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Sammanfattning 

Sårbarhet är ett fenomen som i samband med livsomställningar blir mer 

framträdande. Sjuksköterskans inställning till sin egen och patientens sårbarhet 

påverkar huruvida en omsorgsfull relation skapas där alla känslor patienten upplever 

beaktas. För att patienten ska våga uttrycka känslorna sårbarheten framkallar är det 

viktigt att sårbarhet inte förbises. Vårdande med caring traditionen i fokus som 

innebär en djupare emotionell anknytning mellan patient och sjuksköterska fyller 

därför en viktig och central del i omvårdnaden av sårbara patienter. Syftet var att 

belysa vad sårbarhet är inom caring. Metod för studien var allmän litteraturstudie där 

systematiska sökningar i databaser med omvårdnadfokus resulterade i tio 

vetenskapliga resultatartiklar. Med inspiration från innehållsanalys bearbetades samt 

analyserades de vetenskapliga resultatartiklarna. Resultatet tydliggör upplevelser av 

sårbarhet inom caring genom kategorierna: känslor, mod, lindrande och börda-resurs. 

Det framkom att sårbarhet uppkommer av olika skäl för patienten och sjuksköterskan 

och hur sårbarheten beaktas har inverkan på den emotionella anknytningen som 

behövs i en vårdande relation. Slutsatsen från litteraturstudiens resultat är att sårbarhet 

är ett viktigt fenomen att ha kunskap om. Det är relativt obeforskat, därför 

rekommenderas fortsatt forskning med syfte att undersöka sårbarhet i en caring 

kontext för att ge sjuksköterskan bättre redskap att ge en patientsäker och 

evidensbaserad omvårdnad.  
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Abstract 

Vulnerability is a phenomenon that with life changing events becomes more apparent. 

The nurse’s approach to their own and the patient’s vulnerability affects the 

caring relationship where all the feelings the patient is experiencing is considered. For 

the patient to dare express the feelings that vulnerability induces it is important not to 

disregard it. Caring tradition implies a deeper emotional connection between the 

patient and nurse, it fills an important and central part in caring for vulnerable 

patients. The aim of the study was to illuminate what vulnerability is within caring. 

The method was a literature study where systematical searches in different databases 

with care focus resulted in ten scientific result articles. With inspiration from content 

analysis the result articles were processed and analysed. The result clarifies 

experiences of vulnerability within caring through the categories: feelings, courage, 

alleviation, and burden-resource. It emerged that vulnerability occurs because of 

different reasons for the patient and nurse and how vulnerability is considered has 

impact on the emotional connection that is needed in a caring relationship. The 

conclusion from the literature study is that vulnerability is an important phenomenon 

to have knowledge of. It is relatively unexplored and demands further research with 

the purpose of exploring vulnerability in a caring context and thereby give the nurse 

better tools to be able to give best possible care based in scientific evidence.  
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Inledning 

Världen är full av begrepp, vilka behövs för att forma verkligheten och skapa mening 

för människan. För att människan ska få ökad förståelse för begrepp i dagens 

samhälle krävs mer kunskap samt utveckling av begrepp. Inom vårdvetenskap är det 

en viktig del för att synliggöra begrepp utifrån flera aspekter och därigenom kunna 

göra framsteg i omvårdnaden. Det kan kliniskt stödja sjuksköterskan att få ökad insikt 

om patientens upplevelse (Eriksson & Bergbom, 2017). Enligt Honkavuo (2014) är 

den vårdande kulturen som eftersträvas idag hotad av förändringar som sker i 

samhället vilka kantas av politisk arrogans och ekonomiskt tänkande där avsikt att 

spara pengar har en negativ inverkan på den sårbara patienten. I kontrast till 

Honkavuos (2014) syn på förändringar i samhället belyser Melander-Wikman (2012) 

att informations- och kommunikationsteknik är förändringar som kan bidra till 

framsteg inom hälso- och sjukvård då det främjar patienters hälsa genom att 

vårdbehov kan mötas enklare och hälsoinformation blir mer lättillgänglig. Arman, 

Dahlberg och Ekebergh (2015) menar att sårbarhet är för människan ett 

grundfenomen som särskilt blir påtagligt när något livsomvälvande sker. Att komma i 

kontakt med vården kan göra att människan upplever lidande och ifrågasättande av 

den egna existensen, som båda framkommer ur sårbarheten. Sjuksköterskan vårdar 

dagligen patienter och spelar en viktig roll i att känslorna som framkallas ur 

sårbarheten ses som något naturligt samt oundvikligt. Om känslorna från sårbarheten 

istället förbises av sjuksköterskan kan det medföra att patienten känner skam över den 

rådande situationen vilket kan påverka patientens värdighet och integritet på ett 

negativt sätt (Ekebergh & Arman, 2015). För patienten som upplever sårbarhet, både 

fysiskt och känslomässigt påpekar Brown et al. (2016) att det är viktigt att 

sjuksköterskan är närvarande, stöttande och visar medlidande. I studien av Brown et 

al. (2016) visades det genom att sjuksköterskan var öppen för att samtala med 

patienten om eventuella känslor, tankar och bekymmer. Beröring var också 

betydelsefullt då patienten kände sig sedd och uppmärksammad. Därigenom kunde 

sjuksköterskan hjälpa patienten i ett sårbart tillstånd såsom känslor av förvirring och 

rädsla och på så sätt bidra till en tryggare vårdtid. Krav ställs på sjuksköterskan då det 

är viktigt att kunna balansera det personliga och professionella i sjuksköterskerollen 

(Brown et al., 2016). Vid ett sjukdomstillstånd eller annan kris kan känslan av 

sårbarhet öka, det kan både vara negativt eller positivt för patienten. Samtidigt som 

det innebär ett visst lidande, vilket för många kan vara en negativ upplevelse kan det 

även vändas till en drivkraft som kan skapa möjligheter för individen att växa och bli 

stark i sig själv. Om sjuksköterskan inte har kännedom och visar öppenhet för 

patientens upplevelse av sårbarhet skapas inte förutsättningar för en god vårdande 

relation och patientens potential för att uppnå en god hälsa minskar och onödigt 

lidande kan uppstå (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). Wiklund Gustin och 

Wagner (2013) framhäver att det krävs prioritering samt respekt för patientens 

sårbarhet, utan det skapas inte en tillitsfull relation och en god vårdande miljö.  

Respekt för patientens sårbarhet kan sammankopplas med värdighet och om den 

kränks bidrar det till ett ökat lidande. Sjuksköterskan måste också vara medveten om 
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sin egen sårbarhet, om inte så kan förståelsen för patientens situation och upplevelse 

gå förlorad. För att den vårdande relationen ska vara av god kvalité krävs det att både 

sjuksköterskan och patienten vågar visa sin sårbarhet, en central del för att 

åstadkomma det är mod (Wiklund Gustin & Wagner, 2013). 

 

Bakgrund 

Teoretisk begreppsdefinition - Sårbarhet  

Sårbarhet är enligt Im (2017) kopplat till samspel mellan människor, miljö och 

livsomställningar där både de inre och yttre omständigheterna spelar en roll i 

hur påtaglig sårbarheten blir. Reed (1991b) i Reed (2017) definierar sårbarhet som en 

risk att fara för välbefinnandet föreligger, både psykiskt och fysiskt. När människan 

genomgår livshändelser och kriser såsom sjukdom, förlora en närstående, 

föräldraskap eller invaliditet uppenbaras sårbarheten och människor blir därmed 

medvetna om hur skört livet är. 

Traditionen caring – Det vårdande livet 

Människa, miljö, hälsa och vårdande är fyra konsensusbegrepp som framtagits inom 

vårdvetenskapen (Ylikangas, 2017). Begreppen anser forskarsamfundet vara viktiga 

att vidareutveckla och få ökad kunskap om (Eriksson & Bergbom, 2017). Av de fyra 

konsensusbegreppen är människa det som främst benämns då det speglar synen på 

hälsa och vårdande. Patient och sjuksköterska är roller som människan kan inta och 

med respektive roll följer olika förväntningar om hur människan förhåller sig till den 

andre i den vårdande relationen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Caring anses 

vara kärnan i nursing och kännetecknas av relationen som formas i mötet mellan 

patient och sjuksköterska som därmed bidrar till en äkta och genuin tillvaro 

(Robinson Wolf, 2013). Smith (2013) framhäver att det är genom caring 

sjuksköterskan ser hela människan i patientrollen och menar att det är fundamentalt 

för sjuksköterskans profession (Smith, 2013). Att vårda med caring som tradition 

innefattar sjuksköterskans emotionella anknytning till patientens upplevelser samt 

känslor, samspelet mellan sjuksköterska och patient kan därför upplevas intimt och 

båda sätts i en sårbar position (Robinson Wolf, 2013). Izumi, Baggs och Knafl (2010) 

beskriver caring som att sjuksköterskan behandlar patienten som en levande varelse 

och inte ett objekt, vilket görs genom att sätta patienten i centrum och visa öppenhet 

för patientens livsvärld (Izumi, Baggs & Knafl, 2010). Utan visad öppenhet och 

tillgänglighet mot patienten från sjuksköterskan är den emotionella anknytning 

som caring innebär svår att uppnå då patientens upplevelser av sårbarhet såsom 

förlorad kontroll av livssituationen och hjälplöshet förbises (Ford, 1990). 

Sjuksköterskans förmåga att vårda genom caring påverkas av ifrågasättandet av den 

egna existensen som uppkommer i mötet med patientens sårbarhet, vilket bidrar till en 

mer äkta och genuin tillvaro för bägge parter (Watson, 2013).   
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Teori – Jean Watson 

Watsons filosofiska teori om transpersonell caring kännetecknas av viljan att uppnå en 

djupare kontakt med en annan människa och innefattar caritas processer om 

humanistiska och altruistiska värderingar. Att se hela människan är en viktig del och 

innebär att få en förståelse för den andre på en nivå som innefattar sinne, kropp och 

själ. När sjuksköterskan bekräftar och accepterar sina egna känslor blir patientmötet 

genuint och äkta, vilket skapar förutsättningar för en god vårdande relation. Inom 

caring är utvecklandet av en förtroendefull samt hjälpsam relation mellan patient och 

sjuksköterska viktigt eftersom det bidrar till en trygg miljö där både positiva och 

negativa känslor vågar uttryckas. Att sjuksköterskan och patienten delar känslor med 

varandra innebär ett risktagande för båda parter då individens subjektiva upplevelse 

av situationen har betydelse för hur reaktionen blir. Empati är för sjuksköterskan en 

viktig egenskap och innebär förståelse för patientens känslor och upplevelser som är 

betydande för kommunikationen inom caring (Willis & Leone-Sheehan, 2017). 

Watson (2008) i Willis och Leone-Sheehan (2017) menar att för att sjuksköterskans 

handlingar ska ske med omsorg och kärlek krävs det att caritas processerna från teorin 

tillämpas (Willis & Leone-Sheehan, 2017). För att kunna ge patienten en god vård 

krävs det att sjuksköterskan har insikt om sig själv och sina känslor (Karlsson, 2017). 

Sårbarhet över tid 

Ford (1990) beskriver att sårbarhet är när människan mister kontroll och därigenom 

känner maktlöshet över den rådande situationen. Patienten kan i mötet med 

sjuksköterskan visa det genom förändrat beteende eller andra små diskreta handlingar 

såsom vädjande blickar (Ford, 1990). Nagy (1998) konstaterar att sjuksköterskans 

personliga sårbarhet påverkas av patientens upplevda smärta, vilket förstärks när 

sjuksköterskan inte lyckas tillgodose patientens behov som därigenom bidrar till en 

känsla av otillräcklighet. Enligt Irurita (1999) påverkas patientens sårbarhet av 

sjuksköterskans agerande. Genom att objektifiera, vara otålig och opålitlig i det 

vårdande mötet kan sjuksköterskan antingen orsaka eller förstärka patientens 

sårbarhet. Patienten känner behov av att kunna lita på att sjuksköterskan finns där när 

hjälp behövs, om inte det sker resulterar det i osäkerhet och extrem sårbarhet för 

patienten. Organisatoriska faktorer inom hälso-och sjukvård såsom ekonomiska 

restriktioner, tidspress och personalbrist har en negativ inverkan på den vårdande 

relationen mellan sjuksköterska och patient, vilket leder till mer påtaglig sårbarhet hos 

patienten på grund av förlorad kontroll och kränkt integritet (Irurita, 1999). 

Eilertsen och Kiik (2016) skriver att sjuksköterskan kommer i kontakt med den 

personliga sårbarheten vid känsla av otillräcklighet i vårdarbetet på grund av en 

tidspressad arbetsmiljö. När patienten anser att hjälpen från sjuksköterskan är 

otillräcklig så kan det göra att patienten kommenterar omvårdnadsarbetet med en 

nedlåtande ton i syfte att provocera fram en reaktion. Det gör att sjuksköterskan 

upplever att yrkeskompetensen blir ifrågasatt och därmed uppstår osäkerhet och 

sårbarhet. Provokationen gör även att sjuksköterskan inte vill skapa en känslomässig 

relation med patienten, därmed förloras en viktig del i omvårdnadsarbetet, att se 
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patientens sårbarhet. Simonÿ, Dreyer, Pedersen och Birkelund (2017) 

uppmärksammar att när människan drabbas av sjukdom och blir patient stiger känslor 

av hjälplöshet och sårbarhet, då är det viktigt att sjuksköterskan accepterar patientens 

sårbarhet genom att vara lyhörd och vaksam.     

 

Problemformulering 

Kunskap visar att sårbarhet är en naturlig och oundviklig del av livet som i vårdandet 

ofta förbises då varken sjuksköterskan eller patienten har modet att visa sig sårbara, 

vilket påverkar den vårdande relationen negativt. Ökad kunskap krävs därför om både 

sjuksköterskans och patientens sårbarhet för att kunna skapa en djupare emotionell 

anknytning till varandra och därmed uppnå det som är kärnan i nursing, vilket är 

caring.   

Syfte 

Syftet var att belysa vad sårbarhet är inom caring. 

 

Metod 

Vald metod för studien var en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Datainsamling 

Intresset för begreppet Sårbarhet uppkom vid fördjupning av boken Mod att vara 

sårbar skriven av Brené Brown (2014), boken gav en inblick om hur viktigt det är att 

ha kunskap om sårbarhet i mötet med människor. Forskningsprocessen började med 

en inledande osystematisk informationssökning (Östlundh, 2017) för att få en 

överblick på hur tidigare forskning inom ämnet framträtt. Wallengren och Henricsson 

(2012) menar att den inledande informationssökningen underlättar valet av sökord 

som ska svara mot studiens syfte. Henricson (2012a) uppmärksammar vikten av att 

problemområdet är aktuellt för yrkesprofessionen och huvudområdet (Henricson, 

2012a), därigenom formades ett syfte samt problemområde med inriktning mot 

vetenskapen omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning. Relevanta sökord 

baseras utifrån de problem och frågor som ska undersökas i en studie (Forsberg 

& Wengström, 2016). Genom att ställa frågan “Vad är sårbarhet inom caring?” 

bestämdes sökorden, vilka blev följande: Sårbarhet, Caring, Sjuksköterska och 

Patient. Sökorden sårbarhet, sjuksköterska och patient översattes till: vulnerability, 

nurse och patient (Petti et al., 2000). Fritextsökning användes på litteraturstudiens 

samtliga sökord då ämnesord inte fanns eller var relevanta för studiens syfte. För att 

säkerställa att informationssökning görs korrekt i databaser samt att sökord är 

relevanta för studiens syfte kan kontakt tas med en bibliotekarie som har högre 

kompetens gällande databaser och sökstrategier (Östlundh, 2017; Forsberg 

& Wengström, 2016; Rosén, 2012), vilket utfördes i samband med datainsamlingen i 
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litteraturstudien. Med stöd av en bibliotekarie möjliggörs en mer specifik och sensitiv 

sökning (Rosén, 2012).   

 

Efter den inledande informationssökningen påbörjas den egentliga sökningen 

(Östlundh, 2017), vilket i litteraturstudien innebar att systematiskt arbeta fram 

vetenskapliga originalartiklar som svarade mot syftet. Inklusions- och 

exklusionskriterier görs i en datainsamling för att begränsa urvalet av vetenskapliga 

artiklar (Rosén, 2012). Inklusionskriterier för litteraturstudiens informationssökningar 

var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska, abstrakt 

tillgängligt, peer-reviewed samt initialt publicerade mellan tidsspannet 2009–2019, 

vilket fick utökas till 2000–2019. Anledningen till att sökningen fick utökas till ett 

tidsspann på hela 2000-talet var att efter en första sökning i samtliga databaser 

konstaterades det att det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar som svarade 

mot studiens syfte. Önskvärt var att sökordet sårbarhet fanns med i abstraktet, 

begreppet skulle antingen vara det som undersöktes i studien eller finnas som bifynd i 

forskningens resultat. Ytterligare inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara av grad I eller grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) innebär att kvalitén i den 

vetenskapliga artikeln bedöms utifrån dess olika delar som poängsätts och sedan 

omvandlas till procent. En vetenskaplig artikel kan totalt få 48 poäng och kvalitén 

graderas i grad I (80%), grad II (70%) samt grad III (60%) (Carlsson & Eiman, 

2003). Exklusionkriterier för de vetenskapliga artiklarna var texter skrivna på andra 

språk än engelska, review artiklar samt till en början vetenskapliga artiklar 

publicerade före år 2009 som sedan ändrades till före år 2000. Abstrakt som inte 

innehöll sökordet sårbarhet och där det heller inte framkom i forskningens resultat 

valdes inte.   

 

Vid informationssökning kan de booleska operatorerna AND, OR eller NOT 

användas för att påverka sökningens resultat (Östlundh, 2017; Forsberg & 

Wengström, 2016; Karlsson, 2012). Den booleska operatorn AND används för att 

sammankoppla sökord och för att få ett smalare resultat (Forsberg & Wengström, 

2016; Östlundh, 2017), vilken användes i litteraturstudien. För att inkludera flera 

möjliga böjningsformer av sökord används trunkering som innebär att ordet som söks 

sätts samman med exempelvis symbolerna asterisk, dollartecken eller frågetecken 

vilket kan göras antingen i början eller slutet av ordet och då används endast ordets 

stam (Östlundh, 2017; Forsberg & Wengström 2016). För att inkludera flera möjliga 

böjningsformer av orden vulnerability och nurse användes trunkering med asterisk, 

“*”. Lämpliga databaser för inhämtning av vetenskapliga artiklar gällande 

omvårdnadsforskning är Psycinfo, Cinahl och Pubmed (Forsberg & Wengström, 

2016), vilka användes i den systematiska informationssökningen i litteraturstudien.  
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Artikelsökning i Cinahl 

Databasen Cinahl omfattar forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Cinahl innehåller flera typer av dokument skrivna på olika språk och 

sträcker sig från år 1982 till nutid (Forsberg och Wengström, 2016). En systematisk 

sökning med inklusion- och exklusionskriter genomfördes i databasen Cinahl där de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–2019, abstrakt 

tillgängligt, skrivna på engelska samt vara peer-reviewed. Sökorden som användes 

var; vulnerab* AND caring AND nurs* AND patient. Den booleska operatorn AND 

används för att sammankoppla sökord (Östlundh, 2017), vilken användes mellan 

samtliga sökord. För att få alla böjningsformer av sökord används trunkering 

(Östlundh, 2017), trunkering med en asterisk, ”*” tillämpades på sökorden 

vulnerability och nurse. Sökningen genererade 167 träffar varav alla titlar samt 

abstrakt lästes. Av de 167 träffarna exkluderades 152 stycken då de inte svarade på 

litteraturstudiens syfte eller var review artiklar, resterande 15 vetenskapliga valdes ut 

för inläsning av hela innehållet. Efter bedömning av helheten exkluderades 12 av de 

15 vetenskapliga artiklarna då de inte ansågs svara mot litteraturstudiens syfte på 

grund av faktorer såsom att familjemedlemmar vårdat patienten och inte 

sjuksköterskor samt att begreppet sårbarhet inte fanns i de vetenskapliga artiklarnas 

resultat. Till sist granskades de tre resterande vetenskapliga artiklarna med Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall samt de fyra kvalitetsindikatorerna trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985 i Wallengren 

& Henricson, 2012). Samtliga tre vetenskapliga artiklar erhöll över 80% som 

motsvarar grad I och valdes till resultatartiklar.   

 

Ytterligare en systematisk sökning utfördes i Cinahl där tidsspannet ändrades till 

2000–2019. Inklusionskriterierna som användes till sökorden; vulnerab* AND caring 

AND nurs* AND patient var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000–2019, 

abstrakt tillgängligt, skrivna på engelska samt peer-reviewed. Sökningen genererade 

235 träffar där tre var dubbletter på redan utvalda vetenskapliga resultatartiklar. Av de 

235 träffarna exkluderade 151 stycken då sökningen innehöll dubbletter, 

vetenskapliga artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte samt review artiklar. 

Av de resterande 84 vetenskapliga artiklarna lästes samtliga titlar samt abstrakt, varav 

nio vetenskapliga artiklar valdes ut för inläsning av hela innehållet. Efter bedömning 

av helheten exkluderades fem av de nio vetenskapliga artiklarna då de inte ansågs 

svara mot litteraturstudiens syfte. Till sist granskades de fyra resterande vetenskapliga 

artiklarna med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall samt de fyra 

kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

(Lincoln & Guba, 1985 i Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga fyra 

vetenskapliga artiklar erhöll över 80% som motsvarar grad I och valdes till 

resultatartiklar.  
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Artikelsökning i Psycinfo 

Databasen Psycinfo omfattar forskning inom omvårdnad, psykologisk forskning inom 

medicin samt andra närbelägna områden. Psycinfo innehåller fler typer av dokument 

skrivna på olika språk och sträcker sig från år 1872 till nutid (Forsberg och 

Wengström, 2016). En systematisk sökning med inklusion- och exklusionskriter 

genomfördes i databasen Psycinfo där de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2009–2019, skrivna på engelska samt vara peer-reviewed. 

Sökorden som användes var; vulnerab* AND caring AND nurs* AND patient. Den 

booleska operatorn AND används för att sammankoppla sökord (Östlundh, 2017), 

vilken användes mellan samtliga sökord. För att få alla böjningsformer av sökord 

används trunkering (Östlundh, 2017), trunkering med en asterisk, ”*” tillämpades på 

sökorden vulnerability och nurse. Sökningen genererade 113 träffar där två var 

dubbletter på redan utvalda vetenskapliga resultatartiklar. Av de 113 träffarna lästes 

därför 111 titlar samt abstrakt. I sökningen exkluderades 103 av 111 vetenskapliga 

artiklar då sökningen innehöll vetenskapliga artiklar som inte svarade på 

litteraturstudiens syfte samt review artiklar. Resterande åtta vetenskapliga artiklarna 

valdes ut för inläsning av hela innehållet. Efter bedömning av helheten exkluderades 

fem av de åtta vetenskapliga artiklarna då de inte ansågs svara mot litteraturstudiens 

syfte. Till sist granskades de tre resterande vetenskapliga artiklarna med Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmall samt de fyra kvalitetsindikatorerna trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985 i Wallengren 

& Henricson, 2012). Samtliga tre vetenskapliga artiklar erhöll över 80% som 

motsvarar grad I och valdes till resultatartiklar.   

 

Ytterligare en systematisk sökning utfördes i Psycinfo där tidsspannet ändrades till 

2000–2019. Inklusionskriterierna som användes till sökorden; vulnerab* AND caring 

AND nurs* AND patient var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000–2019, 

skrivna på engelska samt peer-reviewed. Sökningen genererade 159 träffar där sju 

stycken var dubbletter på redan utvalda vetenskapliga resultatartiklar. Av de 159 

vetenskapliga artiklarna exkluderades 129 stycken då sökningen innehöll dubbletter, 

vetenskapliga artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte och review artiklar. 

Av de resterande 30 vetenskapliga artiklarna lästes samtliga titlar samt abstrakt, varav 

fyra vetenskapliga artiklar valdes ut för inläsning av hela innehållet. Efter bedömning 

av helheten exkluderades samtliga vetenskapliga artiklarna då de inte ansågs svara 

mot litteraturstudiens syfte, alltså resulterade sökningen inte i nya vetenskapliga 

resultatartiklar.  

 

Artikelsökning i Pubmed 

Databasen Pubmed omfattar forskning inom medicin, omvårdnad samt odontologi. 

Den mest förekommande dokumenttypen i Pubmed är vetenskaplig tidskriftsartikel 

och sträcker sig från år 1966 till nutid (Forsberg och Wengström, 2016). En 

systematisk sökning med inklusion- och exklusionskriter genomfördes i databasen 

Pubmed där de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–
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2019, abstrakt tillgängligt samt skrivna på engelska. Sökorden som användes var; 

vulnerab* AND caring AND nurs* AND patient. Den booleska operatorn AND 

används för att sammankoppla sökord (Östlundh, 2017), vilken användes mellan 

samtliga sökord. För att få alla böjningsformer av sökord används trunkering 

(Östlundh, 2017), trunkering med en asterisk, ”*” tillämpades på sökorden 

vulnerability och nurse. Sökningen genererade 274 träffar där sex stycken var 

dubbletter på redan utvalda vetenskapliga resultatartiklar. Av de 274 träffarna lästes 

därför 268 titlar samt abstrakt. I sökningen exkluderades 256 vetenskapliga artiklar då 

sökningen innehöll vetenskapliga artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte 

samt review artiklar. Resterande 12 vetenskapliga artiklarna valdes ut för inläsning av 

hela innehållet. Efter bedömning av helheten exkluderades tio av de 12 vetenskapliga 

artiklarna då de inte ansågs svara mot litteraturstudiens syfte. Till sist granskades de 

två resterande vetenskapliga artiklarna med Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall samt de fyra kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985 i Wallengren & 

Henricson, 2012). De två vetenskapliga artiklarna erhöll endast grad III enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall och exkluderades därför.  

 

Ytterligare en systematisk sökning utfördes i Pubmed där tidsspannet ändrades till 

2000–2019. Inklusionskriterierna som användes till sökorden; vulnerab* AND caring 

AND nurs* AND patient var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000–2019, 

abstrakt tillgängligt samt skrivna på engelska. Sökningen genererade 384 träffar där 

tio stycken var dubbletter på redan utvalda vetenskapliga resultatartiklar. Av de 384 

vetenskapliga artiklarna exkluderades 279 stycken då sökningen innehöll dubbletter, 

vetenskapliga artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte samt review artiklar. 

Av de resterande 95 vetenskapliga artiklarna lästes samtliga titlar samt abstrakt, varav 

sju vetenskapliga artiklar valdes ut för inläsning av hela innehållet. Efter bedömning 

av helheten exkluderades samtliga vetenskapliga artiklarna då de inte ansågs svara 

mot litteraturstudiens syfte, alltså resulterade sökningen inte i nya vetenskapliga 

resultatartiklar.  

Databearbetning 

Innehållsanalys syftar på att analysera data och därigenom arbeta fram 

meningsbärande enheter, mönster, koder, teman och kategorier. Att bearbeta data på 

ett systematiskt och stegvist sätt gör att en beskrivning av det undersökta fenomenet 

erhålls, vilket är karakteristiskt för innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2016). 

Litteraturstudiens databearbetning av vetenskapliga artiklar inspirerades av 

innehållsanalys där tillämpning av Forsberg och Wengströms (2016) förenklade form 

av innehållsanalys användes för analys av data. De vetenskapliga artiklarna lästes i 

första hand igenom individuellt för att få en djupare förståelse för texterna för att 

sedan kunna ta ut relevanta delar som svarade mot litteraturstudiens syfte. 

Artikelöversikter (se Tabell 3, Bilaga C) skapades gemensamt över de tio 

vetenskapliga resultatartiklarna. Efter fördjupad kunskap om de vetenskapliga 



 

 9 

artiklarna skapades koder individuellt. Därefter diskuterades fynden och koderna från 

texterna till gemensam konsensus var uppnådd och nya koder hade bildats. Av 

koderna formulerades sedan subkategorier. Under databearbetningen framkom det att 

upplevelser av sårbarhet inom caring var mest framträdande och blev därmed 

huvudkategorin med fyra subkategorier. Den första subkategorin blev Känslor som 

bygger på följande koder: Osäkerhet, Förlorad kontroll, Rädsla, Utsatthet, Ensamhet, 

Öppenhet och Känslighet. Andra subkategorin blev Mod och bygger på koderna: 

Våga visa sig sårbar, Våga möta andras sårbarhet och Våga öppna upp sig. Tredje 

subkategorin blev Lindrande och bygger på koderna: Förståelse, Bekräftelse, 

Engagemang, Närvaro, Förtroende, Kommunikation och Beröring. Fjärde 

subkategorin blev Börda - Resurs och bygger på koderna: Svaghet, Styrka och 

Personliga livserfarenheter. En tabell (se Tabell 1) skapades för en översikt över 

vilka vetenskapliga artiklar som ingick i kategorierna. Utifrån framtagna kategorier 

formades litteraturstudiens resultat som sedan lästes igenom individuellt och slutligen 

gemensamt för vidare diskussion.   

Forskningsetiska överväganden 

Att göra forskningsetiska övervägande inom forskning är en enormt viktig del för att 

värna om individer, deras rättigheter och värde men också för att upprätthålla 

forskningens status och det förtroende som finns från allmänheten. I en studie är det 

av största vikt att de etiska krav och principer som finns respekteras och följs genom 

hela arbetet, för det krävs en förtrogenhet med existerande lagar och riktlinjer 

(Kjellström, 2012). Helsingforsdeklarationen innehåller etiska principer, den utkom i 

sin första version 1964 och riktar sig till medicinsk forskning som involverar 

människor samt data och material kring forsknings subjekten. De etiska principer som 

finns skrivna i deklarationen är allt från att det ska finnas samtycke, hos vem ansvaret 

ligger för att skydda individerna samt risker och fördelar med forskningen. Med 

forskning följer alltid risker, enligt Helsingforsdeklarationen måste riskerna 

utvärderas samt bearbetas kontinuerligt under studiens gång för att undvika att 

riskerna blir fler än fördelarna. Om det sker måste det omedelbart övervägas om 

studien ska fortgå eller avslutas. Det bör alltid vidtas åtgärder för att skydda 

individerna som ingår och ansvaret ligger på ledarna av studien (World Medical 

Association, 2013). Vid forskning måste hänsyn alltid tas till människovärdet, för att 

det ska följas har vi lagar. Lagen om etikprövning finns till för att skydda individen 

samt säkerställa att ett samtycke finns (SFS 2003:460). Det krävs också att respekt 

finns för individernas personuppgifter och därför finns dataskyddsförordningen 

(GDPR) som reglerar hur de behandlas (Datainspektionen, u.å). Respekt för personer, 

göra gott och rättviseprincipen är tre etiska aspekter som måste beaktas vid en studie. 

Det är stadgat i Belmontrapporten och kan användas som hjälp om det uppstår etiska 

problem under studiens gång (Kjellström, 2012). Enligt vetenskapsrådet (u.å) finns 

det fyra huvudkrav i forskning som måste tillämpas för att skydda individen. 

Informationskravet innebär att personer som ingår i ett forskningsprojekt har rätt att 

veta syftet med forskningen. Samtyckeskravet är till för att individerna själva får 
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avgöra om de vill delta. Konfidentialitetskravet säkerställer att deltagarnas 

personuppgifter är skyddade. Slutligen finns nyttjandekravet som innebär att 

information om personer som ingått i forskning endast får användas till det och inget 

annat (Vetenskapsrådet, u.å).   

 

Under examensarbetet bör en analys av risk och nytta göras, vilket Kjellström (2012) 

menar görs för att väga nyttan med studien mot riskerna, det samhälleliga och 

vetenskapliga värdet ska överväga riskerna (Kjellström, 2012). Litteraturstudiens 

resultat anses vara till nytta för att uppnå en ökad förståelse för sårbarhet hos 

människan och samhället samt för att kunna vägleda sjuksköterskan i omvårdnaden 

där sårbarhet ses som ett hinder. Samtliga vetenskapliga resultatartiklar förhåller sig 

till existerande etiska lagar och principer. Av de tio vetenskapliga artiklarna var nio 

godkända av en etisk kommitté och den tionde inkluderades då de gjort fullgoda 

etiska överväganden inför studien. Litteraturstudien anses ha låg risk för att utsätta 

människor för skada eller utnyttjande då informationen kommer från vetenskapliga 

artiklar som är publicerade där existerande etiska lagar och principer följts. Kjellström 

(2012) uppmärksammar att granskning av en regional nämnd inte är nödvändigt då 

studentarbeten i grundutbildning överlag inte är forskning. 

Resultat 

Ur databearbetningen av de tio vetenskapliga resultatartiklarna framkom 

huvudkategorin upplevelser av sårbarhet inom caring. Upplevelserna resulterade i de 

fyra subkategorierna: känslor, mod, lindrande och börda-resurs.  
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Tabell 1. Tabellöversikt över kategorier från de vetenskapliga resultatartiklarna 

Vetenskapliga 

Artiklar 

Känslor Mod Lindrande Börda - Resurs 

Pedersen och 

Sivonen (2012) 

   

X 

 

X 

Stenbock-Hult och 

Sarvimäki (2011) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Kauppi, Proos och 

Olausson (2018) 

 

X 

   

O´brien och 

Fothergill-

Bourbonnais (2004) 

 

X 

  

X 

 

Berg, Skott och 

Danielson (2006) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Berg och Danielson 

(2007) 

 

X 

  

X 

 

Lindahl, Norberg 

och Söderberg 

(2008) 

   

X 

 

Bremer, Dahné, 

Stureson, Årestedt 

och Thylén (2018) 

 

X 

   

Bryon, Dierckx De 

Casterlé och 

Gastmans (2012) 

 

X 

   

 X 

 

Thorup, Rundqvist, 

Roberts och Delmar 

(2011) 

  

 X 

  

 X 

 

X 

 

X 
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Upplevelser av sårbarhet inom caring 

Sårbarhet – Caring – Känslor 

Sårbarhet kan för patienter medföra flera olika känslor då de kan försättas i en utsatt 

situation. Att vara i en sårbar situation kopplas till en djup känsla av osäkerhet som 

bottnar i att det inte längre finns trygghet (Berg et al., 2006; Bremer et al., 2018; 

O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). När människan blir patient och kommer i 

kontakt med vården upplevs en stark sårbarhet som manifesteras på grund av förlorad 

kontroll samt rädsla för en osäker framtid (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; 

Berg & Danielson, 2007). I studien av Berg och Danielsson (2007) framhävs att 

patienter upplever sårbarhet när de känner sig utsatta, vilket uppstår när de anser att 

de inte får tillräcklig kontinuitet i vården, med påföljder såsom bristfällig information 

samt att patienterna inte blir sedda eller hörda eftersom en god vårdande relation 

aldrig uppstår (Berg & Danielsson, 2007). Ensamhet är något som förstärker 

patienters känsla av sårbarhet och finns där under hela vårdtiden då patienter upplever 

att de är tvungna att hantera den emotionella påfrestningen självständigt (Berg et al., 

2006; Bremer et al., 2018). I studien av Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) 

framkommer det att sårbarhet för sjuksköterskan är en del av att vara mänsklig, vilket 

innebär öppenhet och känslighet för patienten. Sjuksköterskorna i studierna gjorda av 

Thorup et al. (2011) och Bryon et al. (2012) upplever att sårbara patienter är sköra 

och befinner sig i en utsatt position och beroende av att känna närhet samt stöttning 

från människor runt omkring (Thorup et al., 2011; Bryon et al., 2012). 

Sjuksköterskans egen sårbarhet kan relateras till det stora ansvaret som följer med 

yrkesprofessionen och innebär rädsla för att misslyckas vårda patientsäkert som bidrar 

till att patienten far illa (Kauppi et al., 2018; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011).  

 

Sårbarhet – Caring – Mod 

Sjuksköterskans egna erfarenheter av sårbarhet och lidande, både från yrkesrollen och 

det privata livet formar sjuksköterskans mod i vårdandet (Thorup et al., 2012). Mod är 

något som krävs för att våga visa sig sårbar samt för att möta en annan människas 

sårbarhet, det är en viktig faktor i den vårdande relationen för att patienten och 

sjuksköterskan ska uppnå ett djupare känslomässigt band med varandra (Stenbock-

Hult & Sarvimäki, 2011; Thorup et al., 2012). Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) 

hävdar att för att sårbarhet ska bli en tillgång för sjuksköterskan i vårdandet behövs 

mod, genom att kombinera den egna sårbarheten med mod skapas förutsättningar för 

att kunna ge patienten bästa möjliga vård. Om sjuksköterskan förbiser patientens 

sårbarhet och lidande på grund av otillräckligt mod menar Thorup et al. (2012) att 

patienten upplever sjuksköterskan som kall, distanserad samt oemottaglig för känslor. 

I studien av Berg et al. (2006) konstaterar patienterna att det krävs kontinuitet i 

vårdandet för att få kontakt med sjuksköterskan på ett personligt plan som bidrar till 

en mer intim och känslomässig relation som gör att patienterna får mod att 

våga kommunicera sina känslor och visa sig sårbara (Berg et al., 2006). 

Sjuksköterskan måste ha mod att möta patientens sårbarhet och lidande och vara 
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närvarande i ögonblicket trots osäkerhet inför den egna förmågan att hantera 

situationen samt patientens känslor (Thorup et al., 2011). Mod att erkänna sårbarheten 

och vetskapen om egna begränsningar som sjuksköterska menar Stenbock-Hult 

och Sarvimäki (2011) är en styrka i vårdandet. Sårbarhet uttryckt som moralisk 

känslighet förenat med mod anses vara essentiellt för sjuksköterskans förmåga att 

våga stå upp för patienten (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011).   

Sårbarhet – Caring – Lindrande 

Sjuksköterskans förmåga att se patientens sårbarhet och förståelse för hur den kan 

manifesteras har stor betydelse för skapandet av en omsorgsfull och vårdande relation 

(Bryon et al., 2012; Lindahl et al., 2008; Pedersen & Sivonen, 2012; Thorup et al., 

2011; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Upplevelser av patientens sårbarhet gör att 

sjuksköterskan känner starkt för patienten och därigenom uppstår behovet att vilja 

göra gott för patienten (Thorup et al., 2011: Bryon et al., 2012). Liknande upplevelser 

framkommer i studien av Lindahl et al. (2008), där sjuksköterskorna såg patienternas 

sårbarhet när de kämpade för att klara av det dagliga livet. Det medför att 

sjuksköterskorna känner starkt för patienterna och viljan att skydda den lidande 

människan uppstår (Lindahl et al., 2008). Sjuksköterskans ansträngningar ses som 

nödvändiga av patienten för att på en djupare nivå forma en vårdande relation, genom 

sjuksköterskans vilja att skapa ett djupare band känner patienten att sårbarheten och 

alla känslor som uppstår blir bekräftade (Berg et al., 2006; Berg & Danielson, 2007). 

Studien av Berg et al. (2006) påpekar också vikten av kontinuitet i det vårdande mötet 

för att minska patientens sårbarhet (Berg et al., 2006). Sjuksköterskan kan lindra 

patientens sårbarhet genom att i mötet vara äkta samt se hela människan bakom 

patienten (Berg & Danielson, 2007; O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Berg 

och Danielson (2007) uppmärksammar att patienter som är sårbara värdesätter när 

sjuksköterskan tar sig tiden att visa omtanke genom att vara närvarande och visa stöd 

när patienterna som mest behöver det trots att arbetsmiljön för sjuksköterskan kan 

vara hektisk. Patienterna i studien gjord av O´Brien och Fothergill-Bourbonnais 

(2004) belyser att sårbarhet inte är påtaglig när sjuksköterskan engagerar sig i 

patienternas upplevda känslor, kommunicerar på ett sätt som lugnar patienterna samt 

visar omsorg genom beröring. Således kan sjuksköterskan genom vårdande 

handlingar förmedla tillit och kompetens som i sin tur minskar patientens sårbarhet 

(O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004).  

Sårbarhet – Caring – Börda – Resurs 

Sjuksköterskans sårbarhet kan ha inverkan på den vårdande relationen eftersom den 

både kan ses som en resurs eller enbart en börda (Pedersen & Sivonen, 2012; Thorup 

et al., 2011; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Pedersen och Sivonen (2012) samt 

Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) framhäver att sårbarheten som resurs är en 

viktig källa för att sjuksköterskan ska kunna visa öppenhet för patientens känslor, 

vilket kan leda till personlig utveckling genom reflektion av patientens upplevda 

situation. Sjuksköterskans egen sårbarhet blir en börda när patientens sårbarhet och 
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känslor påverkar sjuksköterskan på en personlig nivå, vilket blir överväldigande då 

resurser att hantera situationen saknas (Pedersen & Sivonen, 2012; Stenbock-Hult 

& Sarvimäki, 2011). Likande resultat ses i studien av Thorup et al. (2011) där de 

belyser att sjuksköterskans egen sårbarhet och lidande kan hindra förmågan att möta 

patientens sårbarhet och känslor på grund av rädsla för smärtsamma personliga 

livserfarenheter som kan göra sig påminda och därigenom påverka den vårdande 

relationen negativt. Likaså kan sjuksköterskans sårbarhet samt personliga 

livserfarenheter användas som en resurs för att forma en vårdande relation då det 

bidrar till en djupare förståelse för patientens upplevda situation och känslor som 

sårbarheten framkallar. Studien poängterar att sjuksköterskan måste våga konfrontera 

patientens samt sin egen sårbarhet trots att det kan vara svårhanterligt och 

överväldigande för båda parterna (Thorup et al., 2011).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vald metod för studien var en allmän litteraturstudie, vilket enligt Forsberg 

och Wengström (2016) används för att få en ökad kunskap över valt 

forskningsområde (Forsberg & Wengström, 2016. Kvalitén av litteraturstudien kan ha 

påverkats av det faktum att tiden att göra rätt sökningar samt finna användbar 

litteratur var begränsad. Något som även kan ha haft inverkan på kvalitén av 

litteraturstudien var att det var första gången ett examensarbete skrevs och därmed 

påverkat datainsamlingen, granskningen samt analysen av de vetenskapliga artiklarna 

(Henricson, 2012b). Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är 

fyra kvalitetsindikatorer för bedömning av vetenskaplig kvalité inom kvalitativ 

forskning. Trovärdighet kan förklaras som kunskapen forskningen medfört är rimlig 

samt giltig för det ämne som har studerats. Pålitlighet innebär möjligheten att 

återupprepa forskningen genom bland annat detaljerad datainsamling samt analys av 

data. Bekräftelsebarhet har ett flertal faktorer gemensamma med trovärdighet och 

pålitlighet såsom noggrannhet i beskrivning av datainsamling samt om författarna låtit 

någon granska materialet kritiskt. Överförbarhet innebär forskningsresultatets 

förmåga att överföras till andra grupper, situationer eller kontexter (Lincoln & Guba, 

1985 i Wallengren & Henricson, 2012).   

 

Att vara insatt i ett valt forskningsämne genom inläsning av litteratur kan leda till en 

bättre avgränsning av problemområde samt formulering av syfte, vilket höjer 

trovärdigheten av studien men kan också skapa problem vid analys av data då en 

förförståelse för ämnet kan ha uppstått (Wallengren & Henricson, 2012). Viss 

förförståelse inom ämnet fanns inför litteraturstudiens påbörjan som uppkommit via 

inläsning av böcker och vetenskapliga artiklar inom sårbarhet och beaktades därför 

under arbetets gång. Priebe och Landström (2012) framhäver vikten av reflektion 

kring förförståelse då det minskar subjektiviteten i studien och därmed ökar 

pålitligheten. Under genomförandet av litteraturstudien har en loggbok använts för 

dokumentation av processen, vilket Wallengren och Henricon (2012) anser är viktigt 
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för att hantera förförståelse och därigenom stärka studiens pålitlighet och 

bekräftelsebarhet. Något som stärker en studies trovärdighet är när en utomstående 

person kritiskt granskar arbetet (Wallengren & Henricson, 2012), handledning enskilt 

samt i grupp har ägt rum genomgående under hela processen för att diskutera och 

reflektera över litteraturstudiens innehåll.  

 

Genom att både exklusions – och inklusionskriterier redovisas tydligt stärks 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012), vilket gjordes i 

litteraturstudiens datainsamling. I litteraturstudien genomfördes en inledande samt 

egentlig sökning som Wallengren och Henricson (2012) hävdar styrker 

bekräftelsebarheten ytterligare.   

 

Databaserna som användes vid informationssökningen   

var Pubmed, Cinahl och Psycinfo som alla inriktar sig på området omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2016), vilket Henricson (2012b) poängterar stärker 

trovärdigheten då det ger en ökad möjlighet att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

som svarar mot syftet (Henricson, 2012b). Sökorden som användes i litteraturstudien 

var: vulnerab*, caring, nurs* och patient, som alla bekräftades av en bibliotekarie vid 

högskolan i Halmstad vara relevanta för syftet. Enligt Rosén (2012) har en 

bibliotekarie hög kompetens gällande sökningar i databaser (Rosén, 2012). Vid den 

inledande informationssökningen framkom det att caring kunde innefatta flera 

områden utöver omvårdnad, därför fick sökorden nurse och patient läggas till för att 

specificera sökningen mot vetenskapen omvårdnad och därmed stärka sökningen. I 

litteraturstudiens databassökningar gjordes fritextsökning med 

sökorden vulnerability, caring, nurse och patient. Karlsson (2012) skriver att vid en 

fritextsökning eftersöks orden i flera fält såsom i titel och ämnesord. Ämnesord är 

förutbestämda och används för att beskriva en artikels innehåll (Karlsson, 2012). I 

samråd med en bibliotekarie vid Halmstad högskola valdes ämnesord bort då det inte 

fanns eller var irrelevant, Rosén (2012) uppmärksammar att bibliotekarier har hög 

kompetens gällande ämnesord (Rosén, 2012). Fritextsökning ansågs vara det mest 

lämpliga för litteraturstudien då det tillät en bredare sökning i kombinationen med 

samtliga sökord. Enligt Henricson (2012b) kan det ses som en svaghet när en 

litteraturstudies sökord resulterar i träffar på vetenskapliga artiklar som inte har 

relevans för studiens syfte (Henricson, 2012b). Därmed kan en svaghet påpekas i 

litteraturstudien då sökorden genererade träffar på vetenskapliga artiklar som inte var 

väsentliga för studiens syfte. Att en studies sökord är relevanta för studiens syfte 

stärker pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Dubbletter (se Tabell 2, Bilaga 

B) förekom i samtliga databaser som användes i litteraturstudien, vilket visar på att 

sökorden var relevanta för studiens syfte.   

 

En svaghet med litteraturstudien kan vara att endast ett fåtal resultatartiklar hade som 

syfte att beforska ämnet sårbarhet och övriga resultatartiklar hade sårbarhet som ett 

bifynd i resultatet, Östlundh (2017) menar att det finns ämnen som är 

relativt obeforskade men med rätt sökstrategi kan ett fullgott resultat erhållas 
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(Östlundh, 2017). Valet att begränsa sökningen till vetenskapliga artiklar publicerade 

på hela 2000-talet kan ses som ytterligare en svaghet då Östlundh (2017) framhäver 

att vetenskapliga artiklar är färskvara och en avgränsning i årtal därför är lämplig 

(Östlundh, 2017). Till följd av att ämnet sårbarhet ansågs vara relativt obeforskat 

valdes det att inte göra tidsspannet smalare. Samtliga vetenskapliga resultatartiklar i 

litteraturstudien var av kvalitativ metod, vilket enligt Henricson och Billhult (2012) 

innebär att studera människors upplevelser och erfarenheter av fenomen (Henricsson 

& Billhult, 2012). Majoriteten av resultatartiklarna var av fenomenologisk design, 

Henricson (2012b) menar att inklusion av vetenskapliga artiklar med likvärdig design 

ökar studiens trovärdighet.   

 

De vetenskapliga resultatartiklarna granskades med Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall samt de fyra kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet enligt Lincoln och Guba (1985) i Wallengren och 

Henricson (2012). Gemensam samt individuell granskning av de vetenskapliga 

artiklarna gjordes under litteraturstudien som Wallengren och Henricson (2012) 

betonar stärker trovärdigheten. Danielson (2012) anser att innehållsanalys ger en 

djupare förståelse för texters innehåll, inspiration av innehållsanalys i 

databearbetningen ansågs därför lämplig då det kunde ge en djupare innebörd från de 

vetenskapliga artiklarna gällande sårbarhet. Trovärdigheten vid analysen av de 

vetenskapliga artiklarna stärktes genom att individuell samt gemensam diskussion och 

reflektion genomfördes angående koder och kategorier (Henricson, 2012b). 

Kategorierna som utgjorde resultatbeskrivningen kontrollerades samt bekräftades av 

handledaren, vilket enligt Henricson (2012b) stärker trovärdigheten ytterligare.  

 

Utav de tio vetenskapliga resultatartiklarna studerade en av dem 

sjuksköterskestudenters upplevelse av sårbarhet, den inkluderades efter resonemanget 

att studenters upplevelse av fenomenet sårbarhet gentemot patienten och sig själv 

kvarstår även efter avslutad utbildning (Pedersen & Sivonen, 2012). En annan 

vetenskaplig resultatartikel inriktade sig på sjuksköterskor som vårdar patienter med 

demenssjukdom (Bryon et al., 2012). Den ansågs vara av relevans då det gav ett 

viktigt perspektiv av sjuksköterskors upplevelser av fenomenet sårbarhet i vårdandet 

av patienter med demenssjukdom, vilket är en vanligt förekommande patientgrupp. 

Inkluderandet av resultatartiklarna skrivna av Pedersen och Sivonen (2012) 

samt Bryon et al. (2012) kan vara en svaghet för litteraturstudien då överförbarheten 

till liknande kontexter kan påverkas.   

 

Etiska överväganden ska alltid göras innan starten av en litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2016). Samtliga vetenskapliga resultatartiklar förhåller sig till 

existerande etiska lagar och principer. I den vetenskapliga resultatartikeln av Berg och 

Danielson (2007) hittades det inga etiska överväganden i texten, kontakt togs därför 

med L. Berg (personlig kommunikation, 14 april 2019) som klargjorde att studien fått 

godkännande av en etisk kommitté (se bilaga D). Utav litteraturstudiens tio 

vetenskapliga resultatartiklar var åtta studier utförda i nordiska länder, de två 
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resterande var utförda i Belgien respektive Kanada. Utifrån studiernas geografiska 

placering och litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att det är överförbart till 

liknande kontext inom svensk sjukvård.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vad sårbarhet är inom caring. Genom 

bearbetning av tio vetenskapliga artiklar framkom fyra utmärkande kategorier 

anknutna till sårbarhet inom caring, vilka var: Känslor, Mod, Lindrande och Börda-

Resurs. De viktigaste delarna som framkom ur litteraturstudiens resultat var att 

sårbarhet påverkade både patienten och sjuksköterskan och hade inverkan på den 

emotionella anknytningen i den vårdande relationen. Ytterligare en viktig faktor var 

att både patienten och sjuksköterskan behövde mod för att våga visa och uttrycka 

sårbarhet.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patientens sårbarhet medförde flera känslor, 

en utmärkande känsla var osäkerhet på grund av en utsatt situation där patienten gick 

en oviss framtid tillmötes och tryggheten i tillvaron var påverkad (Berg et al., 2006; 

Bremer et al., 2018; O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Ford (1990) vidhöll 

liknande aspekter och menade att människans sårbarhet uppenbarades vid maktlöshet 

och förlorad kontroll. En parallell mellan patientens och sjuksköterskans osäkerhet 

kunde dras då studien av Eilertsen och Kiik (2016) påpekade att även sjuksköterskans 

sårbarhet skapade en känsla av osäkerhet vilket uppkom när yrkeskompetensen blev 

ifrågasatt samt vid en känsla av otillräcklighet (Eilertsen & Kiik, 2016). I studierna av 

Kauppi et al. (2018) och Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) betonades även att 

sjuksköterskans sårbarhet var relaterad till ansvaret inom yrkesprofessionen och 

rädslan för att misslyckas och inte räcka till. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskan upplevde sårbarheten hos patienten som en skörhet, vilket hade sin 

grund i den utsatta situationen patienten befann sig i (Thorup et al., 2011; Bryon et al., 

2012). I studien av Hellerstedt-Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström 

och Arving (2016) bekräftades skörhet som känsla av patienten när sårbarheten var 

förstärkt, vilket upplevdes när patienterna inte visste vem de skulle vända sig till för 

att samtala om upplevelser av till exempel smärta (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). 

Genom reflektion av litteraturstudiens resultat kan det konstateras att sårbarhet 

medför individuella känslor och upplevelser som människan hanterar på olika sätt. 

Patienten och sjuksköterskan känner båda sårbarhet i vårdande situationer men 

orsakerna till förstärkt sårbarhet skiljer sig eftersom båda befinner sig i olika 

positioner som kan vara svåra att hantera. Det är viktigt att ha kännedom gällande 

sårbarhet och dess sätt att uttrycka sig på för att kunna förstå och respektera en annan 

människa, det är särskilt viktigt i omvårdnad. 

 

I litteraturstudiens resultat uppmärksammades att sjuksköterskan såg sårbarhet som en 

del av att vara mänsklig, vilket frambringade en mer öppen och känslig inställning 

mot patienten (Stenbock-Hult & Sarvimäki (2011). Huruvida en omsorgsfull och 
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vårdande relationen bildades var beroende av sjuksköterskans förmåga att se och 

förstå patientens sårbarhet (Bryon et al., 2012; Lindahl et al., 2008; Pedersen 

& Sivonen, 2012; Thorup et al., 2011; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Liknande 

resultat framkom i studien av Ford (1990) där det hävdades att den emotionella 

anknytning som caring innebär och som är nödvändig för att se och förstå patientens 

sårbarhet var beroende av sjuksköterskans förmåga att visa en öppen och närvarande 

attityd mot patienten. Litteraturstudiens resultat angående att det var viktigt att 

sjuksköterskan hade förmåga att se och förstå patientens sårbarhet (Bryon et al., 2012; 

Lindahl et al., 2008; Pedersen & Sivonen, 2012; Thorup et al., 2011; Stenbock-Hult 

& Sarvimäki, 2011) blir av betydelse ur ett samhälleligt perspektiv då 

det uppmärksammas av Arman och Rehnsfeldt (2012) att sårbarhet är ett existentiellt 

grundvillkor, vilket innebär att sårbarheten är en del av livets gång och kan inte väljas 

bort. Människan kan i alla stadier av livet råka ut för kriser såsom svåra 

sjukdomstillstånd eller olyckor. När det sker blir människan som mest medveten om 

den egna sårbarheten, även medmänniskan påverkas då det är ofrånkomligt att möta 

andras sårbarhet utan att beröras (Arman & Rehnsfeldt, 2012).   

 

Resultatet från litteraturstudien poängterade även att sårbarheten förstärktes när 

information var bristfällig och patienter ansåg att de inte blev sedda och hörda (Berg 

& Danielsson, 2007). Patienten kände att sjuksköterskans vilja att skapa ett djupare 

band medförde att sårbarheten blev bekräftad och sjuksköterskans ansträngningar som 

nödvändiga för att på en djupare nivå forma en vårdande relation (Berg et al., 2006; 

Berg & Danielson, 2007). Det kunde integreras till studien av Wiklund Gustin och 

Wagner (2013) som hävdade att sjuksköterskan måste prioritera samt respektera 

patientens sårbarhet för att skapa en förtroendefull relation och därigenom en god 

vårdande miljö. Respekt för sårbarheten var djupt förankrad med värdighet och ett 

onödigt lidande uppstod om den kränktes. Sårbarhet och värdighet sammankopplades 

även i studien av Berg, Berntsson och Danielson (2006) där de framhöll vikten av 

balansen mellan sårbarhet och värdighet, vilket krävde ett holistiskt synsätt för att 

bidra till minskad sårbarhet och bevarande av patientens värdighet. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att sjuksköterskan genom vårdande handlingar såsom 

engagemang för patientens upplevelser, kommunikation samt beröring var viktiga för 

att minska patientens sårbarhet (O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Liknande 

vårdande handlingar för att minska sårbarhet återfanns i studien av Brown et al. 

(2016) där sjuksköterskan visade omsorg genom kommunikation och beröring 

(Brown et al., 2016). I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskan genom 

vårdande handlingar kan minska patientens sårbarhet (Brown et al., 2016; O´Brien 

& Fothergill-Bourbonnais, 2004; Berg et al., 2006). Det går i linje med göra-gott-

principen som syftar till att patienten ska känna välbefinnande (Kjellström, 

2012) samt International Council of Nurses (2012) etiska kod som säger att 

sjuksköterskan bland annat ska visa medlidande och respekt för patientens 

upplevelser och känslor i omvårdnaden (International Council of Nurses, 2012). 

Litteraturstudiens resultat framhäver vikten av att se, förstå och respektera patientens 

sårbarhet för skapandet av en djup emotionell relation mellan patient och 
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sjuksköterska. Genom att sjuksköterskan är lyhörd och mottaglig för patientens 

känslor samt upplevelser framkomna ur sårbarheten alstras en positiv atmosfär där 

trygghet främjas både för patienten och sjuksköterskan. Om patientens sårbarhet 

förbises påverkas den emotionella relationen negativt vilket bidrar till en otrygg miljö 

med motvilja att öppna upp sig som följd.  

 

I litteraturstudiens resultat konstaterades det att mod var en viktig del för formandet 

av en god relation mellan sjuksköterskan och patienten då det gjorde att människan 

vågade visa sig sårbar samt möta medmänniskans sårbarhet (Stenbock-Hult 

& Sarvimäki, 2011; Thorup et al., 2012). Det uppmärksammades även att mod 

krävdes för att våga möta patientens sårbarhet trots att sjuksköterskan inte visste hur 

situationen och patientens känslor skulle hanteras (Thorup et al., 2011). Liknande 

resultat sågs i studien av Arman (2007) där det påpekades att sjuksköterskan var 

sårbar i mötet med patienten och framhävde att mod var det som fick sjuksköterskan 

att våga möta patientens upplevda känslor och tankar. Sjuksköterskans sårbarhet 

berodde på ovissheten om hur situationen skulle hanteras för att på bästa sätt hjälpa 

patienten. En integration med mod i vårdandet kunde även göras till studien av 

Wiklund Gustin och Wagner (2013) där det nämndes att mod krävdes för en 

ömsesidig acceptans av sårbarhet mellan patient och sjuksköterska, vilket främjade en 

miljö där förståelse för varandra fanns och alla upplevda känslor beaktades (Wiklund 

Gustin & Wagner, 2013). Genom reflektion av litteraturstudiens resultat kan det 

konstateras att mod att våga visa sig sårbar är viktigt för att skapa en god vårdande 

relation där både patienten och sjuksköterskan får utrymme att uttrycka känslor. Om 

modet att visa sårbarhet finns kommer sjuksköterskan och patienten kunna skapa en 

djupare emotionell anknytning till varandra, vilket är innebörden av att vårda 

genom traditionen caring.  

 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat belyser innebörden av att se, förstå och våga möta 

sårbarhet. Hur sjuksköterskan väljer att möta sin egen samt patientens sårbarhet har 

betydelse för huruvida patienten vågar dela med sig av sina känslor och upplevelser. 

Det har i sin tur påverkan på bildandet av det emotionella bandet mellan 

sjuksköterskan och patienten som vårdandet genom caring traditionen avser att skapa. 

Sårbarhet bör ses som en naturlig och mänsklig del av livet som ej får förbises och ses 

som en svaghet. Det ska istället användas som en styrka, både för patienten och 

sjuksköterskan, för att göra omvårdnaden givande samt meningsfull. Att 

sjuksköterskan och patienten vågar visa sin sårbarhet tyder på stort mod och krävs för 

att båda ska känna öppenhet och respekt för varandra som är viktigt i en vårdande 

relation. Litteraturstudiens resultat påvisar vikten av ökad kunskap för 

vårdvetenskapliga begrepp för att således få en djupare förståelse för begreppen ur 

olika perspektiv och därmed förbättra omvårdnaden. Sårbarhet är ett viktigt fenomen 

att ha kunskap om. Det är ett relativt obeforskat fenomen, därför rekommenderas 
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fortsatt forskning med syfte att undersöka fenomenet i en caring kontext då endast ett 

fåtal av de vetenskapliga resultatartiklarna syftade till det. Sårbarhet visade sig vara 

betydelsefullt och signifikant i relationen mellan patienten och sjuksköterskan som 

efter framtida forskning skulle kunna ge sjuksköterskan bättre redskap att ge en 

patientsäker och evidensbaserad omvårdnad.  
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Psycinfo Pubmed 

Sårbarhet Vulnerability Vulnerability Vulnerability 

Patient Patient  Patient  Patient  

Sjuksköterska Nurse  Nurse Nurse  

Caring  Caring Caring Caring  



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

(Dubble

tter 

resultat

artiklar) 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20190304 Cinahl 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2009-2019, abstract 

available, peer-reviewed, english 167 167 15 3 

20190304 Psycinfo 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2009-2019, peer-reviewed, 

english 113 (2) 111 8 3 

20190305 Pubmed 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2009-2019, abstract 

available, english 274 (6) 268 12 0 

20190313 Cinahl 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2000-2019, abstract 

available, peer-reviewed, english 235 (3) 84 9 4 

20190314 Psycinfo 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2000-2019, peer-reviewed, 

english 159 (7) 30 4 0 

20190314 Pubmed 

Vulnerab* AND Caring AND 

Nurs*AND Patient 

Limits: 2000-2019, abstract 

available, english 384 (10) 95 7 0 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Berg, L. & Danielson, E. (2007). Patients' and nurses' experiences of the caring relationship in 

hospital: an aware striving for trust. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21, 500–

506. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00497.x  

Land  

Databas 

Sverige. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att belysa patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskors upplevelser 

av caring relationen.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologi. 

Urval Urvalet bestod av sju patienter (fyra kvinnor och tre män) och sex kvinnliga sjuksköterskor. 

Patienterna hade lidit av en långvarig sjukdom mellan sex månader och 30 år. Sjuksköterskorna 

hade varit aktiva i yrket i ett till 13 år.   

Datainsamling Data samlades in via intervjuer. Dem varade 15 till 45 minuter med patienterna och 25 till 60 

minuter med sjuksköterskorna. Intervjuerna spelades in och transkriberades.   

Dataanalys Författarna läste och satte sig in i de transkriberade texterna, därefter skapades meningsbärande 

enheter utifrån tolkningarna. Efter det bildades kategorier och subkategorier. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Trots sjuksköterskans mödosamma medkänsla hade patienterna känslor av sårbarhet. Patienterna 

och sjuksköterskorna använde sina specifika kompetenser för att bilda en god caring relation, 

detta minskade patienternas upplevelser av sårbarhet och värdigheten samt förtroendet bibehölls.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Det är redogjort för vem som medverkat i analysprocessen och hur dem gått 

tillväga.  

Pålitlighet: Forskarna reflekterar över den egna förförståelsen.   

Bekräftelsebarhet: Forskarna redogör för över hur lång tid datainsamlingen pågick och flertal 

citat återfinns i resultatet.   

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till sjuksköterskor och patienters upplevelser av 

en vårdande relation.   



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Berg, L., Skott, C. & Danielson, E. (2006). An interpretive phenomenological method for 

illuminating the meaning of caring relationship. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 42–

50. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2006.00378.x  

Land  

Databas 

Sverige. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att beskriva hur en tolkande fenomenologisk metod användes för att belysa betydelsen 

av fenomenet caring relation i sjuksköterskans dagliga arbete.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologi.  

Urval Urvalet bestod av sex patienter och två sjuksköterskor.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom observation samtidigt som anteckningar gjordes av 16 olika 

vårdsituationer samt två enskilda intervjuer med en patient och en sjuksköterska. De enskilda 

intervjuerna pågick mellan 25 och 30 minuter. Data samlades in under fyra månader år 2003.   

Dataanalys Alla tre forskarna läste texterna från observationerna och intervjuerna som sedan bearbetades tills 

en tillräckligt djup förståelse för fenomenet uppnåtts. Därefter skapades kategorier som beskrev 

fenomenet och dess upplevelse.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kategorierna som framkom var: kompetens, brist på kontinuitet, belastning, sårbarhet, strävan och 

interaktion mot ett mål. Studien gav en förståelse för fenomenet genom att belysa patientens och 

sjuksköterskans tankar, känslor och handlingar i vårdsituationer. Detta medförde en djupare 

kunskap om hur patienten och sjuksköterskan tillsammans skapar en god relation genom deras 

unika egenskaper.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Det är redogjort för vilken författare som har genomfört intervjuerna. Samtliga 

forskare läste och granskade intervjuerna.  

Pålitlighet: Författarna reflekterar över den egna förförståelsen.  

Bekräftelsebarhet: Metoddelen är välskriven och flertal citat återfinns i resultatet.   

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till liknande kontexter.    



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Bremer, A., Dahné, T., Stureson, L., Årestedt, K. & Thylén, I. (2018). Lived experiences 

of surviving in-hospital cardiac arrest. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33, 156–

164. Doi: 10.1111/scs.12616  

Land  

Databas 

Sverige.  

Psycinfo. 

Syfte Syftet var att belysa människors levda erfarenheter av att överleva hjärtstopp under vårdtiden.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologisk-Hermeneutik.   

Urval Urvalet bestod av åtta deltagare (sju män och en kvinna) där ålder varierade mellan 53 och 99 år. 

Deltagarna hade överlevt ett hjärtstopp under vårdtiden ett till tre år tidigare.   

Datainsamling Datan samlades in via narrativa intervjuer i januari och februari 2016. Intervjuerna varade mellan 

18 och 35 minuter och spelades in med en ljudinspelare. Inspelningarna transkriberades sedan.   

Dataanalys Analyserades med Lindseth och Norbergs beskrivning av fenomenologisk – hermeneutisk metod 

för tolkande av intervjutexter. Texterna lästes flera gånger för att hitta nyckelord som forskarna 

kunde skapa kategorier utifrån.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att vara omgiven av sjuksköterskor och annan vårdpersonal som inneliggande på avdelning 

innebär en trygghet och säkerhet för patienter. När patienterna sedan återgår till sin hemmiljö 

känner dem sig sårbara och ensamma då de ska anpassa sig till den nya livssituationen.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Forskarna redogör för vem som gjort intervjuerna samt hur analysen gått tillväga. 

Pålitlighet: Forskarna redogör för den egna förförståelsen och hur den kan påverka.    

Bekräftelsebarhet: Datainsamling samt analys är noggrant utformad med flera citat i resultatet.   

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till kontexter där patienter överlevt hjärtstopp.   



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Bryon, E., Dierckx De Casterlé, B. & Gastmans, C. (2012). Because we see them naked'- nurses' 

experiences in caring for hospitalized patients with dementia: considering artificial nutrition 

or hydration. Bioethics, 26, 285–295. Doi: 10.1111/j.1467-8519.2010.01875.x   

Land  

Databas 

Belgien.  

Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska och beskriva hur sjuksköterskor upplever deras egen involvering i 

beslutsfattandet av konstgjord näring- och vätsketillförsel till inneliggande dementa patienter.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Grounded theory.  

Urval Urvalet bestod av 21 sjuksköterskor från nio sjukhus i olika regioner i Flander, Belgien.   

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes mellan 2008 och 2009. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades med deltagarnas godkännande.   

Dataanalys Datainsamlingen och analysen skedde parallellt och systematiskt där det skapades kategorier och 

subkategorier.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att bli berörd av dementa patienters sårbarhet var den centrala upplevelsen för sjuksköterskorna 

då det hade stor påverkan på dem både professionellt och personligt. För sjuksköterskorna 

upplevdes beslutsfattandet av konstgjord närings- och vätsketillförsel till dementa patienter som 

en svår och etiskt känslig uppgift.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Metodtriangulering samt granskning av utomstående personer användes.   

Pålitlighet: Det är redogjort för vem som utfört intervjuerna samt transkriberat dem.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamling med urval är välskrivet med flertal citat i resultatdelen.     

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbar till kontexter där vård av patienter med 

demenssjukdom sker.     



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Kauppi, W., Proos, M. & Olausson, S. (2018). Ward nurses' experiences of the discharge 

process between intensive care unit and general ward. Nursing in Critical Care, 23, 127–

133. Doi: 10.1111/nicc.12336  

Land  

Databas 

Sverige.  

Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskor på vårdavdelningar och deras erfarenheter av att vårda 

patienter som kommer från intensivvårdsavdelning.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Induktiv ansats.  

Urval Urvalet bestod av 16 sjuksköterskor, endast kvinnor som representerade åldrar mellan 22–61 och 

olika lång yrkeserfarenhet.   

Datainsamling Data samlades in i två steg. I första steget utfördes två intervjuer i fokusgrupper under dessa 

medverkade en samtalsledare och en observatör. I andra steget utfördes tre djupgående intervjuer 

som spelades in och transkriberades.   

Dataanalys Datan analyserades med innehållsanalys baserat på Elo och Kyngäs metod. Genom analysen 

framkom olika kategorier och subkategorier.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att vårda patienter som kommit från en intensivvårdsavdelning gör att sjuksköterskor känner sig 

sårbara. Sårbarheten var relaterad till det stora ansvaret sjuksköterskan hade för patientvården och 

deras rädsla att göra fel som skadar patienter. Organisationen och dess ledarskap har en påverkan 

på sjuksköterskans förmåga att utföra en god vård.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Forskarna genomförde studien både i fokusgrupper samt djupgående intervjuer för 

att få en djupare förståelse för sjuksköterskornas upplevelser.  

Pålitlighet: Forskarna har diskuterat och reflekterat över den egna förförståelsen.   

Bekräftelsebarhet: Välskriven metoddel samt flertal citat i resultatet.    

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till allmänsjuksköterskor som vårdar kritiskt 

sjuka patienter.    



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lindahl, E., Norberg, A. & Söderberg, A. (2008). The meaning of caring for people with 

malodorous exuding ulcers. Journal of Advanced Nursing, 62, 163–171. Doi: 10.1111/j.1365-

2648.2007.04551.x  

Land  

Databas 

Sverige. 

Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att belysa meningen att vårda personer med illaluktande, vätskande sår.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologi – Hermeneutik. 

Urval Urvalet bestod av tio kvinnliga sjuksköterskor som hade arbetet inom yrket i 2,5–35 år. Deltagarna 

valdes ut genom rekommendationer från huvudsjuksköterskor från olika sjukhus.    

Datainsamling Narrativa intervjuer utfördes mellan 2002 och 2005 där deltagarna fick berätta om sina 

erfarenheter inom området. Intervjuerna varade 30–69 minuter och spelades in med hjälp av en 

bandspelare, därefter transkriberades inspelningarna.   

Dataanalys Fenomenologisk – Hermenuetisk tolkning med inspiration från Ricoeur som involverar tre steg. 

Med hjälp av de tre stegen skapades kategorier och subkategorier.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att vårda människor med svåra sår innebär att möta alla de krav och utmaningar som finns, att se 

lidande och agera på bästa möjliga sätt för patientens skull. Sjuksköterskor påverkas både 

professionellt och personligt då de möter sårbarhet och överväldigas av medkänsla.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Forskarna skriver vem som genomfört intervjuerna samt hur analysen 

genomförts.   

Pålitlighet: Det finns redogjort hur forskarna reflekterat kring den egna förförståelsen.   

Bekräftelsebarhet: Forskarna har redogjort för under hur lång tid datainsamlingen pågått och 

citat återfinns i resultatet.    

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till kontexter där sjuksköterskan vårdar 

patienter med sår. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens O´Brien, J-A. & Fothergill-Bourbonnais, F. (2004). The experience of trauma resuscitation in 

the emergency department: themes from seven patients. Journal of Emergency Nursing, 30, 216–

224. Doi: 10.1016/j.jen.2004.02.017  

Land  

Databas 

Kanada. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska patienters upplevelse av återupplivning vid trauma på en 

akutvårdsavdelning och om dessa patienter hade några uppfattningar om sårbarhet i deras 

upplevelse.     

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologi. 

Urval Urvalet bestod av sju patienter, fyra män och tre kvinnor med ett åldersspann från 31 till 55 år.    

Datainsamling Enskilda intervjuer genomfördes med samtliga sju deltagare två till sju dagar efter traumat. Sju till 

tolv månader senare genomfördes en andra intervju med fyra av deltagarna. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades, för att säkerställa att det gjorts korrekt spelades intervjuerna upp flertal 

gånger.   

Dataanalys Texterna analyserades mening för mening för att hitta nyckelord som sedan var användbara i 

skapandet av kategorier och subkategorier.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Patienter upplevde att dem första uppfattningarna av sårbarhet avtog när känslan av säkerhet 

framträdde. Sjuksköterskans interventioner var viktiga i bidragandet till att patienten kände sig 

säker under akutvårdstiden.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Experter inom kvalitativ metod granskade transkripten för att validera 

kategorierna.  

Pålitlighet: Forskarna redovisar tydligt hur datainsamlingen gått till och vem som transkriberat 

intervjuerna.   

Bekräftelsebarhet: Flertal citat presenteras i resultatdelen.    

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbar till patienter som blivit återupplivade.    



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pedersen, B. & Sivonen, K. (2012). The impact of clinical encounters on student nurses’ ethical 

caring. Nursing Ethics, 19, 838–848. Doi: 10.1177/0969733012447017   

Land  

Databas 

Danmark, Finland, Sverige. 

Psycinfo. 

Syfte Syftet var att nå en djupare förståelse av sjuksköterskestudenters erfarenheter av etik inom caring i 

mötet med patienter i den kliniska verksamheten och för att få insikt om vilka faktorer studenter 

upplever påverkar deras etiska utveckling.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologi – Hermeneutik. 

Urval Urvalet bestod av 24 sjuksköterskestudenter (21 kvinnor och tre män) som representerade åldrar 

mellan 20–39, varierande kulturella bakgrunder samt olika stadier i utbildningen.     

Datainsamling Intervjuer i grupp samt enskilt med teman rörande vårdande av sårbara och lidande patienter, 

etiska ideal, upplevda etiska dilemman ute i den kliniska verksamheten samt inre styrkor som ger 

mod att utföra ett gott vårdande. Datainsamlingen pågick år 2007–2008 under 18 månader och 

varade en till två timmar samt spelades in med en bandspelare och transkriberades sedan.   

Dataanalys Analyserades med Lindseth och Norbergs beskrivning av fenomenologisk – hermeneutisk metod 

för tolkande av intervjutexter sedan med Kvale´s tre steg av tolkning. Forskarna läste materialet 

flertal gånger både självständigt och tillsammans till konsensus uppnåddes.    

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats När studenter konfronteras av patienters sårbarhet kan två tillstånd av den egna sårbarheten 

upplevas. Det kan antingen kan vara en styrka som leder till personlig utveckling eller en svaghet 

där den egna sårbarheten upplevs som ett lidande då patientens känslor blir för mycket för 

studenten att bära. Modet att stå upp för etiska värderingar inom caring formas genom faktorer 

såsom mötet med lidande patienter, medvetenhet om sin egen sårbarhet och vårdande miljön.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Forskarna läste materialet enskilt samt gemensamt till konsensus kring resultatet 

var uppnått.   

Pålitlighet: Forskarna beskriver att en förförståelse inom ämnet fanns.   

Bekräftelsebarhet: Metoden beskriver hur lång tid forskningen pågick samt flertal citat 

presenteras i resultatdelen.    

Överförbarhet: Resultatet anses vara överförbart till sjuksköterskestudenters upplevelse av att 

vårda patienter.    



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Stenbock-Hult, B. & Sarvimäki, A. (2011). The meaning of vulnerability to nurses caring for older 

people. Nursing Ethics, 18, 31–41. Doi: 10.1177/0969733010385533    

Land  

Databas 

Finland. 

Psycinfo. 

Syfte Syftet var att belysa betydelsen av sårbarhet för vårdgivare som vårdar äldre människor.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Tolkande beskrivningar av intervjuer.    

Urval Urvalet bestod av 16 sjuksköterskor som jobbade praktiskt i olika miljöer där vårdandet av äldre 

människor sker. De intervjuade valdes ut av kontaktpersoner som jobbade inom dessa 

områden. Inklusionskriteriet var att det skulle vara erfarna sjuksköterskor.   

Datainsamling Intervjuer utförda av fem sjuksköterskestudenter under en treårsperiod, ljudinspelningar användes 

för att senare göra en analys. Intervjuerna inleddes med frågor relaterade till sjuksköterskornas 

erfarenheter av att jobba med äldre och fokuserade sedan mer på frågor angående sårbarhet.   

Dataanalys Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ljudinspelningarna transkriberades till 164 

skrivna sidor vilka forskarna läste igenom, kodade och skapade teman.    

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats För sjuksköterskorna i studien innebar sårbarhet att vara mänsklig som kategoriserades som att ha 

känslor, uppleva moralisk ilska, ta skada, ha mod, skydda sig själv, mogna och utvecklas. 

Sårbarhet sågs som både en börda och en resurs. Endast om sjuksköterskor kan hantera sin egen 

sårbarhet kommer de att kunna utveckla en existentiell och etisk attityd för att på ett bättre sätt 

möta de äldres sårbarhet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Forskarna läste intervjuerna och analyserade självständigt data och diskuterade 

sedan tillsammans resultaten tillsammans för att nå gemensam konsensus.   

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse finns beskriven i artikeln.  

Bekräftelsebarhet: Flera citat finns presenterade i artikeln, hur datainsamlingen gått till samt 

under hur lång tid den pågått.   

Överförbarhet: Studien anses vara överförbar till institutioner som vårdar äldre människor.   



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Thorup, C. B., Rundqvist, E., Roberts, C. & Delmar, C. (2012). Care as a matter of courage: 

Vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 26, 427–435. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00944.x   

Land  

Databas 

Sverige, Finland & Danmark.  

Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors erfarenhet av hur deras egen sårbarhet och lidande påverkar 

deras etiska bildning och förmåga att ge professionell vård när de konfronteras med patientens 

sårbarhet och lidande.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Intervjuer tolkade koherent baserat på Kvale och Brinkmanns principer.    

Urval Urvalet bestod av 23 sjuksköterskor (åtta från Danmark, sju från Finland och åtta från Sverige) 

som valdes ut strategiskt och målmedvetet. Inklusionskriterier: Minst fem års yrkeserfarenhet och 

intresse om ämnet studien handlade om. Deltagarna rekryterades från universitetssjukhus, 

hemsjukvård och psykiatriska sjukhus.     

Datainsamling Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna bestod av tio öppna frågor. Alla intervjuer 

spelades in via en bandinspelare. Intervjuerna varade mellan 30 och 90 minuter och genomfördes 

2007.    

Dataanalys Inspelningarna transkriberades av varje enskild forskare. Analysen genomfördes med hjälp 

av Kvale och Brinkmanns tre tolkningsnivåer. Tolkningar på nivå 1 och 2 gjordes av varje 

forskare i dem 3 deltagande länderna och diskuterades sedan mellan varandra. Tolkningar på nivå 

tre gjordes huvudsakligen av huvudförfattaren i överensstämmelse med medförfattaren.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Sårbarhet och lidande har visat sig vara känsliga problem för sjuksköterskor.  Detta kan öppna 

ögonen hos sjuksköterskor eller göra dem blinda för saker som sker eller patientens upplevelse. 

Dessutom kan sårbarhet och lidande ses som det som formar modet i sjuksköterskans vårdande 

relation med patienten. Att möta patientens sårbarhet och lidande handlar om mod hos 

sjuksköterskan och är viktigt för att tillgodose en professionell vård.     

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003).   

Trovärdighet: Tre forskare från varje deltagande land läste intervjuerna självständigt, sedan 

träffades alla forskarna för att diskutera data en gång i halvåret under en tvåårsperiod.   

Pålitlighet: Det är redogjort för vem som har utfört intervjuerna samt transkriberat dem.   

Bekräftelsebarhet: Urvalet fanns väl dokumenterat, hur datainsamlingen gått till, under hur lång 

tid den pågick samt hur analysprocessen såg ut.    

Överförbarhet: Studien anses vara överförbar i liknande kontexter.   
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