostsamt projekt, men 
även att programmet i Kina var fastställt vilket inte gav något utrymme 
för att göra om vid misstag. 

Jag var koncentrerad vid intervjusituationerna39. Upplevelsen var att 
för tillfället var det endast informanten och jag som fanns i hela tillvaron 
och det informanten hade att säga var oerhört viktigt. Jag lyssnade 
                                                           
39 Vid det sista intervjutillfället, precis innan värmeslaget bröt ut, var det dock svårt att 
behålla koncentrationen då kroppen inte mådde bra.  
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mycket noga och med ett stort intresse på informantens berättelse och 
ville inte släppa förbi en utsaga om det fanns minsta oklarhet.  

Nyfikenheten var mycket stor och följdfrågorna var många. 
Informanterna svarade tålmodigt och gick djupare och djupare i sina 
berättelser och gav många innehållsrika utsagor ur deras erfarenheter. 
Intervju som datainsamlingsmetod gav möjlighet att få tillgång till 
informanternas rika levda erfarenheter av fenomenet.  

Eftersom gruppintervjun inte var inplanerad i mitt program och 
kunde ses som en bonus fanns inte heller någon rädsla för att göra 
misstag, trots att tidigare erfarenhet eller förkunskap saknades. Jag tänkte 
bara använda förnuftet och göra så gott som möjligt. 

Dynamiken i gruppintervjun var fascinerande. Informanterna gav 
stöd, ifrågasatte eller motsade varandras utsagor vilka gav olika 
perspektiv och ledde till rikare innebörd av fenomenet. Denna dynamik 
hade jag inte upplevt i en individuell intervju. Då alla hade mycket att 
tillföra så fick diskussionen ibland styras så att de talade en åt gången och 
att alla fick möjlighet att få ut sina synpunkter. Gruppintervjun varade 
två och en halv timme. Informanterna var mycket nöjda efter intervjun 
och uttryckte att dessa samtal och reflektioner skulle förekomma oftare i 
arbetslivet.  

Som forskare fanns redan från början insikten att förförståelsen, mina 
kunskaper om den kinesiska kulturen samt erfarenheter som vårdare i 
många år, kunde vara ett hinder för att vara nyfiken då förståelse 
uppkommer för tidigt och inte låter fenomenet få chansen att visa sig 
som det är. Men jag har aldrig arbetat som vårdare i Kina och, trots att 
landet inte är främmande, var kunskaperna om den kinesiska 
vårdkontexten ringa och därför fanns nyfikenheten där. Det kändes inte 
särskilt svårt att hålla tillbaka egna uppfattningar om fenomenet och ha 
en öppen hållning under intervjusituationen. Det fanns en stark vilja att 
lyssna på och ta del av informanternas berättelser och att lära ifrån deras 
perspektiv och skaffa nya kunskaper, då mitt eget tidigare sökande inte 
gett några svar på det som sökts. Enligt Dahlberg och hennes 
medarbetare (2008) är omedelbarheten i intervjusituationen viktig. Att 
forskaren ska kunna röra sig mellan distans och närhet i ett 
intervjusamtal. Det upplevdes som att nyfikenheten och intresset under 
dessa intervjuer gav en vilja att komma informanterna nära och lyssna på 
deras berättelser, men samtidigt fanns de svarslösa frågorna om 
fenomenet från tidigare sökande vilka hjälpta till att hålla ett visst avstånd 
från informanternas utsagor.  

Enligt Bengtsson (1991) är de två grundläggande komponenterna i en 
fenomenologisk forskning den fenomenologiska vändningen mot 
sakerna själva samt kravet på följsamhet mot sakerna. Det är därför 
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öppenhet, följsamhet, nyfikenhet och sensibilitet krävs i en 
fenomenologisk forskning (Bengtsson 2001). Dessa komponenter och 
villkor kan anses vara uppfyllda under intervjusituationerna.  
8.1.7 Analysen 

Som forskningsansats har fenomenologin olika analysarbetssätt inom 
olika skolor med olika utgångpunkter (Karlsson 1995; Giorgi 1997; van 
Manen 1998, 2002; Dahlberg et al. 2001, 2008; Lindseth & Norberg 
2004; Smith 2004, 2006). När jag som nybörjare ville fördjupa mig i 
ämnet orsakade dessa olika beskrivningar ännu mer förvirring och 
osäkerhet. I denna forskning följs i stort sett Giorgi (1997) och 
Dahlbergs ( 2006b; Dahlberg et al. 2001, 2008) beskrivningar av 
analysarbetets gång vilket tillhör traditionen i min forskningsinstitution.  

Resultatet av intervjuerna blev mycket omfattande och utgjorde en 
beskrivande och innehållsrik datamassa. Enligt Dahlberg (2006b) är rika 
data betydelsefulla för att kunna göra en fenomenologisk analys där 
fenomenets essentiella mening kan träda fram. Å andra sidan blir ett 
stort och omfattande datamaterial svårt och tidskrävande att hantera 
under analysen. Dessa svårigheter ökade ytterligare då analysprocessen 
skedde mellan två olika språk, mellan kinesiska och svenska. Ibland krävs 
det även hjälp av ett tredje språket, engelska, i förståelseprocessen för att 
förståelsen och översättningen.  

Eftersom många rika innebörder redan presenterade sig i 
informanternas utsagor, upplevdes inte något behov av hjälp med 
tolkning utifrån teorier. Trots att behovet inte fanns var det ändå svårt 
att undvika att dessa teorier dök upp i tankarna under analysen. Jag 
minns ett par tillfällen, framför allt i början av analysen, då Antonovskys 
teori om känslan av sammanhang (Antonovsky 2003) och Watsons teori 
om egenvård (Watson 1979; Watson & Grundberg1993) mycket tydligt 
dök upp i tanken vid läsning av intervjutexten. Vid dessa tillfällen fick 
tankarna flyta förbi utan att fastna. Återigen kom en total koncentration  
tillbaka på det som stod i utskriften av intervjutexten och att vara trofast 
mot den primära erfarenheten.  

I en fenomenologisk studie är det viktigt att den är 
fenomenorienterad. Det upplevdes dock som ett problem att vara 
fenomenorienterad under analysfasen på grund av att 
forskningsfenomenet ”vårdrelation” utvidgades till ”att vara sjuk och 
vårdas” och ”att vårda” som fenomen i patient- och vårdarstudien. Det 
kändes tidvis svårt att hålla isär de olika fenomenen och förväxlingar 
uppstod lätt. I början av analysfasen söktes innebörden av vårdrelation 
och inte de utvidgade fenomenen i patient- och vårdarstudierna. 
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Konsekvensen blev att resultatet fick korrigeras och skrivas om flera 
gånger efter påpekande under olika granskningar.  

Dessa omskrivningsarbeten har dock visat sig lärorika och lett till en 
bättre förståelse av de olika fenomenen. Genom skrivandet erbjöds en 
vidare och djupare bild av de olika fenomenen ur olika synvinklar. Under 
dessa omskrivningsmoment upptäcktes att fenomenet kan visa upp olika 
variationer men trots det finns vissa innebörder som är bestående. Dessa 
bestående innebörder, såsom den ömsesidiga respekt och förståelse som 
krävs i vårdrelationen, utgör essensen av fenomenet vårdrelation. 

Analysfasen i denna fenomenologiska forskning upplevdes som ett 
krävande arbetsmoment, framför allt transformeringen av 
informanternas utsagor till abstrakta beskrivningar av innebörden. En 
fenomenologisk forskning ska vara beskrivande och inte tolkande. Det 
fanns en rädsla att analysen skulle bli tolkande vid minsta oförsiktighet.  

Innebörden som finns i en utsaga kan vara explicit eller implicit. En 
explicit innebörd är mindre problematisk då den är tydligt uttalad. För en 
implicit innebörd finns dock alltid en risk för fel uppfattningar och 
beskrivningar och att författarens egen förförståelse kommer fram. En 
bra intervjuteknik kan förebygga en stor del av denna problematik. Det 
upplevdes att många implicita innebörder blev synliga och klart uttalade 
med informantens egna ord genom att de rätta följdfrågorna ställdes 
vilket besparade gissningar i analysen. Utsagor utan en explicit mening 
analyserades med en kritisk hållning och en strävan att förstå utifrån 
informantens perspektiv. Efter att transformeringen skrivits 
kontrollerades även hur min egen förståelse gick till. Detta gjordes 
genom att undersöka om det fanns konkreta datamaterial som stöd för 
transformeringen. Vid varje transformering gjordes även en reflektion 
över hur min egen förförståelse förhöll sig i förståelseprocessen.  

Efter klusterbildningen lyfts varje enskilt kluster fram och dess 
innebörd studeras i förhållande till innebörder ifrån alla andra klusterna 
som bakgrund. Genom att studera deras relationer, överstämmelser och 
motsägelser uppstod en djupare förståelse av fenomenet. Detta 
upplevdes som ett mycket viktig steg i förståelseprocessen, framför allt 
för senare essensbeskrivning. Bilderna av fenomenet som uppkom under 
denna process kändes mångsidiga och informationsrika men flyktiga. Då 
de kunde dyka upp utan sammanhang försvann de också fort ur tanken. 
I början kändes det svårt att hålla denna ostrukturerade information i 
ordning i tankarna. Sedan började jag skriva ner alla ostrukturerade 
tankar som dök upp i en anteckningsbok för senare analys och då blev 
de lättare att hantera. I kommande fenomenologisk forskning finns en 
önskan om ett annat sätt att hantera denna information.  
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8.1.8 Språket 

Informanterna blev positivt överraskade av att mitt kinesiska tal var 
flytande. De berättade då att de kunde slappna av för att de var oroliga 
för eventuella kommunikationssvårigheter med en utländsk forskare. En 
del informanter sa: - Du är ju precis som vi!  

 Det är troligt att ett gemensamt språk, en gemensam kulturell 
bakgrund och ett gemensamt intresse för ämnet skapade en 
närhetskänsla med informanterna vilket gjorde dem mycket villiga att 
berätta. Även min status som utländsk student och min genuina 
nyfikenhet gjorde att de ville gå in i detalj och förklara vad de sa för att 
hjälpa mig att förstå hur de upplevde den aktuella situationen. 

Eftersom intervjutexterna skrevs ut på kinesiska och analyserades 
fram till klusternivå besparades en förlust av innebörd efter 
översättningen. Nackdelen med detta var att min handledare inte kunde 
få tillgång till de ursprungliga intervjutexterna från början för 
handledning. Det fullständiga intervjumaterialet hade dock varit alltför 
omfattande att översätta.  

En del implicita innebörder blir explicita efter översättningen. Ett 
exempel som kan ges är orden ’Yang-sheng’ (养生). Som kines tolkar jag 
alltid orden ’yang-sheng’ som förebyggande åtgärder mot sjukdom utan 
att tänka på vad själva orden innebär. Eftersom min strävan är att vara 
trogen informantens uttryck var jag tvungen att leta upp ordens 
ursprungliga betydelse vid översättningen. Slutledet ‘sheng’ är enkelt då 
det betyder liv medan första ordet ’yang’ är mångtydigt på kinesiska och 
kan betyda näring, odla, kultivera, omsorg, omvårdnad och en rad andra 
betydelser beroende på dess sammansättning med andra ord. Därför 
sökte jag vidare på orden odla, kultivera och närings innebörd via andra 
språk som svenska och engelska för att hitta en bättre motsvarighet i 
översättningen. Till sist översattes uttrycket till ’skydda och att ge näring 
till livet’. Efter att orden översatts framträder innebörden i citaten 
tydligare.  

Översättningarna har bidragit med en distansering av min egen kultur 
som tidigare tagits för given. Det saktade ner hela förståelsen och gav tid 
och utrymme till ett annat perspektiv och förståelse av innebörden i 
informanternas utsagor. Samtidigt gav det mig en djupare dimension av 
den kinesiska kulturen. Vid slutseminariet till denna avhandling, 
påpekade opponenten att det kinesiska språket verkar poetiskt enligt 
citaten. Det stämmer bra. Det kinesiska språket använder många 
metaforer, citat ur dikter och sagor, idiom som bygger på folksagor i det 
vardagliga språket vilket gör det poetiskt. Det var något som inte fanns 
med i funderingarna innan avhandlingen skrevs.  
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8.1.9 Forskningens objektivitet och validitet  

Vetenskaplig forskning måste vara objektiv och giltig (valid), detta gäller 
såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Däremot finns det 
fundamentala skillnader mellan naturvetenskap och humanvetenskap vad 
gäller värderingar, kunskapssyn och verklighetsuppfattning och därför 
bör dess objektivitet och validitet också anpassas och hänsyn tas (Palmer 
1988; Dahlberg et al. 2008).  

Inom den positivistiska naturvetenskapen eftersträvas en 
enhetsvetenskap, en positiv sanning. Tanken är att genom objektivistiska 
fynd, mätbarhet och logisk analys kunna skilja vetenskap från 
vetenskaplig spekulation. Objektivitet och validitet betyder inom den 
positivistiska naturvetenskapen att föremålet (objektet) ska studeras 
oberoende av forskarens (subjektets) inflytande och fördomar, och att 
resultat som uppkommer ska vara stabila, upprepbara, generaliserbara 
och oberoende av dess kontext (Johansson 2003, Elgmork 1985, Hempel 
1996).  

Enligt Palmer (1988 s.103) hävdar Dilthey (1958) att målet för 
humanvetenskaperna är att kunna hjälpa människor att förstå, vilket 
förhoppningsvis leder till förändringar i attityd och handling. För 
humanvetenskapen är det därför inte förklaring som är viktigast utan att 
förstå innebörden i det som undersöks. 

Gadamer (1997) framhåller att den mänskliga förståelsen alltid är 
kontext och horisont bunden. Eftersom förståelse är en historisk, 
dialektisk och språklig tilldragelse är således ingen förståelse fri från 
fördomar (Gadamer 1997, 1994). Enligt honom är förförståelse viktig 
för oss för att kunna förstå och det är en förutsättning för att vi ska 
kunna ställa våra frågor, och kunna bygga ny förståelse på. Han påpekar 
att allt vetande inte kan säkras på likartat vis såsom inom 
naturvetenskapen och att vara objektiv i en humanistisk forskning är 
därför inte på samma villkor (ibid.).  

Att förförståelse finns innebär dock inte att vi ska låta vår 
förförståelse vara okontrollerad och påverka forskningsresultatet som 
uppkommer (Dahlberg 2008, Palmer 1988). Under hela arbetsgången i 
denna forskning har en kontrollerande, reflekterande hållning antagits 
med ett ständigt tyglande av min förförståelse, som en del av tyglandet 
av hela förståelseprocessen. 
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I en fenomenologisk forskning ska fenomenet beskrivas medan det i 
en hermeneutisk forskning ska tolkas. Jag uppfattar dock att det finns en 
gråzon mellan beskrivning och tolkning då forskare redan har konstaterat 
att förförståelse alltid finns och inte kan totalt undvikas (Gadamer 1997, 
1994, Dahlberg et al. 2008). Enligt min egen erfarenhet som tolk i nästan 
tjugo år finns det en fundamental skillnad mellan översättning och 
tolkning. Vid översättning eftersträvas att ange den första personens 
uttryck, upplevelse och mening ur den personens perspektiv så exakt 
som möjligt. Medan vid tolkning kan tolken lägga in sina egna 
värderingar och uppfattningar eller använda någon annans uppfattning 
och teori. I detta arbete har arbetssättet för översättning följts och 
eftersträvats för att beskriva ur informantens perspektiv. Trots att min 
förförståelse inte helt kan utestängas så har jag gjort mitt bästa för att 
tygla den. Genom ständig reflektion granskade jag noga att alla 
påståenden hade stöd i informanternas uttalanden. Mitt svar på den 
klassiska frågan: ”Är resultatet som uppkom i arbetet en beskrivning eller 
en tolkning?” är att det är en  beskrivning. 

Enlig Bengtsson (2001) ska inte en fenomenologisk undersökning 
styras av förutbestämda regler utan av sakerna (fenomenet) själva. Detta 
betyder att i fenomenologiskt analysarbete finns aldrig en färdig metod 
med bestämda steg att följa utan det kräver forskarens öppenhet, 
följsamhet och sensibilitet mot fenomenet samt forskarens flexibilitet. 
Som nybörjare kändes metoden tidvis mycket svårt att greppa. Resultatet 
som uppkom i avhandlingen är därför en slutprodukt efter många 
omskrivningar på grund av misstag. Att ha en erfaren handledare är 
oerhört värdefullt då misstag kunde rättas på ett tidigt stadium vilket 
sparade merarbete i fortsättningen. En granskande handledare utgör 
också en kontroll på arbetets objektivitet. 

Gadamer (1997) hävdar att en fenomenologisk forskning betraktas 
som objektiv då forskaren kan visa sin vilja att se något nytt i det som 
undersökas, att bli förvånad i sitt sökande. För att detta ska kunna 
uppnås krävs att forskaren antar en öppen vetenskaplig hållning för att 
tillåta fenomenet att visa upp sig i sin mångfald. Palmer (1988) påstår att 
det är viktigt att forskaren redovisar sitt eget intresse, intention och 
förförståelse för forskningens trovärdighet. Dahlberg (2008) anser att en 
reflekterande forskningsattityd ska eftersträvas i en fenomenologisk 
forskning för att vara objektiv. Att forskare ständigt ska tygla sin 
förförståelse, att problematisera, reflektera och ifrågasätta i hela 
arbetsprocessen. Alla dessa kriterier som krävs för objektivitet har 
ständigt eftersträvats i avhandlingen. 
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Enligt Dahlberg (2008) måste ett forskningsresultat vara 
generaliserbart för att kunna betraktas som vetenskapligt. Betydelsen av 
forskningsresultatet ska gälla inte enbart för dem som är involverade i 
studien utan även för andra som inte deltar. För att kunna ge fenomenet 
vårdrelation en bredare belysning har informanter med olika bakgrund, 
egenskaper och kontext valts ut för att delta i undersökningen. En fördel 
med att ha både patienter och vårdare ifrån samma vårdavdelning som 
informanter är att deras utsagor kan verifieras och kontrolleras för 
motsägelser, då kontexten är samma men perspektiven är olika. 
Resultatet av dessa kontroller har visat att det finns en samstämdhet i de 
båda parternas verklighetsuppfattningar. Innan sammanfattningen skrevs 
presenterades de primära resultaten i en internationell kongress40 där jag 
särskilt bad en grupp kinesiska vårdvetare om synpunkter. Efter att 
sammanfattningen skrevs lästes den och essens från bägge studier upp på 
kinesiska för ett par gästlektorer från Kina på universitet för kommentar. 
Samtliga tillfrågade meddelade att de kände igen det som skrivits och att 
det motsvarade deras uppfattningar om verkligheten av vården i Kina. 
Ingen hade några negativa synpunkter eller motsägelser.  
8.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt inleds med att relatera forskningsresultaten i denna 
avhandling till tidigare forskning. Därefter riktas diskussionen mot tankar 
som kan betraktas som nya i denna forskning samt en diskussion om 
framtida forskning.  
8.2.1 Studiens resultat i förhållande till annan forskning 

Resultatet av denna licentiatavhandling ger stöd åt Pangs forskning (Pang 
et al. 2003, 2004a, 2004b) att vårdpersonal är dygdfokuserade. Denna 
avhandling har även visat att denna dygdmedvetenhet inte enbart finns 
hos personalen utan även hos de kinesiska patienterna. Enligt 
informanterna är dygdtänkandet mycket djupt förankrat i det kinesiska 
samhället där människor anses ha grundläggande plikter gentemot sig 
själva och andra. Denna filosofi utgör ett fundamentalt och 
grundläggande förhållningssätt som även gäller vid en vårdrelation.  

Flera studier (Pang et al. 1998b, 2004b; Pang 1999; Wong & Pang 
2000; Xu 2004) visar att familjen spelar en stor roll i det kinesiska 
samhället, särskilt vid sjukdom när sårbarheten är stor. Resultatet av 
denna avhandling stödjer detta. Vissa studier (Smith & Tang 2004; Pang 
et al. 1998b; Wong & Pang 2000) hävdar att vårdare ser det som en 
omsorgsfull och professionell handling att fungera som en 
                                                           
40 The 13th Annual Qualitative Health Research Conference 2007 i Seoul 070619 till 
070629. 
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surrogatfamiljemedlem för patienten vid familjens frånvaro. Denna 
avhandling ger även stöd för det och visar att detta också är patienternas 
önskan. Avhandlingen visar dock att den djupa känslan och 
engagemanget från en familjemedlem är svårt för en professionell 
vårdare att ersätta. Familjen är inte enbart en viktig kraftkälla och 
motivation för patientens tillfriskande, den står även för ekonomisk 
försörjning, beslutsfattande och hjälper till med praktisk omsorgs- och 
vårdgivande vid sjuksängen. 

Det ekonomiska dilemmat inom den kinesiska vården är uttalat i 
denna avhandling liksom i flera andra studier (Dong et al. 1999; Lim et 
al. 2004; Xianyu & Lambert 2006; Wu et al. 2006; Meng 2006; Tang et al. 
2007). Under de sista decennierna har Kina genomgått stora förändringar 
inom socioekonomiska samhällsstrukturer. Denna avhandling visar att 
dessa socioekonomiska samhällsförändringar har haft en tydlig påverkan 
på vårdrelationers utformning. Det har även lett till att sårbarheten ökat 
för både patienter och vårdare.  

Goffmans samhällssyn kan kallas för ett dramaturgiskt perspektiv, där 
rollen är ett centralt begrepp (Goffman 2000/1974). Han anser att 
liksom skådespelare på teater spelar vi människor olika roller i olika 
sammanhang i våra livsscener. Enligt honom finns det för alla roller 
fastställda egenskaper och handlingsmönster vilka är anpassade till de 
roller som spelas av de andra närvarande individerna (ibid. s. 9). Rollen 
medför förväntningar från de andra. I en kinesisk vårdrelation är, enligt 
resultatet från denna avhandling, rollen som patient den som behöver 
hjälp och rollen som vårdare är avsedd som hjälpare. 

Goffman (ibid.) påstår att interaktion är mycket viktigt för olika roller 
och att rättigheter och skyldigheter finns i alla sociala roller. Vid möte 
med olika roller kommer individernas ömsesidiga inflytande på varandras 
handlingar och sätt att vara att påverkas när de befinner sig i varandras 
omedelbara fysiska närvaro. Enligt Goffman är följaktligen 
vårdrelationen som en enkelriktad relation praktiskt taget otänkbar. Både 
för rollen som patient och för rollen som vårdare är sårbarheten stor. 
För att kunna lindra patientens lidande och för att vårdarens tålamod ska 
kunna räcka är ömsesidig respekt och förståelse nödvändiga.  

Chow (2004) undersökte vårdares belöning i den svenska vården. Det 
visar att belöningen som de svenska vårdarna upplever att de får i sitt 
arbete är en inre känsla av glädje, tillfredsställelse och meningsfullhet. 
Det gäller även i denna avhandling, men de kinesiska vårdarna betonar 
också förmånen av att få dela en gemenskap med patienterna under en 
period när de verkligen behövs som ytterligare en belöning.  
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8.2.2 Nya rön från denna forskning och funderingar för vidare 
forskning  

Vem är patient? Vad är en patient?  och  När blir man patient? är 
intressanta frågeställningar som denna avhandling lyfter fram för vidare 
diskussioner och funderingar. I grunden handlar det om vilken 
människosyn som är rådande vilket har stor betydelse för hur vårdandet 
och vårdrelationen utformas.  Enligt resultatet av denna avhandling 
innebär varken lidande eller att ha en sjukdom att personen automatiskt 
vill ta på sig rollen som patient. Svårigheten att ta till sig patientrollen är 
att den enbart är en del av hela människan. En del som personen inte vill 
identifiera sig med. Att se sig själv som patient är en reduceringsprocess 
av personen, som kan påverka hans självuppfattning. Att vara en patient 
gör att personens brister sätts i fokus för vårdandet. Samtidigt medför 
det ett försummande av personens egen förmåga. Denna avhandling 
visar att ‘patient’ är enbart ett begrepp som är relations- och 
situationsrelaterat och patientrollen uppkommer när personen möter och 
ber om hjälp av sin vårdare. Därför måste vårdandet utgå ifrån 
personens egenskaper som människa, inte som patienten. Denna 
avhandling har visat att ’patient’ som begrepp kanske har tagits för givet 
och inte har problematiserats tillräckligt tidigare. Därför krävs ytterligare 
forskning på denna punkt. 

Avhandlingens resultat visar att vårdrelationen i Kina är som 
utgångspunkt en behovsrelation, samtidigt som det finns en 
mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. Dessa relationer 
fungerar, enligt denna avhandling, konfliktfritt. Vårdare och patienter har 
samma synsätt på behoven, ett synsätt som är grundat utifrån ett 
patientperspektiv. Om synsättet inte överensstämmer leder detta till 
konflikt mellan vårdare och patienten, vilket i Kina löses med att 
patienten byter vårdare. Informanterna har insikt om sina behov. De har 
valt sjukhuset själva, valt sina vårdare själva och betalar kostnaden för 
vården själva.  

Rimligtvis torde det uppstå konflikter, även mellan anhöriga och 
patienten, om de inte har samma syn på vad som är patientens behov. 
Ingen av informanterna nämnde emellertid något om detta. 

I vidare bemärkelse torde också konflikter uppstå om patientens 
behov inte överensstämmer med samhällets eller institutionens 
perspektiv på vård. Inga konflikter av detta slag finns i studien. Kan 
sådana konflikter tydligare synliggöras i en annan kultur där synsättet på 
vårdandet är annorlunda? Hur kan dessa konflikter lösas inom det 
skolmedicinska paradigmet där den objektivistiska synen betonas? Hur 
ser det ut i ett välfärdssamhälle med en samhällsekonomisk syn på 
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vårdandet? Vad dessa har för betydelse för vårdrelationen är det 
intressant att forska vidare om för att få svar.    

Avhandlingen visar, att i den kinesiska kulturen, har alla människor en 
plikt att ta ansvar för sig själv och andra i tillvaron. Det gäller friska som 
sjuka. Patienten bär alltså med sig ett inre krav att bli frisk igen för att bli 
en resurs för andra, och inte en belastning framför allt för sin familj. 
Målet i den kinesiska vårdrelationen är därför att vårdaren skall hjälpa 
patienten att återigen kunna axla sitt ansvar i tillvaron och därmed bli en 
hel människa. Så fort som patienten har egen kraft och förmåga är 
vårdarens uppgift att ge kunskap och verktyg till patienten så han förstår 
och behärskar sin situation, inte att överta patientens eget ansvar i 
tillfriskandet.  

Frågan är hur synen på patientens ansvar är i andra länder, t.ex. 
välfärdslandet Sverige, där samhället har övertagit ansvar från de enskilda 
och där synen på mellanmänskliga relationer är annorlunda? Blir 
patientens inre krav mindre och därmed drivkraften mindre att aktivt 
delta i tillfriskandet? Och stödjer det skolmedicinska paradigmet detta? 

Resultatet i denna avhandling visar att det finns två olika relationer i 
den kinesiska vårdrelationen. Grunden är en generell mellanmänsklig 
relation. Invävd i denna mellanmänskliga relation ryms även en 
behovsrelation som är den styrande. Det vore intressant att se hur dessa 
relationer relaterar till varandra i andra kulturer. Vilken vikt läggs vid 
behovsrelationen och vid den mellanmänskliga relationen i andra länder? 
Kan dessa relationer existera helt självständiga och oberoende av 
varandra, eller existerar de samtidigt? Hur påverkar de varandra? Ligger 
de, i andra kulturer, på en linjär nivå eller ligger de på olika nivåer? 
Relaterar de till varandra som förgrund och bakgrund eller ses 
relationerna utifrån andra perspektiv och dimensioner? Det behövs 
ytterligare forskning för att få svar.  

Avhandlingen visar att i Kina överbryggas behovsrelationen och den 
mellanmänskliga relationen genom kommunikation mellan vårdare och 
patient. Vårdrelationen startar som behovsrelation för att sedan ingå i en 
mellanmänsklig relation när ett kommunikativt möte sker mellan de båda 
parterna. Bland de olika kommunikationsformerna är de informella 
samtalen vanliga och föredras av både de kinesiska patienterna och 
vårdarna. Dessa informella samtal ger ett rikt informationsutbyte och 
visar vårdarens omtanke och välvilja. En av de viktigaste innebörderna 
som kommit fram om vårdandet i Kina är att samtala. Även samtalen 
uppskattas av både patienter och vårdare i Kina. De anser att samtalen 
betyder mycket för vårdande och vårdrelationen. Samtidigt medgav 
vårdarna att det är svårt att få tid för dessa samtal då dess resultat är svårt 
att mäta och redovisa. Denna problematik, att vårdinsatser som är svåra 
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att mäta ofta förbises, kanske inte enbart finns i Kina. Naturligtvis är 
vårdkulturen olika i olika länder, likaså sättet att kommunicera i 
vårdrelationerna. Det är dock inte självklart att samtal har samma 
betydelse i en vårdrelation i Sverige. Det blir spännande att studera sättet 
att kommunicera i ett svenskt förhållande och var den svenska vården 
lägger sina vårdande resurser på.  

Det kinesiska vårdandet fokuserar på hälsa och välbefinnande. 
Vårdandet i Kina har till uppgift att inte bara bekämpa sjukdom utan 
framhäva det friska hos patienten. Därmed sker en fokusförändring som 
ger patienten större möjlighet att sträva efter balans och harmoniskt liv. I 
Kina måste även vårdandet ta hänsyn till patientens känslor och hans 
samverkan med naturen. För att patienten skall få balans lär vårdaren 
patienten att se samband och hantera starka känslor och naturens 
inverkan. Vårdaren har sina kunskaper, men även patientens livskunskap 
tas tillvara i vårdandet. Genom respekt för varandras kunskaper får de 
båda parterna lättare förståelse för varandra och därmed också 
möjligheter till ett konstruktivt möte där de gemensamt strävar mot 
målet: att patienten skall bli frisk och/eller återvända till ett harmoniskt 
varande. Dessa grundläggande förhållningssätt i Kina om vårdande och 
vårdrelation låter annorlunda jämfört med det västerländska 
biomedicinska och naturvetenskapliga synsättet om kunskap, sjukdom 
och vårdande. Om detta enbart är två olika sidor av samma mynt får 
framtida forskning visa. 

De kinesiska vårdarna upplever vårdarrollen som en professionell 
yrkesroll och vårdrelationen som en arbetsrelation, vilka båda är 
tidsbegränsade. När denna beskrivning presenterades för svenska 
vårdare, såsom mina svenska kolleger, doktorander och vårdvetare 
möttes den omgående med ett visst motstånd och de gav uttryck för att 
det låter främmande och att det var svårt att känna igen. De förknippade 
orden professionell yrkesroll med känslokyla, distans och falsk 
teaterföreställning, vilket skulle betyda att vårdarens handlingar saknar 
genuinitet. När dessa svenska vårdare läste vidare i texten upptäckte de 
att de tolkat dessa ord på fel sätt. Detta visar att innebörden av 
’professionell’ är olika i den kinesiska vårdkulturen och den svenska. 
Medan de kinesiska vårdarnas gav uttryck att “ Jag vill bara ha en arbetsrelation 
med min patient // självklart om jag träffar honom eller hans anhöriga efter arbetet, så 
hälsar jag. Men jag vill inte att han skall hålla mig kvar och prata om sitt dagliga liv” var 
samma åsikter som jag hört svenska kollegor uttrycka då jag jobbat i den 
svenska vården. Hur de svenska vårdarna upplever sina vårdarroller i 
tanke och handling blir mycket intressant att utforska vidare.  
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Det mest centrala budskapet som framkommit i denna avhandling rör 
människors godhet och ansvar gentemot sig själva och varandra. Det är 
frågor som gärna kan beröras djupare när fortsättningen på denna 
avhandling slutförs. Som avslutning till denna licentiatavhandling, vill jag 
citera en text ur ett gammalt klassiskt konfucianskt verk, Liyun, vilket 
skrevs omkring 300 B.C. Där illustreras ett fredligt kollektivt samhälle, 
Datong, där alla utför sina plikter och tar sitt ansvar. Malmqvist 
(Malmqvist & Laozi 2008) påstår att denna tanke har haft stor betydelse 
för Kinas kulturella utveckling. 

 
När det stora Dao (Tao) omsattes i handling var hela världen 
allmännelig. Visa och dugliga män valdes till styresmän, stor vikt lades 
vid pålitlighet, och vänskap kultiverades. Därför älskade människorna 
inte enbart sina egna föräldrar och tog omsorg inte enbart om sina egna 
barn. Man såg till att de äldre togs om hand till deras död, att de 
vuxna gavs sysselsättning och att de unga fostrades. Man kände 
misskund med de ensamma, de föräldralösa, de barnlösa och med dem 
som plågades av sjukdom och såg till att de blev försörjda. Männen 
hade sina sysslor och kvinnorna hade hem att ty sig till. Man avskydde 
att se ägodelar gå till spillo, men samlade dem inte för egen vinnings 
skull. Därmed undertrycktes själviska intriger. Tjuvar, rövare och 
upprorsmakare uppträdde aldrig. Trots att husen var försedda med 
dörrar låstes de aldrig. Detta kallas Datong, Den stora gemenskapens 
samhälle. 

 
Översatt av Göran Malmqvist som inledning till  

boken Dao De Jing (Malmqvist & Laozi 2008). 
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Epilog: Svar på utgångsfrågor 
Mot slutet av denna licentiatavhandling vill jag kontrollera om 
utgångsfrågorna som ledde till denna forskning och här är svaren som 
avhandlingen gav. Dessa svar är enbart preliminära, då förhoppning 
finns att svaren kan leda till nya frågor inför den fortsätta forskningen. 
(Frågorna är i vissa fall förkortade) 
 
 Är vårdrelationen ett enkelriktat förhållande där enbart vårdaren 

ger? 
En vårdande relation i Kina innebär ett ömsesidigt förhållande mellan 
patienten och vårdaren. Givandet och tagandet sker naturligt. 
Grundläggande krav för en vårdande vårdrelationen är att parterna 
ska ge en ömsesidig respekt och förståelse för varandra för att målet 
för vårdandet lättare ska kunna uppnås. De två parterna får dela en 
mänsklig gemenskap i en vårdrelation i Kina. Dessutom behöver en 
patient i en vårdrelation ge ut sin levda kunskap om sig själv till 
vårdare för att vårdandet ska kunna maximeras. Patienten betalar även 
en ekonomisk ersättning som utbyte för vårdarens vård, stöd, hjälp, 
råd och ett holistiskt lärande om att vara. Under en vårdrelation ger 
vårdaren sin absoluta närvaro med sin kunskap och förmåga som 
insatser för att bära ansvaret att hjälpa de andra i behov. Förutom en 
ekonomisk ersättning för sina insatser får vårdare många berikande 
livserfarenheter och yrkeserfarenheter ett tillfredställande och 
meningsfull yrke samt en gemenskap med sina medmänniskor i nöd 
vilket ger många nya insikter och reflektioner om livet.   

 Är det enbart vårdaren som bär ansvar i en vårdrelation? Blir 
inte patienten en passiv mottagare av vård om så är fallet? Hur 
relaterar detta till patientens delaktighet?  
Ansvar ses som en grundläggande plikt för alla människor i Kina. Ett 
mål i vårdandets Kina är hjälpa patienten att delta aktivt för sin hälsa 
för att kunna återta detta ansvar och utföra sina plikter gentemot sig 
själv och sin familj och samhället. 

 Det pratas ofta om patientens rättighet, men har patienten 
något ansvar i en vårdrelation och vilken i så fall?  
Patientens ansvar i Kina är att respektera vårdaren som medmänniska 
och efter sin förmåga samarbeta med vårdaren för att återvinna sin 
hälsa.   
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 Är patienten en lidande människa? Vill patienten verkligen ses 
som en lidande människa? Vad är en patient? Hur ser patienten 
på sin roll som patient i en vårdrelation? Hur ser patienten på 
sin vårdare? Vad vill en patient bli mött som? 
Enligt avhandlingens resultat finns det även lidande i det harmoniska 
varandet i vardagen men då kan personen stå ut med lidandet. Att ha 
lidande betyder inte automatiskt att personen vill se sig som sjuk och 
som en patient. Att vara patient är då personen upplever sin situation 
som allvarig och det harmoniska varandet inte längre går att 
upprätthålla av egen kraft, och personen behöver hjälp från en 
yrkesvårdare. Patientrollen framväxer tydligt när personen möter sin 
vårdare. För patienterna är vårdaren en kunnig person som kan hjälpa. 
Trots att patienterna är i behov av hjälp vill de inte bli sedda enbart 
som patienter utan som hela sitt jag.  

 Att använda ”Caritas” som grundmotiv för vårdande visar att 
grunden för vårdandet utgår ifrån altruism. Med altruism menas 
en osjälviskhet, att ge kärlek till andra. Altruistiska tankegångar 
är kända från kristendomen och andra religioner. Hur uttrycks 
dessa tankar i ett icke-religiöst sammanhang? Finns det ingen 
risk att denna uppfattning kan tolkas som självgodhet av ett 
egoistiskt slag?   
Medan Eriksson ser den mänskliga kärleken, Caritas, som grundmotiv 
för vårdandet, uttrycks vårdandets motiv i Kina som en mänsklig 
plikt. Vårdandets grundmotiv för det kinesiska vårdandet ligger i den 
kinesiska kulturen där människor har ett gemensamt, mänskligt ansvar 
för varandra.  

 Med ”Caritas” som grund framställs då inte vårdrelationen som 
ett beskyddande förhållningssätt med vårdaren som överordnad 
och patienten som underordnad? Innebär det inte att patientens 
egna resurser förbises? 
I Kina är vårdaren den som tillför kunskaper och verktygen till 
patienten och det förväntas av patienten att efter förmåga vara en 
aktiv deltagare i sin egen hälsoprocess.  

 Vad är motiven för vårdaren och patienten att delta i en vård 
relation?  
Motivet för patienten är behovet av hjälp för att sedan kunna fortsätta 
hjälpa och ta ansvar för sig själv. Vårdarens motiv är yrkesrollen som 
hjälpare. 
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 Inom vårdforskningen gestaltas ofta patienten som en maktlös 
person. Stämmer detta? Känner även vårdare maktlöshet och 
varför i så fall? 
Trots att patienten känner sig underordnad i en vårdrelation kan 
vårdare genom sin attityd minska känslor av ojämlikhet. Vårdare kan 
känna sig maktlösa då deras bidrag inte räcker för att uppnå målet att 
patienten skall återfå sin hälsa. De kan också känna maktlöshet och 
frustration av att bli orättvist behandlade. Om ömsesidig respekt och 
förståelse saknas i en vårdrelation i Kina kan det upplevas som en 
maktrelation vilket orsakar sårbarhet för båda parter.  

 Vad är egentligen en vårdrelation? Vad är målet i en 
vårdrelation?  
I Kina är vårdrelationen en tillfällig förbindelse som initieras av 
patientens vårdbehov. I vårdrelationen är patienten hjälpsökande och 
vårdaren hjälpare. Målet för en vårdrelation är att med hjälp av 
vårdaren återskapa en personlig harmonisk tillvaro för patienten och 
att patienten ska kunna återta ansvaret för sin hälsa, återvända till sin 
vardag och åter bli en resurs för sin familj och andra medmänniskor. 
Vårdrelation i Kina visar sig som ett komplicerat växelspel mellan en 
mellanmänsklig relation och en behovsrelation. Vårdrelationen 
innefattar även en ekonomisk relation.  
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Summary 

Summary  
This thesis is part of my monographic doctoral thesis which studies the 
phenomenon of caring relationship. It is based on empirical studies 
which were carried out in China during the summer of 2006. The other 
part of the thesis will later on relate the results to a study of Swedish 
caring relationships.  

As Leininger says “Care is a universal phenomenon with diversities in 
forms, expressions, meanings and patterns of care in different cultures”. 
The aim of my doctoral thesis is to study the variations of the 
phenomenon caring relationship in different cultures in order to be able 
to give a general description. The context for this study is the medical 
and health care situation in China. 
Aim 

The aim of this study is to describe the caring relationship through the 
Lifeworld experiences of patients and professional caregivers in China.  

The research questions are: 
 What are the characteristics of a caring relationship in China? 
 What do patients and caregivers experience when they are receiving 

care or giving care in China? 
 How do patients and caregivers experience a caring relationship in 

China? 
 What made the relationship caring or non-caring? 

Method 

The research method used in this study is a phenomenological Lifeworld 
approach. For this study 9 patients, 10 medical and healthcare workers 
and 4 nursing tutors were interviewed. They were from 5 different 
medical and care units from two hospitals, one private clinic and a 
nursing school in Southern China.  
Result  

In China a caring relationship is initiated by the patients need for help, 
care or treatment. Initially the caring relationship is a ‘relationship of 
need-for-help’. When the relationship commences the two main actors 
enter their role as patient and caregiver. In this relationship the patient is 
the help seeker and the caregiver the help provider.  

This study shows that to become a patient is a process of diminishing 
the natural ordinary self which makes the person feels vulnerable. They 
will be reluctant to enter this role and will have a tendency to step in and 
out of the role.  
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In China being good is considered part of human nature; however 
being a caregiver in China is a step up from just being good and helpful: 
it implies taking a leading role. Caregivers in China have to take on the 
responsibility. It is their obligation to use all their knowledge and 
resource for the benefit of the patient and not for themselves. The role 
of the caregiver is clearly defined by the caregivers working hours. 
During these hours their personal life should not interfere with their 
professional care giving.  

The purpose of the caring relationship is to restore a personal 
harmonic existence for the patient with the aid of the caregiver: to let the 
patient regain the responsibility for his health, return to a normal life and 
once again become a resource to his family and society.   

The reason for a patient to enter into a caring relationship is to obtain 
the knowledge and help necessary for regaining health and balance. An 
important purpose of a caring relationship in China is the transfer of 
knowledge.  

By transferring knowledge to the patients, the Chinese caregivers help 
them to understand their own health and situation which enables them 
to actively participate in the healing process. According to Chinese 
caregivers, caring is also teaching the patients how to live and stay 
healthy. By supplying the knowledge and the tools the caregivers have 
given the patients an opportunity to use their own powers to regain 
responsibility for their health. 

Chinese caregivers consider the knowledge they have about health as 
general. They feel the need to create a dialog to get access to the patient’s 
unique knowledge about themselves, only then can the general 
knowledge be adapted and applied to the individual. In Chinese care 
these dialogs often take the form of informal chats. By sharing the 
patient’s experiences, emotions and history the patient emerges as a 
fellow human being and an individual. Through the dialogs the two 
parties are able to get to know each other and are given the opportunity 
for the relationship to develop into interpersonal relationship in which 
they can meet as fellow human beings.   

There are many different factors that affect the formation of caring 
relationships. The needs of the patients vary, the willingness and ability 
of the two main actors can be different and the socioeconomic situation 
of the individual, family and society will all be affecting the formation of 
the relationship. The caring relationship can be a brief meeting or a long 
term encounter but it always has a goal, is temporary and it normally 
ends when the goal is achieved. 

A caring relationship in China is a complicated interpersonal 
relationship in which the patient’s family plays an important role. 
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Embedded in this interpersonal relationship is a ‘relationship of need’. 
Central in a caring relationship are the participants’ ethical 
responsibilities towards themselves and others and the need to gain 
understanding by putting themselves in the other person’s situation.   

A caring relationship in China means that the two actors are both 
givers and receivers in a harmonic relationship with mutual influence. 
The patient and caregiver share a human fellowship. To achieve the goal 
of caring, a mutual respect and understanding are vital elements. The 
patients will have to share their personal life experiences and what they 
knows about themselves with the caregiver in order to maximise the 
possible care given to them. The caregivers will have to give the patients 
all attention and will have to use all their knowledge and capabilities to 
help. For that the caregiver will be rewarded, not just with a salary, but 
also with a life experience and a meaningful and satisfying job. 
Discussion 

The study raises the question of who and/or what a patient is. The 
role of patient starts when the person meets the professional care giver 
and asks for help. But to see the person who asks for help as a patient is 
an assumption which emphasizes the passivity and disability of that 
person. According to this study, a person who is suffering or who is ill 
will not automatically accept the role of patient. A better approach seems 
to be to see that person as a fellow human being and not as a patient. 
That human value does seem to positively affect the caring and the 
caring relationship. 

This study shows that a caring relationship in China has many layers 
between the ‘relationship of need’ and the interpersonal relationship. 
The Chinese way to get from the “relationship of need” to the 
interpersonal relationship is through informal chat. The study shows that 
the informal chats and interpersonal relationship are most appreciated in 
the Chinese culture. It will be interesting to find out which type of 
communication and relationship will work best in other cultures.  

In China every human being is supposed to take responsible for 
himself and for others. Being a patient in China means one has rights but 
also responsibilities. As a result the main goal of the caring relationship is 
to help the patients regain their own responsibilities. In other cultures 
the individual responsibility may be different from China. The goal of 
caring will therefore have to take these cultural differences into account. 
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Bilagor 1 

Bilagor 1 
 
尊敬的院长及护士长： 

 

你们好！ 

我的名字叫周玉兰(Judy Chow). 我是在瑞典居住的华侨, 现在在

韦克舍大学攻读护理学的博士课程, 我的论文课题是 ”护患关系”.
在论文内其中一个科研我打算在七月份在贵院进行. 在七月七日

至十四日期间, 希望能在贵院学习及访问部 分患者及医务人员(如
医生,护士,理疗师等) .聆听他们的经验, 感想及意见.每个访问的时

间 约一 小时.当然接受访问是自愿性 质的及我们对个人资料有保

密的义务.在论文发表时也不会显示有关个人的资料. 我希望至少

可以 有六位 病人及六位工作 人员可在此期间接受访问. 科研结果

预 计会在国内及国外的 护理杂志上发表,并相信此科研对护理方

面有特别的影响及意见. 故很希望他们愿意参与, 论文的其他部 分 
将会在瑞典进行.  

 在贵院的第一天,希望能参观各部门,以对贵院作初步的了解.其
余时间,除访问时间外,希望能在贵院的病房学习,尤其以中医科的

病房为主.希望贵院能给予帮忙及合作,谢谢! 
 

祝 

工作顺利!  

万事如意!  

 

 

周玉兰 

二零零六年六月十二日 
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Bilagor 2 

Bilagor 2 

尊敬的被访问者： 

 

您好！ 

我的名字叫周玉兰(Judy Chow). 我是在瑞典居住的 华侨,现在在

韦克舍大学攻读护理学的博士课程,我的论文课题是 ”护患关系”.  
 很感谢您愿意接受我的的访问，当然接受访问是自愿性质的

及我们对个人资料有保密的义务.在论文发表时也不会显示有关个

人的资料。访问的时间将约一小时，在访问期间我将会录音以便

作分析用途，录音内容只供我, 秘书及我的瑞典教授聆听。 在访

问过程中，如您希望中止访问，我也会尊重您的要求的。 
  科研结果预计会在国内及国外的护理杂志上发表,并相信此科

研对护理方面有特别的影响及意见. 故很希望他们愿意参与, 论文

的其他部分将会在瑞典进行. 很感谢您的参与. 
 

 

祝  身体健康! 

万事如意! 

 

周玉兰   

二零零六年六月十二日 
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