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Sammanfattning 

 Bakgrund. Forskningsgenomgången visade sårbarhet som ett kontextuellt fenomen i 

möte mellan kontrahenterna sjuksköterska och patient utan att själva essensen i 

begreppet klargjordes, vilket indikerar att det saknas kunskap om begreppet sårbarhet. 

 Syftet. Studiens syfte var att beskriva essensen av begreppet sårbarhet i omvårdandens 

sociala kontext, det mänskliga mötet.  

 Metoden. Metoderna har utgått från modellen för begreppsanalys av Segesten (2011) 

och innefattat en induktiv och deduktiv kvalitativ ansats.  

 Resultatet. (Begrepps)analysen resulterade i följande fynd: mottaglig för att skadas, 

hjärtesår, själasår, skyddslös; modet att vara sårbar, mänsklig värdighet, lyhördhet; 

ett ovisst livshot, sveket mot omvårdnadens kärna, den tillintetgjorda identiteten; den 

djupt mänskliga existensen, önskan om oföränderlighet, riktning mot en definitiv 

förändring. 

 Slutsatsen. Essensen av sårbarhetens mening föds av människans föränderliga existens. 

Den föränderliga existensen får sin betydelse av livshot, tillintetgjord identitet och 

sveket mot omvårdandens kärna, vilket begreppsliggörs av den sårbarhet som uppstår i 

vårdmötet, uttryckt i orden som att vara hudlös, naken och skyddslös. 

 Klinisk betydelse. Studien har bidragit till att klargöra betydelsen av begreppet 

sårbarhet inom omvårdnadsprofessionen genom att lyfta fram ordets olika 

begreppsomfång i olika omvårdnadssammanhang. Den kliniska betydelsen för 

omvårdnaden men även den generella allmänbildningen är att dess betydelser kan 

utveckla språket från perspektivet sårbarhet.  

  

Nyckelord: sårbarhet, mänskliga möten, essens, begreppsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 Background. The background overview of this research presented vulnerability as a 

contextual phenomenon in the encounter between nurse and patient. The essence of the 

concept of vulnerability appeared unclear, which indicates that there is a lack of 

knowledge about the concept of vulnerability. 

 Aim. The aim of the study was to describe the essence of the concept of vulnerability 

in a nursing social context, meaning the encounter between humans being. 

 Methods. The methods have been based on the model of conceptual analysis of 

Segesten (2011) and involved an inductive and a deductive qualitative approach. 

 Findings. The concept analysis resulted in the following findings: susceptibility to 

damage – heartache, pain of the soul, defenselessness; courage to be vulnerable – 

human dignity, perceptiveness; uncertain threats to life – betrayal of the nursing core, 

annihilated identity; the profound human existence – desire for immutability, a 

direction towards a definite change. 

 Conclusion. The essence of the meaning of vulnerability derives from man’s ever-

changing existence. The changing existence gets its significance from threat to life, 

destroyed identity and betrayal of the nursing core, which is conceptualized by the 

vulnerability that arises in nursing care encounters, expressed in words like skinless, 

naked and defenseless. 

 Clinical significance. The study has contributed to clarifying the meaning of the 

concept of vulnerability within nursing professions by unveiling the word's various 

dimensions within different nursing contexts. The clinical implications for the nursing 

care, but also the general public education, is that the word’s meanings can develop the 

language from the perspective of vulnerability. 

   

Key words: vulnerability, human encounters, essence, concept analysis 
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1. INLEDNING 

I processens början undrade vi vad sårbarheten innebar inom den professionella vården 

då den, å ena sidan kunde beskrivas utifrån vårdens kunskap och metod, å andra sidan 

utifrån egna erfarenheter, vilket innebar att den professionella vården kunde bli formad 

av sjuksköterskors egna upplevelser av sårbarhet. När vi började läsa litteratur inför 

uppsatsen som gav ingivelser av vidden av begreppet fann vi att verbet to wind och 

såret wound hade samma stam och en djupare undran väcktes och skapade ett intresse 

inför sårbarhetens djupare innebörd. Verbet wind förklaras som: att byta riktning, 

svänga, böja eller slingra sig tätt omkring någonting och vinden fann vi återkomma i 

litteraturen när den i sammanband med en begravning blåste som en kall vind som gick 

genom världen. Om det kan vara så att vinden symboliserar när livet byter riktning så 

kanske den trojanska pilen som träffade Akilles i hans enda mänskliga punkt, hälen, var 

tidens pil. Detta fick oss att undra om sårbarheten kanske hänger samman med att vara 

människa och dödlig och att den även kan vara förutsättningen för att ta in livets glädje 

och se det mänskliga i varje människa, eller som Leonard Cohen sjunger i låten 

Anthem, “there is a crack in everything that´s how the light gets in”.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Aktuellt forskningsläge 

I en studie genomförd av Scanlon och Lee (2007) framkom sårbarhet i tre olika 

kontexter: den sociala, den psykiska samt den fysiska kontexten. I Abley, Bond och 

Robinsons (2011) forskning framkom tre olika kontexter utifrån hur vårdare såg på 

sårbarhet i relation till äldre patienter de vårdade. I samma studie uttryckte de äldre 

patienterna sin sårbarhet som en känslomässig reaktion gentemot en specifik situation, 

vilken de hade liten eller ingen kontroll över (a.a.).  

 

I Heaslip och Boards (2012) forskning framkom det att i nära vårdrelationer med äldre 

dementa väcktes sårbarhet hos vårdarna i form av rädsla att själva drabbas av 

sjukdomen och att dö, det vill säga deras mänskliga sårbarhet. Sellman (2005) 

redovisade även han, i sin forskning, sårbarheten ur det humanistiska perspektivet, det 

vill säga betydelsen av att vara människa. Hur stor sårbarheten är relateras till risken 

människan har att exponeras och drabbas av skada eller sjukdom samt förmåga att 

skydda sig från skadan. Sellman (2005) karakteriserade dock inte hur denna risk 

påverkar olika individer (a.a.). Liknande resultat fick Malone (2000) i sitt 

forskningsprojekt, det vill säga, att sårbarheten är en mänsklig faktor som kan drabba 

alla oavsett sociala grupperingar och status. Shi (2001) presenterade i sin studie att 

låginkomsttagare, etniska minoriteter, socialt utsatta människor och kroniskt sjuka 

personer är mer mottagliga för riskfaktorer, vilket ökar deras sårbarhet.  

 

Människor som blir mottagare av hälso- och sjukvård och då i synnerhet av omvårdnad 

kan anses, i allmänna ordalag, ha en större sårbarhet eftersom deras förmåga att ta hand 

om sig själv har försvagats. Vilken typ av sårbarhet patienten erfar är även beroende av 

vilken typ av sjukdom denne är drabbad av (Sellman, 2005) och hos vissa patienter 

väckts även sårbarhet ur känslor av osäkerhet kring sjukdomens diagnos och prognos 

(Sörlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006). I Berg, Berntsson och Danielsons (2006) 

studie framkom det att patienternas sårbarhet utlöstes av att inte kunna diskutera sin 

sjukdom med sjuksköterskorna vilket i sig gjorde att de kände sig sårbara och 

övergivna. Blockle och Alterio (2008) bekräftade även att personer oftast blir sårbara 

när de inkommer till sjukhus men via kommunikation och interaktion med 

sjuksköterskor minskar känslan av sårbarhet och känslan av att bli sedd ökar (a.a.). 
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Berg  m.fl. (2006) fann även kunskap om att kommunikationen reducerade den 

sårbarhet som uppkommit ur den maktlöshet som patienter och vårdare känt, vilket 

hade hindrat dem att etablera en vårdande relation. 

 

Sjuksköterskors sårbarhet kan ses som ett verktyg som kan användas för att känna av 

och tolka vårdsituationer (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Sjuksköterskor som 

reflekterar över de faktorer som gör deras patienter sårbara kan hjälpa patienterna att 

behålla sin värdighet i sjukdomsprocessen (Baillie & Gallagher, 2011). Lindh, 

Severinsson och Berg (2009) kom i sin forskning fram till att sjuksköterskor som hade 

haft egna upplevelser av sårbarhet fick stöd av sina minnen när de mötte patienters 

sårbarhet vilket påverkade hur de hanterade situationen (a.a.). Sjuksköterskans egen 

sårbarhet i förhållande till patienten och omvårdnaden gav modet att våga se patientens 

lidande, modet att våga vårda och att skapa en relation till patienten (Thorup, 

Rundqvist, Roberts & Dellmar, 2011; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011).  

 

Mötet med patienter som drabbats av demenssjukdom och lider av plötsliga 

känsloförändringar och utbrott kan leda till att vårdpersonal kan känna sig hotade, 

vilket även kan väcka känslor av rädsla och sårbarhet (Heaslip, & Board, 2012). Den 

utsatthet som vårdpersonal erfar på grund utav patienternas smärta och sorg kan leda 

till sårbarhet i form av osäkerhet, otrygghet och känslor av stress. Vårdpersonalens 

medvetenhet om sin egen sårbarhet kan bidra till att sätta gränser, personlig utveckling 

och att upprätthålla sårbarheten som en resurs (Hult & Sarvimäki, 2011). Sårbarhet i 

form av stress, trötthet och utbrändhet ses även tydligt hos familjemedlemmar som 

vårdar en obotligt sjuk person i hemmet och möter dennes sorg och smärta. Faktorer 

som minskar sårbarheten hos familjemedlemmar är att fortsätta med sociala aktiviteter, 

uppleva hopp och kontroll och få bra stöd (Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, 

Luker & Widdershoven, 2003).  

2.2. Teoretisk referensram 

Inom semantiken undersöks ords betydelser inom språket och verkligheten och dessa 

kan teoretiskt klargöras med hjälp av Ogdens triangel (Segesten, 2011) där kunskapen 

redovisas ur begreppets innebörder i ord, termer, betydelser och mening (Föllesdal, 

Walloe & Elster, 1993). 
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                                                              Meningen 

 

                         

 

 

 

                               Betydelse                                            Ord/Term 

                                                                 

                         Figur 1. Ogdens triangel (Segesten, 2011)                              

                            

Begreppsanalysens avsikt är att klargöra till exempel begreppet sårbarhet och 

presentera dess kontextuella meningsinnebörd i situationer där sårbarheten uppstår. 

Ordets innebörd förtydligas genom att urskilja vad ett ord ger uttryck åt. På liknande 

sätt förklaras term, då ord och term kan ses som synonyma, men där termen och dess 

begrepp får sitt innehåll och karakteristiska beroende på av vem, i vilken situation och 

kontext det uttrycks i (Segesten, 2011). Det behövs alltså ett ord eller en hel mening för 

att ett begrepp ska förstås: till exempel ordet tomten som dels betyder tomten som 

kommer på julen eller hustomten som är den tomt som omger ett hus. För att referera 

detta till det ovan nämnda begreppet sårbarhet, uttrycks betydelsen av begreppet 

sårbarhet av dess innehåll i språkliga sammanhang i olika kontexter. Sårbarhetens 

mening är abstrakt och kan förstås när ordet frikopplats från dess tidigare innebörder 

och föreställningar för att kunna synliggöra sårbarhetens djupaste mening (a.a.).  

 

Studiens kontext är det mänskliga mötet, i den betydelse som det har formulerats som 

centralt begrepp för omvårdnad vid Röda Korsets Högskola (2008). 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Genomgången av aktuell forskning visar att det finns kunskap om sårbarhet såväl inom 

det mänskliga livet som inom sjukvård och omvårdnad. Det finns även kunskap om hur 

sårbarhet uppstår samt vilka som drabbas av sårbarhet, till exempel att det inte enbart är 

patienten utan även sjuksköterskan som kan känna sig sårbar.  

 

Sjuksköterskans upplevda sårbarhet uppstår i relationen till den sårbara patienten, det 

vill säga i den sociala kontexten inom omvårdnaden. Detta indikerar att i det aktuella 

kunskapsläget redovisas sårbarhet som ett kontextuellt fenomen i möte mellan 

kontrahenterna sjuksköterska och patient utan att själva essensen i begreppet klargörs. 

4. SYFTE  

Studiens syfte är att beskriva essensen av sårbarhet som begrepp och mening i 

omvårdnadens sociala kontext, det mänskliga mötet.  
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5.METOD  

5.1 Ansats och design 

Studien utgår från Segestens (2011) modell för begreppsanalys och har dels en induktiv 

kvalitativ ansats dels en kvalitativ deduktiv ansats (a.a.). Designen grundades på 

empiriska icke vetenskapligt bearbetade data samt redan publicerade vetenskapliga 

artiklar. 

5.2 Urval 

De data som inkluderades var: 

1. Lexikala källor, etymologiska, semantiska och generellt språkliga källor på engelska 

och svenska samt tyska - och latin för att få en viss överblick över det medicinska och 

omvårdnadsvetenskapliga språkets grunder (Bilaga I). 

2. Röda Korsets Högskolas (2008) omvårdnadskurslitteratur valdes ur kursplaner 

specifikt riktade källor som inkluderade litteraturlistor från upplagor ur termin ett och 

termin sex (Bilaga II). 

3. Vetenskapliga källor i form av publikationer i omvårdnad från åren 2000 till 2013 

vilka var etiskt prövade och granskade i form av peer-reviewed (Bilaga III).  

4. Källor med empiriska berättelser med anknytning till omvårdnad samt med ett 

symboliskt innehåll (Bilaga IV). 

 

Källor som hör till ovanstående grupperingar, men har politisk-ideologisk eller religiös 

karaktär samt psykiatrisk kontext exkluderades, för att undvika partiskhet i data och 

tolkningskonflikter. 

5.3 Datainsamling 

1. Enligt bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2010) samlades 27 källor in av svensk 

ordbokslitteratur från år 1891 till 2013 och till detta användes sökorden sår, sårbar och 

sårbarhet. I engelsk ordbokslitteratur valdes 22 källor ut enligt samma 

bekvämlighetsurval, från år 1708 till 2002 efter sökorden wound, vulnerable och 

vulnerability, sår, sårbar, sårbarhet, två latinska ordböcker från år 1975 till 1989 med 

sökorden vulnus, vulnero, vulnifacio, sår, såra, sårad, sårande, sårbar och tre tyska 

ordböcker från år 1984-2001 och till detta användes sökorden wund, Wunde, Wunt, 

sår. Två av källorna identifierades elektroniskt men övriga söktes manuellt i vedertagna 
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bibliotek. Den här insamlingen ledde fram till den lexikala analysen, det vill säga både 

den etymologiska och den semantiska samlingen av data. Vissa av sökningarna gav 

inga fynd (Bilaga I). 

 

2. I kurslitteraturinsamlingen av den obligatoriska kurslitteratur som behandlade både 

den teoretiska och den kliniska omvårdnadslitteraturen, insamlades och bearbetades 

totalt nio vetenskapliga artiklar som söktes i Ebsco - databas efter artikelnamn, 13 

böcker med sammanlagt 1393 sidor varav 43 inkluderades där ordet sårbar eller 

sårbarhet förekom i texten (Bilaga II).  

 

 3. Vetenskapliga publikationer söktes i databasen Ebsco ur specifika 

sårbarhetskontexter i sårbara grupper. Den första sökningen gav 205 träffar med 

sökorden homeless and vulnerability varav en artikel valdes ut. Ur den andra sökningen 

som gav 20 träffar med sökorden multicultural and home care valdes en artikel ut och i 

den tredje sökningen som gav 82 träffar med sökorden history and nursing and 

vulnerability valdes ytterligare två artiklar ut. Den fjärde sökningen gav 24 031 träffar 

med sökorden vulnerability and disability varav en femte artikel valdes ut. Samtliga 

artiklar valdes efter att dess titel, syfte och sammanfattning hade lästs igenom. 

Sammanlagt inkluderades fem vetenskapliga publikationer från år 2009 till 2010 till 

analysen (Bilaga III) varav en exkluderades då de övriga fyra bättre svarade an till 

studiens syfte. De inkluderade vetenskapliga publikationerna granskades med hjälp av 

granskningsmall av Friberg (2011) och rankades med hjälp av rankningsmallen av 

Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) med utfallen: artikel ett gav hög ranking, artikel 

två gav hög rankning, artikel tre gav hög rankning och artikel fyra gav medel rankning 

(Bilaga III).  

 

4. Tre litterära berättelser samt en litterär symbolisk berättelse om människans 

upplevda lidande valdes ut varav en av dessa söktes i Libris-katalog med sökorden 

självbiografier om sjukdom och gav 935 träffar. Av dessa träffar valdes en källa ut som 

byggde på patientjournaler och brev från anhöriga, vårdpersonal och patienter om hur 

det var att vara drabbad, nära anhörig samt vårda spetälska i Sverige under tidigt 1900-

tal. Återstående källor exkluderades på grund utav omfattande psykiatriskt innehåll. De 

tre övriga källorna identifierades genom tidigare personlig läserfarenhet. Av dessa var 

den andra källan en fiktiv berättelse för barn om ett marsvins bortgång och de tankar 



 

8 

som väcks både hos marsvinet och hans ägare, den lilla flickan. Den tredje källan var 

en dagbok som bygger på samlade dagboksanteckningar skrivna av en man som 

drabbas av en stroke och förlorat tal- och rörelseförmåga. Den fjärde källan var baserad 

på ett skolarbete från en 16-årig ung pojke som beskrev hur det kändes att drabbas av 

cancer. Boken innefattar även samlade dagboksanteckningar av berättarens moder av 

vilka här har används (Bilaga IV). 

5.4 Dataanalys 

Data bearbetades i analysprocessen enligt samtliga fyra materialdelar genom att sortera 

och gruppera de begrepp och begreppskontext som har relevans för omvårdnaden 

(Segesten 2010). 

 

1. Det lexikala datamaterialet kopierades direkt ur källan. I dessa underlag 

identifierades det sökta begreppet sårbarhet i olika härledningsvariationer (sår, sårbar) 

genom att relevanta data stryktes över med överstrykningspenna i olika färger. Dessa 

överstrykta textdelar med lämpliga tillämpbara ord och ordkombinationer överfördes 

till matriser relaterade till respektive uppslagsverk (Bilaga I). Matriserna skrevs ut i 

pappersformat. Datafynden klipptes ut, särskiljdes efter karaktäristiska och bearbetades 

samt sorterades efter respektive etymologisk och semantisk innehåll. Den 

etymologiskanalysen presenterade begreppets historia och ursprung och den semantiska 

lyfte fram begreppens innebörder (Föllesdal, Walloe & Elster, 1993). De 120 

ordfynden som diskuterade begreppet sorterades efter likheter och skillnader och 

häftades upp och sammanfördes på forskningskort. Forskningskorten användes som 

mall för den lexikala resultattexten.   

 

2. Forskningsdata ur kurslitteraturens källor analyserades efter en deduktiv 

innehållsanalys. Via den deduktiva innehållanalysen undersöktes begreppen sårbar och 

sårbarhet i ett givet kontextuellt sammanhang (Polit & Beck, 2010). Excerpter med 

sårbarhetsinnebörder valdes ut och kopierades, grupperades och identifierades genom 

att strykas över med överstrykningspenna i olika färger. Därefter grupperades 

excerpterna och skrevs in i matriser efter respektive källa (Bilaga II). Matriserna skrevs 

ut i pappersformat och matriserna, in alles 51, identifierade datafynd klipptes ut, 

särskiljdes efter dess specifika karakteristiska innebörder och sorterades upp på 

forskningskort. Dessa kort bearbetades ytterligare vilket ledde till 12 kort med 

subkategorier: omvårdandens natur, vårdpersonal och makt, patientens integritet, 
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patienten i behandlingssituation, patienter och beroende, mänsklig värdighet, 

sårbarhetens uttryck, sjuksköterskas sårbarhet i patientmöte, att möta sitt eget lidande, 

modet att vara sårbar, lyhördhet, överbelastad och utbränd. Dessa subkategorier 

bearbetades ytterligare och resulterade i fyra kategorier: den mänskliga sårbarheten, 

patienters sårbarhet, sårbarheter hos sjuksköterskan, sårbarhet som uppstår i 

vårdmöten. Forskningskorten användes som mall för resultattexten.  

 

3. Vetenskapliga publikationer bearbetades genom en generell instudering av studien 

efter vilket en djupare instudering av resultatkapitlet genomfördes där innehållsmässiga 

utsagor om olika sårbarhetskontexter valdes ut och ströks över med 

överstrykningspenna i olika färger för att särskilja karakteristiska innebörder, vilket 

ledde till åtta subkategorier: utsättas för risker, att bli rotlös i sin familj, vårdarens 

övermäktighet, oförmåga till livet, den förslitande konflikten, den låsta tillhörigheten, 

sveket i omvårdnaden, den trängda identiteten. Dessa subkategorier bearbetades 

ytterligare och resulterade i tre kategorier: ett ovisst livshot, sveket mot omvårdandens 

kärna, den tillintetgjorda identiteten (Friberg, 2011). Under denna bearbetningsfas 

upprättades en matris (Bilaga III) som användes som mall för resultattexten. 

 

4. I de berättande litterära textkällorna urskiljdes textpassus vilka analyserades efter en 

förenklad induktiv innehållsanalys (Polit & Beck, 2010). Textpassus ordnades in i 

matriser (Bilaga IV) och skrevs ut i pappersformat, ströks över med 

överstrykningspenna i olika färger för att särskilja karakteristiska innehåll som ledde till 

sex subkategorier; den mänskliga sårbarheten, sjukdom och sårbarhet, sårbarhet som 

uppstår i vårdmöten, när sårbarheten blir för stor, det som tröstar i sårbarheten, den 

andres sårbarhet som väcks i mötet med någon annan. Av subkategorierna formades 

tre kategorier; den djupt mänskliga existensen, önskan om oföränderlighet, riktning mot 

en definitiv förändring, efter ytterligare innebördslig samstämmighet. Då orden i 

arbetets början var bundna i sina innebörder, tilläts citaten ta över den skrivna 

resultattexten för att lyfta fram begreppet sårbarhets mening.  

6. ETISKA ASPEKTER 

Studien planerades och genomfördes efter Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för 

god etik och forskningssed (2011). Källorna förvaltades och betraktades med respekt 
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för att undvika all förvanskning eller förfalskning samt fabricering av data. Lyhördhet 

visades för texter som alstrats av andra personer (a.a.).   
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7. RESULTAT  

Dataanalysens fynd presenterar begreppet sårbarhet ur dess ord, term, betydelse och 

mening i figur 2, vilken stöds av Ogdens teori (Segesten, 2011). För att visa tydlig 

utveckling begreppsmässigt av ordet presenterades det först utifrån ordets begrepp i 

ring ett, varefter termerna presenterades i subkategorier i ring två vilket ledde vidare till 

begreppsbildningens djup som presenterades i ring tre efter dess betydelsekategorier 

och utifrån dess meningskategorier i ring fyra.  

 

1. Lexikala källor 

2. Omvårdnadsvetenskapliga kurslitterära källor 

3. Vetenskapliga publikationer 

4. Berättelser av litterära texter 

 

Figur 2. Begreppet sårbarhet i dess ord, termer, betydelser och mening                             
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7.1 Lexikal etymologisk analys av ordet sår 

Ordet sår i svenska språket härstammar från fornsvenskans sar och germanskans sehr 

och engelskans sore (Ernby, 2008). Tyskans wunde, sår (Der neue Brockhaus: lexikon 

und wörterbuch in fünf bänden und einem atlas, 1984-1985) har givit uppkomst åt 

engelskans wound, sår och vulnerable, sårbar, som kommer från latinets volnus och 

vulnus vilket förklarar ordet sår som en fysisk eller emotionell skada. Den fysiska 

skadan uppstår när någon är mottaglig för attack och skadas via ett slag, hugg eller via 

att slitas (Klein, 1967). Den emotionella skadan beskrivs som en förlust, öm punkt, 

hjärtesår eller ett samvetssår samt sjukt samvete (Ahlberg, Lundqvist & Sörbom, 

1994[1952]). Ordet wound förklaras även i ordets stam vara sprunget ur verbet wind 

som betyder att byta riktning, svänga, böja eller slingra sig tätt omkring någonting 

annat eller i sig själv (Trumble, Stevenson, Bailey & Siefring, 2002; Sinclair, 1992; 

Weiner & Hawkins, 1984). 

 

Ett förtydligande av etymologiska analysfynd av ordet sår 

Den etymologiska analysen beskriver ordets sårs ursprung och historia och härleds 

tillbaka till fornsvenskan och germanskan. Engelskans och tyskans ord sår härleds 

tillbaka det latinska språket där det beskrivs som en fysisk skada som uppkommer av 

någon form av våld mot kroppen men även som en emotionell skada i form av en 

förlust, ett hjärtesår eller ett sår som ger dåligt samvete det vill säga ett samvetssår. 

Dock kan sår även härledas tillbaka ur verbet wind i det engelska språket, vars innebörd 

är att byta riktning eller att slingra sig tätt omkring någonting.  

 

7.2 Lexikal semantisk analys 

Ordet sår och dess synonymer  

 I svenska synonymordböcker beskrivs sår som en blessyr, blodsvite, sårnad (Walter, 

2011; Blomqvist, 1992), snitt, spricka, bett, trauma, stigma, kroppsskada, skavank 

(Blomqvist, 1992) rispa, förtret, själssår, smärta, sorg, skada och kontusion (Walter, 

2011). Även i de engelska synonymordböckerna beskrivs sår - wound, som: skada, 

sårad, trauma, punktering, chock, slag, hjärtesorg, bulta, sorg och smärta, ångest och 

straff. Men också som att trycka på en öm punkt, ta illa upp och trampa någon på tårna 

(Urdang, 1991; Longman synonym dictionary, 1986). 
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Ordet sår och dess olika innebörder 

1. Ordet sår förklaras, i lexika, utifrån dess fysiska attribut: avbrott eller undergång av 

en vävnad som uppkommer när påverkan är starkare än belastningsförmågan i själva 

vävnaden (Statens kulturråd, 1995). En skada uppstår då i hud eller slemhinna, där blod 

kan tränga ut och omfattar även benbrott, bristning i senor och muskeltrådar (Svenska 

akademins ordbok, 2001; Göteborgs universitet, 1996; Svenska akademin, 2001; 

Axelsson & Allén, 2003; Svenska akademin lexikaliska institutet, 2009; Elvin, 1951-

1953). Vilka orsakats av någon form av våld via kross, stick samt skottsår eller sår som 

uppkommer via allmän sjukdomsprocess (Svenska akademin, 2001; Nordisk 

familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och 

förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, 1876-1899; Bergelin, 1951- 

1955; Carlquist, 1936-1938), såsom ulcussår (Bergelin, 1951- 1955; Svenska 

akademin, 2001), sår från en inflammation eller vid sönderfall av en svulst (Bergelin, 

1951- 1955). Wound förklaras även utifrån dess fysiska attribut i engelsk lexika: en 

skada i kroppsvävnad som orsakats av ett snitt, slag, spetsning, rispning, gift, vapen 

eller kirurgiskt sitt (Simpson & Weiner, 1989; Trumble, Stevenson, Bailey & Siefring 

2002; Woolf, 1976; Hornby, 1995; Lewis, Kurath & Kuhn, 1986; Weiner, 1984; 

Hawkins, 1991; Chambers´s encyclopaedia, 1950).  

 

2. Ordet sår förklaras också, i svenska lexika, utifrån dess emotionella och psykiska 

attribut: att slicka sina sår, hjärtats sår, strö salt i såren och plåster på såren (Svenska 

akademin lexikaliska institutet, 2009; Axelsson & Allén, 2003; Svenska akademin, 

2001; Malmström, Györki & Sjögren 2002) såren som inte läkt efter skilsmässan 

(Bonniers svenska ordbok), att ta igen sig efter ett nederlag (Malmström, m.fl., 2002; 

Axelsson & Allén, 2003). Wound – sår, förklaras i engelsk lexika, ha emotionella och 

psykiska attribut: att uthärda tillfogad smärta eller skada eller ett sår som leder till djup 

smärta och sorg (Simpson & Weiner, 1989). Personers rykte och känslor kan skadas 

vilket kan orsaka emotionell sorg, till exempel genom kärlekens kval, the pangs of love 

(Trumble, m.fl., 2002; Woolf, 1976; Hornby, 1995; Weiner, 1984; Hawkins, 1991). 

Härlett ur wound beskrivs också wounded, att bli sårad av vad någon säger eller gör 

(Trumble, m.fl., 2002; Woolf, 1976, Schwarz, 1993; Sinclair, 1992; Simpson & 

Weiner, 1989).  
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Ett förtydligande av semantiska analysfynd av ordet sår 

Beroende på i vilka sammanhang ordet sår används beskriver det olika typer av sår. Sår 

kan å ena sidan beskriva ett sår som uppkommer av någon form av fysisk skada på eller 

i kroppen, å andra sidan en emotionell skada som uppstår i en människas hjärta och själ 

av till exempel sårat högmod eller sårad kärlek. Sår är alltså något som tillfogas en 

människa på grund utav en händelse men är från början inte ett statiskt tillstånd. Sår 

kan, enligt engelsk lexika, leda till djup sorg och smärta. Eftersom ord också kan såra 

krävs ett förhållningssätt gentemot såret. Antingen kan sår lindras med plåster på såren 

eller så kan det bli värre genom att strö salt i såren.  

 

Ordet sårbar och dess synonymer  

I synonymordböcker beskrivs ordet sårbar som att vara känslig, ömtålig, sensitiv, 

hudlös, akilleshäl, sårbar punk eller en svaghet (Walter, 2011; Walter, 2002; 

Strömbergs synonymordbok, 1955). Motsatsorden till sårbar är osårbar, skyddad, 

tjockhudad, okänslig, oöm, härdad och garvad (Walter, 2002; Blomqvist, 1992). Ordet 

vulnerable – sårbar, beskrivs i engelska synonymordböcker, bland annat som: 

oskyddad, obevakad, försvarslös, utsatt, naken, vidöppen, svag, hjälplös, maktlös, öm, 

känslig, tunt skal, lätt sårad, oskyldig, storögt, naiva, född igår och våt bakom öronen 

(Urdang, 1991; Urdang, 1995). 

 

Ordet sårbar och dess innebörder 

1. Ordet sårbar förklaras, i svensk lexika, utifrån dess fysiska attribut som en kroppsdel 

eller person som kan skadas (Svenska akademin, 2001) till exempel akilleshälen 

(Östergren, 1953). Vulnerable – sårbar, förklaras i engelska lexika, som att en person är 

sårbar på grund utav att den är svag eller skyddslös vilket leder till att personen lättare 

kan såras fysiskt eller psykiskt (Trumble, m.fl., 2002; Woolf, 1976; Schwarz, 1993; 

Sinclair, 1992; Simpson & Weiner, 1989; Hornby, 1995; Allen, 1990; Hawkins, 1991).  

 

2. Ordet sårbar förklaras även, i svenska lexika, utifrån dess emotionella och psykiska 

attribut: som att lätt ge vika för angrepp (Svenska akademin lexikaliska institutet, 2009; 

Göteborgs universitet, 1996; Axelsson & Allén, 2003), vara själsligen känslig och 

lättsårad i sinne och känslor (Svenska akademin, 2001; Göteborgs universitet, 1996; 

Axelsson & Allén, 2003) och som stolthet och högmod som lätt kan såras (Svenska 

akademin, 2001) samt att vara psykiskt känslig vilket beskrivs som att vara ömtålig 
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eller särskilt utsatt som ett barn (Göteborgs universitet, 1996). Barns utsatthet beskrivs 

även med att skilsmässobarnets är särskilt utsatt (Svenska akademin lexikaliska 

institutet, 2009). Exempel på sårbara människor, ur engelsk lexika, är äldre människor 

som lever ensamma, barn och kvinnor som inte har någon anställning utanför hemmet. 

Även ett land kan vara sårbart inför fienden om det inte har ett bra militärt försvar 

(Sinclair, 1992). I kortspelet Bridge uttrycks sårbar, i relation till ökade straff eller 

bonusar efter att någon vunnit ett spelparti (Simpson & Weiner, 1989; Schwarz, 1993; 

Allen, 1990; Hawkins, 1991).  

 

Ett förtydligande av semantiska analysfynd av ordet sårbar 

Till skillnad från sår, uttrycks ordet sårbar som ett tillstånd, någonting som är och 

beskriver personlighetsdrag såsom att vara känslig och lättsårad men även att vara 

fysiskt sårbar på grund utav dåligt skydd samt svaghet. Att tillhöra sårbara grupper kan 

också bidra till en ökad sårbarhet. Skilsmässobarn tas upp som ett ytterligare exempel 

på att vara sårbar, vilket kan ställas i relation till att barn är naturligt sårbara och efter 

tillfogat emotionellt sår som uppstår på grund utav skilsmässa ökar deras sårbarhet. Hur 

sårbar någon är, är således kopplat till specifika situationer och omständigheter, ett land 

är sårbart inför fienden om det har ett dåligt militärt försvar. Akilles är sårbar i relation 

till hans enda svaga punkt, hälen, som är en symbolisk betydelse över ordet sårbar, och 

blir här ett uttryck för den mänskliga sårbarheten inför livet och döden.  

 

Ordet sårbarhet och dess olika innebörder 

Sårbarhet beskrivs inte i de genomgångna synonymordböckerna utan beskrivs endast i 

två svenska lexika i vilka utsagor uttrycker tillståndet att vara sårbar (Svenska 

akademins ordbok, 2001; Svenska akademin, 2001) till exempel att luftskeppens 

sårbarhet gjorde dem oanvändbara i krig, ett samhälles sårbarhet ökar i och med 

förenade datasystem samt att vara egocentrisk och inte tänka på att den egna 

sårbarheten även finns hos andra människor (Svenska akademins ordbok, 2001). 

Vulnerability – sårbarhet, förklaras i engelska lexika som tillståndet att vara sårbar 

(Trumble, m.fl., 2002) men även att vara mottaglig både för fysisk och psykisk attack 

och skada (Schwarz, 1993; Simpson & Weiner, 1989) samt att kunna frestas och 

övertalas (Schwarz, 1993). Sårbarhet kan även beskrivas som människors sårbarhet 

inför att drabbas av hjärtsjukdomar (Hornby, 1995).  
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Ett förtydligande av semantiska analysfynd av ordet sårbarhet 

Tillståndet sårbar är en förutsättning för sårbarheten. Situationer som uppstår kan leda 

till att sårbarheten ökar och i vissa fall bidra till att det som är sårbart blir oanvändbart. 

Sårbarheten innebär också att vara mottaglig för att skadas och om den egna 

sårbarheten är stor kan det leda till svårigheter att se andra människors sårbarhet.  

 

 

7.3 Kurslitteraturanalys  

Texterna bygger på subkategorierna: omvårdandens natur, vårdpersonal och makt, 

patientens integritet, patienten i behandlingssituation, patienter och beroende, 

mänsklig värdighet, sårbarhetens uttryck, sjuksköterskas sårbarhet i patientmöte, att 

möta sitt eget lidande, modet att vara sårbar, lyhördhet, överbelastad och utbränd. 

 

Den mänskliga sårbarheten 

Det mänskliga livet innefattar situationer av sårbarhet och lidande (Fischer Santamäki 

& Dahlqvist, 2010) som framhäver människors sorg, ensamhet och mörker (Arman, 

2012) och belyser innebörden av att vara människa och sårbar (Kalfoss Harris, 2011). 

Även hälsans betydelser får ett existentiellt ljus genom att förstås i innebörder av frihet 

och sårbarhet. Livets ändlighet och sårbarhet kan väckas hos anhöriga i mötet med 

sjukdom hos de närstående (Dahlberg & Segesten, 2010), likaså väcks sårbarheten 

gentemot livets förgänglighet i patientens möte med sin sjukdom (Andersson, m.fl., 

2010).  

 

Patienters sårbarhet 

Sårbarheten tydliggörs när människor är i behov av vård och blir patienter vilket leder 

till en beroendeställning i förhållande till vårdpersonalen (Enqvist, 2007; Almås, 

Stubberud & Gronseth, 2011; Dahlberg & Segesten, 2010; Fischer Santamäki & 

Dahlqvist, 2010; Kirkevold, 2010). Sjukdom i sig, innebär ensamhet och känslor av att 

bli sårad och sårbar, och sårbarheten upplevs som att leva under ett existentiellt hot med 

förlust av kontroll över den egna kroppen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Den utlösta sårbarheten kan väcka önskan om att söka skydd och 

trygghet (Kalfoss Harris, 2011). I behandlingssituationer kan sårbarheten stegras 

(Rosenberg & Gallo-Silver, 2011; Enqvist, 2007) och i dessa situationer är ångest, 
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avhumanisering samt sårbarhet generellt förekommande känslor hos patienter (Mosand 

Dammen & Stubberud, 2011).  

  

Sjuksköterskans sårbarhet 

För att sjuksköterskan ska svara an på ett meningsfullt sätt och möta patienters 

sårbarhet, krävs det lyhördhet, sensibilitet och att sjuksköterskan är i kontakt med sina 

egna känslor och sin egen sårbarhet (Fischer Santamäki & Dahlqvist, 2010). Genom att 

ha modet att våga möta sin sårbarhet kan sjuksköterskan utstå patienters lidande och 

förmedla trygghet (Lorensten Brunn & Grov, 2011; Fischer Santamäki & Dahlqvist, 

2010). Sjuksköterskans egen upplevelse av sårbarhet leder följaktligen till en större 

förståelse för patientens sårbarhet (Lorensten Brunn & Grov, 2011) och genom att 

utsättas för emotionella risker i patientmötet kan sjuksköterskans egen sårbarhet bidra 

till främjandet av en god vårdrelation (Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund, 

2008; Fischer Santamäki & Dahlqvist, 2010).  

 

Konfrontationen med den egna sårbarheten i patientmöten kan dock bli överväldigande 

och bidra till ökad sårbarhet med känslor av hjälplöshet, rädsla och maktlöshet. Även 

om det ligger i omvårdnadens natur att som sjuksköterska arbeta utifrån sin sårbarhet, 

kan sårbarheten leda till emotionell överbelastning som kan resultera i utbrändhet. 

Dock behövs inte utbrändheten föregås av känslor av ökad sårbarhet, då många 

sjuksköterskor på randen till utmattning inte upplever sig som sårbara utan som härdade 

(Lorensten Brunn & Grov, 2011).  

 

Sårbarhet som uppstår i vårdmöten 

Vårdpersonal kan bidra till patienternas känslor av att vara utelämnade och sårbara 

(Rosenberg & Gallo-Silver, 2011). Den sårbarhet som uppstår ur vårdlidandet kan 

påverka hälsoprocesserna (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att förstå den 

maktstruktur som påverkar sårbarheten kan maktmissbruk undvikas (Malmsten, 2007), 

till exempel genom att förstå den makt som språket har, där mindre väl valda ord kan 

såra och skapa distans medan väl valda ord kan innebära stor skillnad i mötet med 

sårbara patienter (Enqvist, 2007; Dahlberg & Segesten, 2010). Sårbarheten kan vändas 

till trygghet, lugn och hemmastaddhet och bidra till lindring (Enqvist, 2007; Fischer 

Santamäki & Dahlqvist, 2010), i bekräftandet av patienters sårbarhet och respekten för 
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människans värdighet, integritet och kulturella tillhörighet i den patientnära kontakten 

(Lorentsen Brunn & Grov, 2011; Andersson, 2012, Kirkevold, 2010). 

 

 

7.4 Analys av vetenskapliga publikationer 

Texterna bygger på subkategorierna: utsättas för risker, att bli rotlös i sin familj, 

vårdarens övermäktighet, oförmåga till livet, den förslitande konflikten, den låsta 

tillhörigheten, sveket i omvårdnaden, den trängda identiteten. 

 

Ett ovisst livshot 

I begreppet ett ovisst livshot kunde sårbarheten identifieras hos hemlösa ungdomar, 

utifrån beskrivningar av olika hot mot det normala livet. Dessa livshot existerade 

antingen i en här och nu situation, hade varit, eller skulle kunna komma att inträffa. De 

tidigare livshoten som hade försatt ungdomarna i hemlöshet såsom familjestrukturers 

förfall på grund utav till exempel socioekonomiska problem, föräldrarnas missbruk 

eller övrig psykiatrisk ohälsa samt familjekonflikter, kunde leda till att den unga 

människan som redan var sårbar i sin ungdom och utelämnad till sin familj, blev rotlös. 

När familjen inte längre utgjorde någon trygghet eller stöd i livet, rycktes den unga 

människans rötter upp, vilket innebar att rotlösheten förutsatte hemlöshet (Dorsen, 

2010). De existerande livshoten var följder på den hemlöshet som blivit och sågs bland 

annat i avsaknaden av att inte ha stöd i sin familj eller andra vuxna, brist på mat och 

vatten. Livshoten som skulle kunna komma förknippades med det risktagande som ett 

liv på gatan innebar och den exponeringen inför bland annat våld, drog- och 

alkoholmissbruk samt oskyddade samlag med många sexpartners medförde (a.a.). 

Begreppet ett ovisst livshot innefattar även den sårbarhet som uppstår när det mänskliga 

mötet omöjliggörs när människor låser sig till sin tillhörighet. Detta kunde ses inom 

hemsjukvården när hinder uppstod i kommunikationen mellan sjuksköterskan, de 

anhöriga och hos patienten på grund av olika språkliga, familjära och nationella 

tillhörigheter. Tillhörigheten kunde alltså omöjliggöra mötet då rörande kontrahenter 

inte kunde mötas (Skott & Lundgren, 2009).  

 

Sveket mot omvårdnadens kärna   

Begreppet, sveket mot omvårdnadens kärna, förklarar den sårbarhet som uppstod hos 

patienterna när sjuksköterskor frångick sitt ansvar att stå upp för patienternas bästa på 
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grund av att de rättade sig efter institutioners och hierarkiska myndigheters värderingar. 

Detta i sin tur ledde till att sjuksköterskorna vårdade patienterna ur sina egna personliga 

politiska eller religiösa värderingar (Lagerwey, 2010). Begreppet sveket mot 

omvårdnadens kärna kan även tolkas ur den sårbarhet som uppstår hos personer med 

inlärningssvårigheter när de fråntas rätten till självbestämmande. Detta skedde när 

vårdpersonal, trots oklara definitioner om vad sårbarhet betydde för personer med 

inlärningssvårigheter, ansåg sig ha rätten att ta över personernas självbestämmande på 

grund av att personer med inlärningssvårigheter betraktades som sårbara då de inte 

hade förmågan att veta vad som var rätt och fel och lätt kunde vilseledas (Parley, 2010). 

I hopp om att kunna minimera sårbarheten hos de utvecklingsstörda utformade 

vårdpersonalen riskbedömningar som ledde till diverse olika interventionsstrategier om 

hur sårbarheten kunde elimineras men som i sin tur skapade en övermäktighet hos 

vårdarna (a.a.). 

 

Den tillintetgjorda identiteten 

Begreppet den tillintetgjorda identiteten gav uttryck åt den sårbarhet som uppstod hos 

patienten när sjuksköterskor frångick den yrkesmoral som behövdes för att svara an på 

patienter autonomi och tillhörighet, relaterat till dess kultur, etnicitet och personlighet. 

Detta ledde till ett avståndstagande från patienterna som resulterade i att patienternas 

identitet trängdes undan (Lagerwey, 2010).  

 

Begreppet den tillintetgjorda identiteten karakteriserade även den sårbarhet som 

patienter inom hemsjukvården upplevde när de utblottade i sin sjukdoms sårbarhet, 

blev ännu mer sårbara när de förslets i ansvarskonflikten om dem själva. 

Ansvarskonflikten uppstod mellan sjuksköterskor och patienters nära anhöriga som 

båda ansåg sig ha det yttersta ansvaret för patienten, vilket medförde begränsningar i 

patienternas autonomi (Skott & Lundgren, 2009). Sårbarheten i begreppet den 

tillintetgjorda identiteten uttrycktes även när personer med inlärningshandikapp 

begränsandes i sitt självbestämmande av vårdgivare, vilket ledde till begränsade 

livserfarenheter. Då självbestämmandet minskade gick livets erfarenheter förlorade och 

människan fick en oförmåga till livet då hon inte kunde använda sig av sina 

erfarenheter både som skydd till livets oförutsägbara händelser men även som en 

tillgång (Parley, 2010).  
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7.5 Analys av berättelser av litterära texter 

Texterna bygger på subkategorierna; den mänskliga sårbarheten, sjukdom och 

sårbarhet, sårbarhet som uppstår i vårdmöten, när sårbarheten blir för stor, det som 

tröstar i sårbarheten, den andres sårbarhet som väcks i mötet med någon annan. 

 

Den djupt mänskliga existensen 

Sårbarheten uttrycks i begreppet den djupt mänskliga existensen som det lidande som 

är förknippat med livets ändlighet och förgänglighet vilket alla människor är 

underkastade. Livets föränderlighet väcker existentiella tankar, vilket visar sig tydligt i 

människans möte med sjukdom och död, dels hennes egen men även som anhörig. 

Föränderligheten blottar tidigare livsförändringar i former av emotionella sår samt 

existentiella frågor om livets ändlighet, där själen kan ses som evig medan det jordiska, 

som representeras av kroppen, kommer att förgås. Detta förklaras i ett citat från en 

sjuksköterskas brev till sin konfirmationspräst men även i en fiktiv berättelse för barn: 

 

Och likväl är det själen, i detta osköna hölje som är evig. Under det att allt jordiskt, 

hur fagert det än må vara skall förintas, förgås. (Sörman & Sundelin, 2004) 

 

De gick fram till världens slut, de såg att där var en kant… Hamstern sprang runt, runt 

i sitt hjul, men kom han någonstans? (Nilsson & Tidholm, 2002) 

 

Sårbarheten som upplevs i sjukdom uttrycks i begreppet den djupt mänskliga existensen 

i känslor av ensamhet och utelämnande som är sprunget ur den upplevda 

kontrollförlusten över den egna kroppen samt den avhumanisering som sjukdom kan 

innebära. Utelämnandet utkristalliseras ännu mer när människan vårdas på sjukhus för 

sin sjukdom, vilket i sig innebär att hamna i en djup mänsklig utmaning då kontrollen 

över sjukdomen och kroppen hamnar i någon annans händer. Detta förklaras i ett citat 

hämtat från en ung pojkes skolarbete om cancer:  

 

… Han avslutade med att säga: ”Det här blir en hård kamp som vi hoppas att du 

vinner” .… Överläkarens ord hängde med oss genom hela behandlingen och vi 

kommer nog aldrig glömma ögonblicket när han sade dem. (Lundell & Lundell, 2007) 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anne%20S%F6rman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Arne%20Sundelin
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Avhumaniseringen i sjukdom uttrycks främst i begreppet den djupt mänskliga 

existensen i mötet med vården, då sårbarheten kan bli så stor att den kan liknas vid ett 

barns sårbarhet och förvärras när vårdpersonal inte svarar an på den sårbarhet som 

föreligger hos den sjuke, detta blir en skymf. Detta förklaras i citatet hämtat ur en 

förlamad mans dagboksanteckningar om egna upplevelser: 

 

Ett av de starkaste minerna från denna första tid var en överläkare från lasarettet … 

”Och här har vi mannen som vägrar tala”. Var hans stående replik vid ronden. 

(Åhgren, 1992) 

 

Önskan om oföränderlighet 

Begreppet önskan om oföränderlighet, beskrivs i den sårbarhet som kan bli 

överväldigande och svår att hantera i mötet med döden och sjukdom både för den sjuke 

och anhörige. Hos den sjuke kan detta väcka känslor av skam och en önskan om att dra 

sig undan för att söka skydd och trygghet för att kunna hantera sårbarheten. Detta 

förklaras i ett citat från en sjuksköterska som vårdar en spetälsk patient men i även ur 

en ung pojkes skolarbete om cancer:  

 

Hon berättade att Anders var nedstämd de sista åren och att han skämdes för sitt 

ansikte. Hon trodde att han ville ta död på sig. ”Han var inomhus om dagarna”, 

berättade syster Mia, ”men gick ut och promenerade ibland i skymningen”. (Sörman & 

Sundelin, 2004) 

 

… har man fått cancer och ska genomgå en ettårsbehandling är man inte så sugen på 

att umgås med en massa okända människor, inte med några människor överhuvudtaget 

… jag tror att jag skämdes, jag ville inte inse att jag var ett skalligt barn som hade 

cancer precis om alla de andra på avdelningen. (Lundell & Lundell, 2007) 

 

Önskan om oföränderligheten, kan beskrivas i en önskan att få dö, då döden ses som en 

befrielse från lidandet. Dock söks tröst och lindring i lugnande rutiner och tankar och 

detta behov, av att fly lidandet i någonting som upplevs oföränderligt, förklaras i citat 

hämtat ur en fiktiv berättelse för barn men även ur en förlamad mans egenupplevda 

dagboksanteckningar: 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anne%20S%F6rman
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Arne%20Sundelin
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Arne%20Sundelin
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På kvällen går han sakta ut till brevlådan. Hur sjuk man än är så måste posten hämtas. 

(Nilsson & Tidholm, 2002) 

 

Utanför är det kallt och öändligt vackert. Det är en vit mardröm men ändå behaglig i 

jämförelse med isoleringsrummet tegelvägg och utdragna smärta. Har jag talat om att 

enda utsikten var 544 tegel med murbruk emellan. Jag räknade dem i snöyra och klart 

väder men det blev alltid samma tal. (Åhgren, 1992) 

 

Riktning mot en definitiv förändring 

För närstående uttrycker begreppet riktning mot en definitiv förändring den sårbarhet 

som väcks när livet för någon annan förändras. Förändringen leder till sorg och oro hos 

den närstående och väcker önskan att trösta den drabbade. Hur trösten som ges 

gestaltas, är sprungen ur de personliga empatiska uttrycken hos den närstående och 

även sorgen uttrycks på samma sätt. Dessa personliga uttryck förklaras i citat ur en ung 

pojkes skolarbete om cancer och i en fiktiv berättelse för barn: 

 

Nu grävs ett hål i jorden i ett hörn av trädgården. En fågel sjunger en sorgsen visa. Det 

är mulet och dystert och en kall vind går genom världen … Alla gråter. En flicka spelar 

”Härlig är jorden” på blockflöjt. Några barn sjunger den enda sång de kommer på just 

nu. ”Ja, må han leva, ja, må han leva…”. (Nilsson & Tidholm, 2002) 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter i metodens olika delar redovisas och jämförs för sig (tabell 1) för 

att argumentera för studiens trovärdighet. 

 

Tabell 1. Styrkor och svagheter i data och analys 

Insamlingen av data 

Källor Styrkor Svagheter 

Lexikala källor Riktligt med data och riklig mängd 

data över tid 

 

 

Svårigheter att avgränsa 

data 

 

Sparsamt med fynd av 

sårbarhet i relation till sår 

och sårbar 

Kurslitterära källor Riklig mängd data med kontextuell 

täthet från stor mängd källor 

 

Vetenskapliga 

publikationer  

Rikligt med data över specificerad 

tid samt kontextuell täthet  

Svårigheter att avgränsa 

data 

Litterära berättande 

källor 

Rikligt med data samt rikligt med 

data över tid med kontextuell täthet  

Svårigheter att avgränsa 

data 

 

Analysen av data 

Källor Styrkor Svagheter 

Lexikala källor Tydliga begrepp som var lätta att 

integrera och kategorisera 

 

Kurslitterära källor Tydliga begrepp med innebörder för 

att analysera och kategorisera 

 

Vetenskapliga 

publikationer  

Visade begreppet sårbarhet i 

specifik betydelsekontext  

Svårigheter att tydliggöra 

utvecklingsgraden av 

begreppet sårbarhet 

Litterära berättande 

källor 

Visade sårbarhet i specifik 

meningskontext 

 

 

Insamling av data 

Styrkan i den lexikala datainsamlingen erhölls i de rikliga ordfynden och mängden data 

från olika tidsperioder men var likväl svår att avgränsa, vilket på samma gång blev dess 

svaghet då källorna fick väljas ut utifrån ett bekvämlighetsurval. En annan svaghet i 

den lexikala datainsamlingen var att ordet sårbarhet inte påträffades i samma 

omfattning som orden sår och sårbar. I de kurslitterära källorna påträffades inga 

svagheter då materialets styrka var övervägande på grund av den rikliga mängd 

textbeskrivningar med kontextuell täthet från ett stort antal källor. Vetenskapliga 

publikationers styrka var, i insamlingen av data, även den rikliga mängd data över 
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specificerad tid med kontextuell täthet som hittades, men dess svaghet var även dess 

mängd då svårigheter i att avgränsa materialet uppstod. Styrkan i insamlingen av data i 

de berättande källorna var den rikliga mängd med data som påträffades, spritt över tid, 

med kontextuell täthet. Rikligheten i materialet utgjorde även dess svaghet då 

textpassus fick väljas utifrån bekvämlighetsurval för att kunna avgränsas. Sammantaget 

av datainsamlingens visade att dess styrkor övervägde dess svagheter. Materialet visade 

sig även ha god variation i data med stor kontextuell täthet vilket gav forskningsdata 

hög grad av validitet. 

 

Analys av data 

Styrkan i den lexikala dataanalysen var övervägande då rikliga och tydliga innebörder 

med kontextuella likheter som var lätta att integrera och kategorisera påträffades och 

inga svagheter identifierades i materialet. I de kurslitterära källorna var styrkan även 

övervägande då inga svagheter påträffades och materialet gav tydliga innebörder som 

var lätta att integrera och kategorisera. I dataanalysen av de vetenskapliga 

publikationerna påträffades begreppet sårbarhet i specifik betydelsekontext, vilket var 

dess styrka men texterna ställde stora krav på språket och resulterade i svårigheter att 

tydliggöra utvecklingsgraden av sårbarhet vilket blev de vetenskapliga publikationernas 

svaghet i analysdelen. Dock övervägde styrkorna svagheten. I de berättande källorna 

var analysdelens styrka de specifika meningskontexterna vilket i sin tur bidrog till att 

inga svagheter med materialet erfors. Granskningen av dataanalysen visade att dess 

styrkor övervägde dess svagheter vilket visar att dessa är tillförlitliga och analysen är 

trovärdig. Analysens resultat kan inte generaliseras men är i sig ett gott exempel på hur 

ett begrepp kan genereras och beskrivas i sin kontext vilket gör att studiens resultat är 

överförbart och studiens syfte bedömts ha uppnåtts. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen diskuterar resultaten var för sig och analysfynden stöds utifrån 

Ogdens triangel (Segesten, 2011). 

 

Orden som analysfynd 

Från teorin presenterades ordet sårbarhet i den lexikala delen utifrån dess olika 

härledningsvariationer, sår och sårbar, som i den etymologiska delen förklarade 



 

  25 

begreppets historia och ursprung och i den semantiska delen förklarade begreppets 

lexikala innebörd. Sår härleds tillbaka, i den etymologiska analysen, till det latinska 

språket som förklarar ordet som en fysisk skada som uppkommer av någon form av 

våld mot kroppen när någon är mottaglig för skadas men även som en emotionell skada 

i form av ett hjärtesår, samvetssår, förlust. Den lexikala semantiska delen 

vidareutvecklade ordet sår som själasår, trauma, sårnad samt som den smärta och sorg 

ett tillfogat sår kan leda till. Ordet sår har alltså utvecklats, utifrån ett historiskt 

perspektiv, vilket bekräftas i den semantiska beskrivningen. Till skillnad från sår, 

uttrycks ordet sårbar som ett tillstånd vilket kan avgöra hur sårbar någon eller något är 

vilket beskrevs med orden skyddslös, hudlös, naken och maktlös. I det sårbara 

tillståndet uppstår sårbarheten, vilket förklaras på samma sätt som i den etymologiska 

analysen, när någon är mottaglig för att skadas.  

  

Termer och begrepp som analysfynd 

Från teorin samt det centrala begreppet i omvårdnad, det mänskliga mötet (Röda 

Korsets Högskola, 2008) förklarades kategorierna och dess betydelser i den mänskliga 

sårbarheten, patientens sårbarhet, sårbarhet som uppstår i vårdmöten och 

sjuksköterskans sårbarhet. Begreppet den mänskliga sårbarheten karakteristiska 

innebörder förklarade den allomfattande upplevelsen av att vara människa och sårbar i 

relation till livets olika föränderliga situationer. Erlen (2006) stödjer att när människan 

blir sjuk kan sårbarheten förstärkas, vilket patienters sårbarhet tydliggjorde och 

karakteriserade utifrån patienters individuella upplevelse av sjukdom. Sårbarhet som 

uppstår i vårdmöten karakteriserade sårbarheten som uppstår ur ett vårdlidande när 

vårdpersonal inte svarar an och möter patientens personliga sårbarhet inom vården 

vilket kan kränka patienternas mänskliga värdighet. Sjuksköterskans sårbarhet 

karakteriserade modet att vara sårbar och möta ens egen sårbarhet som människa och 

sjuksköterska i de mänskliga mötena i omvårdnaden. Att som sjuksköterska vara lyhörd 

inför patienters sårbarhet var även det en förutsättning för att ett möte skulle kunna 

uppstå.  

 

Betydelser som analysfynd 

Från teorin samt det centrala begreppet i omvårdnad, det mänskliga mötet (Röda 

Korsets Högskola, 2008) förklarades begreppen och dess mening i: ett ovisst livshot, 

sveket mot omvårdnadens kärna och den tillintetgjorda identiteten i olika specifika 
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mänskliga sårbarhetskontexter. Asada (2010) beskriver att risker och hot mot 

människans liv utlöser sårbarheten som kan ge oönskade följder (a.a.), vilket 

presenteras i ett ovisst livshot som lyfter upp betydelsen av det mänskliga mötet, som 

när det uteblir kan generera i risker som gör människan utelämnad och rotlös i livet. 

Betydelsen av sveket mot omvårdnadens kärna uppstår då vårdaren frångår 

omvårdnadens moraliska kall och rätten till självbestämmande tas bort från patienten 

vilket resulterar i en övermäktig vårdare. Erlen (2006) stödjer att förutsättningen för att 

undvika att patienten avidentifieras är att vara lyhörd inför deras sårbara tillstånd och 

svara an på deras behov (a.a.), vilket ledde vidare till den tillintetgjorda identiteten som 

vidare gav uttryck åt betydelsen av att vara lyhörd gentemot patienter då de förslets i 

ansvarskonflikten om dem själva och begränsades till livserfarenheter.   

 

Mening som analysfynd  

Från teorin samt det centrala begreppet i omvårdnad, det mänskliga mötet (Röda 

Korsets Högskola, 2008) förklarades ordet sårbarhet mening, då ordet frigjorts från 

dess ord, termer och betydelser, i begreppen: den djupt mänskliga existensen, önskan 

om oföränderlighet och riktning mot en definitiv förändring. I den djupt mänskliga 

existensen, är människan ensam och utelämnad som ett barn, gentemot livets 

föränderliga och ändliga existens där bara själen kan ses som evig. Gilson (2011) 

stödjer detta som människans essentiellt fundamentala gemensamma faktor (a.a.).  I 

önskan om oföränderlighet, möter människan livets överväldigande förändringar som 

ökar behovet av dra sig undan i trygghet och till det som lugnar och tröstar. Gilson 

(2011) stödjer att sårbarhet innebär en öppenhet för förändring vilket lyftes fram i 

riktning mot en definitiv förändring, där anhörigas individuella sätt att förhålla sig till 

den definitiva livsförändringen tog sig personliga uttryck i sorg och tröst. Ehrenberg & 

Wallin (2009) stödjer att sårbarheten har två sidor, dels innebär sårbarheten en 

öppenhet för att skadas och lida och dels en öppenhet inför kärlek och ömhet (a.a). 

9. SLUTSATS  

Essensen av sårbarhetens mening föds av människans föränderliga existens. Den 

föränderliga existensen får sin betydelse av livshot, tillintetgjord identitet och sveket 

mot omvårdandens kärna, vilket begreppsliggörs av den sårbarhet som uppstår i 

vårdmötet, uttryckt i orden att vara hudlös, naken och skyddslös. 
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Klinisk betydelse 

Studien har bidragit till att klargöra betydelsen av begreppet sårbarhet inom 

omvårdnadsprofessionen genom att lyfta fram ordets olika begreppsomfång i olika 

omvårdnadssammanhang. Den kliniska betydelsen för omvårdnaden men även den 

generella allmänbildningen är att dess betydelser kan utveckla språket från perspektivet 

sårbarhet.  

Förslag på vidare forskning/utveckling  

Den aktuella studien kan ses som en pilotstudie inom fältet omvårdnad och mänskligt 

möte och ifrån denna pilotstudie skulle en empirisk studie kunna göras för att inkludera 

även personer som är i aktuella sårbarhetssituationer för att få den essentiella essensen.  
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Reflektioner  

Reflektioner sker i form av uppsatsförfattarnas personliga återkoppling till studien. 

                           

               

 

                                         Den föränderliga existensen 

Figur 3. Utveckling av ett möte i sårbarhetens essens 

 

När vi har diskuterat den avslutande forskningsprocessen har det givit oss ytterligare 

kunskap som kan uttryckas i en ny bild av mänskligt möte. Men hjälp av orden som 

symboliserar bladen, belyses människans sårbarhet. Människorna i bilden, symboliserar 

de innebörder sårbarheten får beroende på vilken människa de representerar och i 

förhållande till vem. Via mänskliga möten, som symboliseras av ringen mellan 

människorna, kan sårbarheten lindras men även väckas, det vill säga utvecklas och 

förändras. Mötet med den andra människan handlar lika mycket om att möta den egna 

sårbarheten som att svara an till den andres sårbarhet, då mötet innebär att se den andra 

människan ur den egna sårbarheten. Rötterna symboliserar alla människors sårbarhet i 

livet och till dess förändringar, vilket är det som binder människorna samman. Detta 

symboliseras av den föränderliga existensens band. Den föränderliga existensen kan 

väcka känslor av att vara utelämnad i livets förändringar, men genom att vara medveten 

om den sårbarhet som livet ger, kan sårbarheten omvandlas till en styrka. 

 

 

Mänskliga 

mötet 
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Engelska Synonymordböcker 

Källa (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

The Oxford Thesaurus 

An A-Z Dictionary of 

Synonyms (1991)  

130419 Vulnerable 1. Unprotected, unguarded, unshielded, 

accessible, assailable, defenceless, exposed, 

naked, wide open, weak, helpless, powerless, 

impotent, tender, sensitive, thin–skinned, easily 

hurt, innocent, wide-eyed, naïve, born yesterday, 

wet behind the ears 

 

2. Susceptible to unable to tolerate or withstand; 

subject to, given to, dispose to, likely to get, 

liable to, prone to, predisposed to, inclined 

towards, learning towards 

 

3. Open to attack, pregnable, penetrable, 

invadable, attackable, unresistant; precarious, 

riskly, dangerous, hazardous, Inf. out on a limd 

130418 Wound 1. Injury, hurt, damage, harm, trauma, cut, stub, 

slash, puncture, tear, laceration, gash; bruise, 

contusion, sore, lesion, abrasion, scrape, bump. 

2. Chock, blow, nasty or cruel blow, insult, 

mortification, embarrassment; distress, hurt, 

pang, ache, heartache, throb, wrench; pain, grief, 

anguish, torture, torment. 

3. Injure, hurt, harm, damage, traumatize,; cut, 

lacerate, tear, rend, slit, slash, gash, scratch, Inf. 

cut up; stab, stick, pierce, puncture. 

4. Wrong, do wrong, do wrong by aggressive 

sting, burn; grieve, hurt feelings, pain, afflict, 

distress, punish, cut to the quick or the heart, 

touch a sore spot, touch a raw nerve, hit where it 

hurts, step on toes or corns; offend, insult, 

affront, give offence or injury, make feel small. 



 

 

Nordsteds Engelska 

Synonym-bok (1990) 

130418 Vulnerable Inga fynd 

 130426 Wound Inga fynd 

The Macmillian 

Dictionary of 

Synonyms & 

Antonyms (1995) 

 

 

130418 Vulnerable Defenseless, unguarded, unprotected 

130426 

 

Wound 

 

Inga fynd 

 

Longman Synonym 

Dictionary (1986) 

130419 Vulnerable 1. Defenseless, weak, sensitive, unprotected, 

uncoverd, exposed, naked, wide-open, weak, 

impotent, tender, unguarded, unshielded, 

helpless, powerless, thinskinned, easily hurt, 

innocent, wide-eyed, naïve, born yesterday, wet 

behind the ears 

2. Open to attack 

3. Pregnable, penetrable, invadable, attackable, 

risky, dangerous, out on a limb 

  Wound Injury, hurt, damage, harm, trauma, cut, stab, 

slash, puncture, laceration, sore, chock, blow, 

heartache, throb, tear, stick, feeling, pain, 

distress, punish, cut to the quick or the heart, 

touch a sore spot 

 

Engelsk Etymologist Litteratur 

Källa (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

A comprehensive 

Etymological 

Dictionare of the 

English Language 

(1967) 

130418 Vulnerable Wounded, open to attack, to wound, fr volnus, 

vulnus, a wound, wound, scar, to tear. See 

vellicate and cp. vulture. For the ending see suff. 

–able 

Wound Wunde, wound, wund, wunden, wunda, wond, 

wounded  

Svensk Etymologiskt Litteratur 

Källa (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

Norstedts 

Etymologiska Ordbok 

(2008) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 



 

   

Sår Skada med blod i hud eller slemhinna. 

Fornsvenska sar till sar. Smärtsam; öm; sårig, 

allmänt germanskt ord. Engelska sore, sårig; 

öm. Tyska sehr, ‘mycket’. Forntyska ser, 

‘smärtsam’ 

Tysk Etymologisk Litteratur 

Källa (publikationsår) Datum Sökord Fynd 

Etymologisches 

Wörterbuch des 

Deutschen. (1989) 

Berlin: Akademie-

Verlag 

 

130423 unto- wunt (ahd) 

Wund, verletz 

Sår, sårad 

 

 

 

Geschwulst, 

Beule von einem 

Schlag 

Svullnad, en ’bula’ efter ett slag 

 

Engelska ordböcker 

Källa (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

Shorter Oxford English 

Dictionary (2002) 

130418 Vulnerable Wounding from vulnerare vulnerate. 

1. Wounding, injurious 

 

2. Able to wounded (of a person) able to 

physically or emotionally hurt; liable to damage 

or harm especially from aggression or attack, 

assaiable 

 

3. Liable to increased penalties or bonuses as a 

result of having won a game 

4. Vulnerability, the state or quality of being 

vulnerable. Vulnerableness, vulnerably 

130419 Wound 1. An injury to body tissue caused by a cut, blow 

or sharp inpact 

2. Injury to a person’s reputation; a hurt to a 

person´s feeling an instance of emotional pain or 

grieve. The pangs of love 

3. Wind -> wound 

Websters New 

Collegate Dictionary 

(1976) 

130418 Vulnerable 1. Vulnerabis, vulnerare, to wound, fr vulner 

och vulnus Capable of being physically 

wounded 

2. Vulnerability, vulnerableness, vulnerably, 

vulnerary, vulnerable  



 

 

3. Open to attack or damaged 

4. Liable to increased penalties or bonuses as a 

result of having won a game in contract bridge 

Wound 1. An injury to, from violence, accident or 

surgery that involves laceration or breaking of a 

membrane 

2. A mental or emotional hurt or blow 

The Chambers 

Dictionary (1993) 

130418 

 

Vulnerable 1. Vulnerability, vulnerableness, vulnerably, 

vulnerable, vulnerate, vulnerations, vulned, vuln, 

vulpes. Vulnerary, useful in healing wounds 

2. Capable of being physically or emotionally 

wounded or injured, open to successful attack, 

capable of being persuaded or tempted 

3. Increased penalties or bonuses accordingly of 

having won a game in contract bridge 

Wound 1. Open injury to living animal or plant tissue 

externally caused by cutting, piercing, striking, 

crunching, tearing or poisoning; a surgeon 

incision an injury caused to the pride, feelings, 

reputation etc  

2. Woundable, wounder, woundily, woundless, 

woundtissue, woundingly, woundwort 

3. Wind -> wound 

BBC English 

Dictionary (1992) 

130418 Vulnerable 1. A vulnerable person is weak and without 

protection, with a result that they are easily hurt 

physically or emotionally 

Elderly people, living alone, are especially 

vulnerable 

Lack of employment outside the home tends to 

make women vulnerable to depression.  

Vulnerability, the particular vulnerability of 

children  

2. When a country or a place is vulnerable, it is 

not very well defended and is therefore an easy 

target to attack 

Wound 1. Wounds, wounding, wounded  

2. Wounds are caused by a weapons or a sharp 

instrument 

3. Wounded by what someone says or does, you 



 

   

feel hurt and upset; a literary use 

4. Wound is also the past tense and past 

participle of most senses of the verb wind   

The Oxford English 

Dictionary (1989) 

130418 Vulnerable 1. Vulnerabilis, vulnerare, vulnerable, 

vulnerableness, wound, wounding 

2. Physically or emotionally wounded or injured. 

Open to attack  

3. Increased penalties or bonuses accordingly of 

having won a game in contract bridge 

130418 Wound 1. To inflict a wound on a person, the body, by 

means by a weapon to endure intentionally in 

such a way as to cut or tear the flesh.   

2. To endure inflict, pain or hurt upon in a 

manner comparable to the infliction of a wound 

in later use to pain or grieve deeply.  

Oxford Advanced 

Learner´s Dictionary of 

Current English, 

(1995) 

130418 Vulnerable 1. That can be hurt, harmed or attacked easily, 

because of being small or weak 

2. Vulnerability, affecting peoples vulnerability 

to heart diseases 

Wound 1. Wound, an injury to parts of the body caused 

by weapons with cutting or tearing of the flesh. 

Injury to a person’s feeling 

2. Wounding, hurting a person´s feelings 

Middle English 

Dictionary (1986) 

130418 Vulnerable Inga fynd 

Wound 1. Wound, an injury to a person or an animal 

involving the piercing, cutting or laceration of 

the flesh  

2. Wounding, spiritually wounding or corrupting 

3. Winden -> wound 

The Random House 

Dictionary of the 

English Language 

(1987) 

130418 Vulnerable Inga fynd 

Wound 1. Wound, an injury division of tissue or rupture 

of the integument or mucose membrane due to 

external violence or some mechanical agency 

rather than disease 

Hurt one´s feelings, sensibilities, reputation 

2. Wound -> wind -> winded, to change 

directions; bend, turn, take a frequently bending 

course, meander 



 

 

The Concise Oxford 

Dictionary of Current 

English ( 1990) 

130419 Vulnerable 1. That may be wounded or harmed, exposed to 

damage by a weapon, criticism  

2. Bridge having won a game towards rubber 

and therefore liable to hire penalties 

3. Vulnerability, vulnerableness, vulnerably 

Wound Wound, past part of wind 

The Oxford Guide to 

the English Language 

(1984) 

130419 Vulnerable Able to be hurt or injured, exposed to danger or 

criticism, vulnerability  

Wound 1. Injury done to tissue by a cut, blow; injury to 

feelings or reputation 

2. Wound -> wind; move or go in a curving of 

spiral course; wrap closely around something or 

around upon itself 

 

Engelska Encyklopedier 

Källor (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

The Oxford 

Encyclopedic English 

Dictionary (1991) 

130418 Vulnerable 1. That may be wounded or harmed 

2. Exposed to damage by a weapon of criticism 

3. Bridge having won a game towards rubber 

and therefore liable to hire penalties 

4. Vulnerability, vulnerableness, vulnerably to 

wound 

130426 Wound Wound, an injury done to living tissue by a cut 

or a blow. An injury to a persons reputation or a 

pain inflicted on a person´s feelings. The pangs 

of love 

Lexicon technicum or, 

an universal English 

Dictionary of Arts and 

Sciences (1708) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound Inga fynd 

World Medical 

Encyclopedia (1939) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound Inga fynd 

British Universities 

Encyclopedia a 

Dictionary of 

Universal Knowledge 

(1939) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound Inga fynd 



 

   

Encyclopedia of 

Superstitions, Folklore 

and the Occult 

Sciences of the World: 

a Comprehensive 

Library (1903) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound Inga fynd 

The Cambridge 

Encyclopedia of The 

English Language 

(1995) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound Inga fynd 

Chambers´s 

Encyclopadia, New 

Edition (1950) 

130419 Vulnerable Inga fynd 

130426 Wound A wound may be defined as a division of the 

skin or mucous membrane and the underlying 

soft part cast by external force 

 

Svenska Synonymlexikon 

Källor (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

Ord för Ord: Svenska 

Synonymer och 

Uttryck (1992) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar 1. Känslig, ömtålig, sensitiv, hudlös 

2. Sårbar punk, svaghet, akilleshäl 

3. Motsatsord; tjockhudad 

Sår 1. Sårnad, blodvite, blessyr, skåra, snitt, spricka, 

stygn, bett, trauma, stigma, kroppskada, skavank 

2. Hjärtesår, ständigt blödande sår, irritation, ta 

igen sig 

3. Slicka sina sår, ta igen sig, strö salt i såren 

Bonniers 

Synonymordbok 

(2011) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Känslig, ömtålig, sensitiv 

Sår Skada, skråma, rispa, blessyr, blodsvite, sårnad, 

kontusion, förtret, sorg, smärta, själssår 

Strömbergs 

Synonymordbok 

(1955) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Känslig, ömtålig, hudlös, sensitiv 

Sår Blessyr, skada 

Ord och motsatsord 

(2002) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Motsatsord; osårbar, skyddad, tjockhudad, 

okänslig, oöm, härdad, garvad 



 

 

Sår Inga fynd 

Tyska ordlexikon 

Källor (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

Prismas Stora Tyska 

Ordbok, tysk-svensk, 

svensk-tysk (2001) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar 1. Sårbar; verletzbar, utsatta; verwundbar. 

känslig; empfindlich 

2. Svag, oskyddad;, schwach, ungeschulzt 

Sår Wunde 

Brockhaus Warig. 

Deutscher Wörterbuch 

(1984) 

130423 Etymol.: 

Althochdeutsch 

(ahd): wunta 

Mittelhochdeuts

ch (mhd): 

Wunde 

Sår 

 

 

 

Wunde, 

Verlezung, sår 

Bildligt: schwerer seelischer 

 

Latin – svensk – engelsk ordbok 

Källor, (publikationsår) Datum Ämnesord Fynd 

Svensk-latinsk ordbok 

(1875) 

 

130423 Sår 

 

 

 

Volnus – ospecifikt 

Ulcus - varsår, bulnad 

 

Fullt med sår: Volneribus oppletus; Ulcerosus 

 

Såra 

 

 

Volnerare; dare, facere alicui volnus; 

sauciare; volnus inflicare 

 

Sårad 

 

 

 

Saucius, volneratus; svårt sårad: gravites saucius 

 

Sårande  

 

Indiguus; acerbus; contumeliosus (neg. mening) 

 

Sårbar 

 

 

Qui potest vulnerari; ad volnera apertus; 

opportunus 

Latinsk - svensk 

ordbok (1994) 

 

130423 Vulnus  

 

 

 

 

Vulnero 

(vulnerare) 

(alicui verbis) 

 

 

Någon som 

skadar 

Vulnifacio 

Vulnus, - eris, sår 

Bildligt: öm punkt, olycka, förlust; nederlag; 

Hjärtesår, smärta, kval; samvetessår, sjukt 

samvete 

 

Vulneratio, - nis,  

Bildligt: sårade, skadade; våldförda (vitae, 

salutis; av livet, hälsa) 

   

 

 

Såra, skada 

Bildligt: kränka, skada (någon med orden)   

Vulnificus, t ex poet som tillfogar sår    



 

   

(vulnifacere  

Svenska ordböcker 

Källor, 

(publikationsår) 

Datum Ämneord Fynd 

Svenska Akademins 

Ordlista Över Svenska 

Språket (1998) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Svensk ordbok (2009) 130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar 1. Som lätt ger vika för angrepp 

2. Psykisk känslig, ömtålig; skilsmässobarn är 

särskilt utsatta 

Sår 1. Skada i hud eller slemhinna där blod kan 

tränga ut 

2. Slicka sina sår, strö salt i såren, tiden läker alla 

sår 

Prismas Svenska 

Ordbok (2003) 

130418 Sårbarhet Inget fynd 

Sårbar 1. Som lätt ger vika för angrepp 

2. Som är själsligen känslig 

Sår 1. Skada i hud eller slemhinna där blod kan 

tränga ut 

2. Försöka hämta sig från nederlag, slicka sina 

sår, strö salt i såren, tiden läker alla sår 

Nusvensk Ordbok 

(1953) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar 1. Akilles enda sårbara punkt var ju hälen. Tills 

negern numero fem satte in sitt skott på lejonets 

sårbaraste punkt tätt bakom örat 

2. Du är överdrivet sa Strindberg. Som väl visste, 

att den andres sårbaraste punkt just var hans 

leda, fula kärring och hans åtta lika granna 

ungar 

Sår Sälls för sårig 

Bonniers Svenska 

Ordbok (2002) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår 1. Skada i kroppsvävnad, sorg, smärta, själssår 

2. Såren efter skilsmässan har inte läkt; slicka 



 

 

sina sår, ta igen sig efter nederlag 

Nationalencyklopedins 

ordbok (1996) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar 1. Som lätt ger vika för angrepp 

2. Som är själsligen känslig, ömtålig; barn är 

särskilt utsatta 

Sår 1. Skada i hud eller slemhinna där blod kan 

tränga ut. 

2. Försöka hämta sig från nederlag, slicka sina 

sår, strö salt i såren, tiden läker alla sår 

Svensk 

Uppslagsboken (1954) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Ordbok över Svenska 

Språket, (1975) 

130418 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Ordbok över Svenska 

Språket (2002) 

130418 Sårbarhet  Tillståndet att vara sårbar.  

Sårbar 1. En person eller kroppsdel som kan såras. 

2. En person som är själsligen känslig, i sinne, 

känslor; såras lätt.  

3. Stolthet och högmod kan lätt såras. 

Sår 1. Skada i hud eller slemhinna där blod kan 

tränga ut.  

2. Slicka sina sår, strö salt i såren, hjärtats sår, 

plåster på såren. 

    

Bonniers uppslagsbok 

(2007) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Svensk uppslagsbok,  

(1936) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Avbrott i den normala vävnaden betingat 

antagligen igenom en förstörande nedbrytande 

sjuklig process, eller genom ett utifrån 

åstadkommit våld.  



 

   

Bonniers Folklexikon 

(1953) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår En defekt i någon av kroppens vävnader vanligen 

hud eller slemhinna.   

Svensk Uppslagsbok 

(1958) 

130419 

Sår Avbrott i den normala vävnaden betingat 

antagligen igenom en förstörande nedbrytande 

sjuklig process, eller genom ett utifrån 

åstadkommit våld.  

Svenska Encyklopedier 

Verk, år Datum Sökord  

Uppslagsbok för Alla( 

1939) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Nationalencyklopedin 

( 1995) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Avbrott i eller undergång av en vävnad som 

uppstår när påverkan är starkare än hållfastheten 

i vävnaden. 

 

Svenska Konversationslexikon 

Verk, år Datum Sökord Fynd 

Nordisk Familjebok 

Encyklopedi och 

Konversationslexikon 

(1955) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Vidsträcktaste mening varje avbrott i den 

normala vävnaden. I allmänhet menar man dock 

med sår endast de förändringar som iakttagas i 

den yttre kroppsbeteckningen eller på 

slemhinnebeklädda inre organ.  

Skiljer på två stora huvudgrupper; sår uppkomna 

av verkade våld, sticksår, krossår, skottsår, 

snittsår. Det långsamt uppkommande sår av 

ulcus typ beror på lokal eller allmän sjukdom, 

inflammation, sönderfall av svulst. 

Gernandts 

Konversationslexikon 

130419 Sårbarhet Inga fynd 



 

 

(1897) 

  Sårbar Inga fynd 

  Sår Inga fynd 

Svenskt 

konversationslexikon 

(1848) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Inga fynd 

Nordisk Familjebok: 

Konversationslexikon 

och Realencyklopedi 

innehållande 

Upplysningar och 

Förklaringar om 

Märkvärdiga Namn, 

Föremål och Begrepp 

(1891) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

Sårbar Inga fynd 

Sår Vidsträcktaste mening taget ett sår alltså även ett 

benbrott, en bristning av muskeltrådar eller 

senor. Men vanligen använder man benämningen 

sår endast om sådana upphävanden av 

sambandet, vilka  träffa kroppens yttre beklädnad 

eller med slemhinnor som bekläda inre organ.  

Skiljer på två stora huvudgrupper; sår som 

uppkomma hastigt genom och sår som orsakas 

av någon lokal eller allmän sjukdom samt 

merendels hava ett mer kroppsligt förlopp. 

Nordisk Familjebok  

(1994) 

130419 Sårbarhet Inga fynd 

  Sårbar Inga fynd 

  Sår Inga fynd 
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Röda Korsets omvårdnadslitteratur i termin ett och termin sex 

Verk, publikations år Datum Ämnesord Fynd 

Klinisk Omvårdnad 1  

( 2011) Kap 3, 

Omvårdnad vid 

infektionssjukdomar, 

ss.69, 86-87. 

130424 Spetälsk 

Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med infektionssjukdomar. 

”Skyddskläder får inte utgöra ett hinder i 

omvårdnaden. Skyddskläderna kan i sig lätt få 

patienten att känna sig spetälsk, och denna känsla 

kan förstärkas om maten serveras på 

engångsservis”. 

2. I samband med sepsis. ”Utmaningen för 

sjuksköterskor är att tillgodo se patienternas 

psykosociala behov i en akut och kritisk fas. 

Ångest och otrygghet, avhumanisering, 

alienation och sårbarhet är upplevelser som 

patienter kan ha i behandlingssituationen”. 

3. I samband med sepsis. ”Patienten kan känna 

sig sårbar på grund utav sitt beroende av andra 

för att få sitt grundläggande behov tillgodo 

sedda. Sjuksköterskan måste därför vara 

tillmötesgående och ta patientens upplevelser på 

allvar”.  

Klinisk Omvårdnad 1 

(2011) Kap 4, 

Omvårdnad vid 

lungsjukdomar, s.111. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med dyspnè, ”patienten känner sig 

dessutom ofta sårbar därför att han eller hon 

endast har begränsad kontroll över tillståndet”. 

Klinisk Omvårdnad 1 

(2011) Kap 12, 

Omvårdnad vid 

konfusion, ss. 397, 399. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med psykologiska, miljömässiga 

påfrestningar och upplevelser under 

sjukhusvistelsen. ”Sårbarhet. Patienter kan 

känna sig sårbara för att de är beroende av andra 

för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda”. 

2. I samband med att god helhetsbaserad 

omvårdnad kan förebygga konfusion. ”reducera 

stressfaktorer som upplevelse av ångest och 

otrygghet, avhumanisering, alienation isolering 

och sårbarhet”.  

Klinisk Omvårdnad 1 

(2011) Kap 15, 

Omvårdnad vid 

sjukdomar i gallvägar, 

bukspottkörtel och 

lever, s. 448. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med ”Förebygga känslan av sårbarhet 

och alienation. Svårt sjuka patienter känner sig 

oftast sårbara eftersom de är beroende av andra 

för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda”. 



 

 

Klinisk Omvårdnad 

1(20119 Kap 17, 

Omvårdnad vid 

Diabetes Mellitus, s. 

526. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med allvarlig Diabetisk ketoacidos: 

”Utmaningen för sjuksköterskor är att tillgodo se 

patienternas psykosociala behov i en akut och 

kritisk fas. Ångest och otrygghet, 

avhumanisering, alienation och sårbarhet är 

upplevelser som patienter kan ha i 

behandlingssituationen”. 

Klinisk Omvårdnad 2 

(2011) Kap 32, Allmän 

omvårdnad vid 

cancersjukdomar, ss. 

402, 415-416. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med sjuksköterskans egen 

sårbarhet i mötet med patienternas cancer och 

sjukdom. ”Att reflektera över sitt eget lidande 

och sin egen sårbarhet kan leda till en större 

medvetenhet om andras lindande. Att våga 

öppna dörren till sin egen sårbarhet gör det 

minde hotfullt att möta andras”. 

2. I samband med cytostatikabehandling och 

förändrad kropp- och självbild. ”Sjuksköterskan 

såg patienten i dennes sårbarhet och bekräftade 

hans eller hennes värdighet som människa 

oberoende av utseendet”. 

3. I samband med existentiella behov. ”Mod är 

att våga gå utanför sina egna gränser, våga gå in 

och uthärda andras lidande och våga vara sårbar. 

I mötet med patientens osäkerhet och ångest 

konfronteras sjuksköterskan med sin egen 

sårbarhet vilket kan vara skrämmande”. 

Klinisk Omvårdnad 2 

(2011) Kap 35, Mötet 

med lidande och 

döende patienter- 

sjuksköterskans möte 

med sig själv, ss. 476, 

482-483, 489, 493-494. 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med sjuksköterskans medvetenhet 

och förhållande till sina egna tankar, känslor och 

reaktioner. ”Det mod och den styrka som många 

lidande visar gör att vi fylls av beundran och 

ödmjukhet. Det kan lära oss något om vad det 

innebär att vara människa, om sårbarhet, om 

människors andliga styrka, om människovärdet 

och om hur värdefullt livet och nuet kan vara när 

man inte har lång tid kvar att leva”. 

2. En sjuksköterskas historia om mötet med 

dödssjuk patient. ”Hon överväldigas av 

medkänsla och känner sig maktlös, hjälplös och 

sårbar, och märker att hennes ögon fylls av 

tårar”. 

3. I samband med personlig kontroll och tilltro 

till den egna förmågan. ”När man känner sig 

otrygg är det normalt att söka skydd och 

trygghet. Det får dock inte ske på bekostnad av 



 

   

den andres lidande. Oupplösligt knuten 

tillomsorg är en potentiell sårbarhet. Denna 

sårbarhet kan göra att det är frestande att skapa 

sig trygga nischer där man själv kan bestämma 

allt, men i vissa situationer kan behovet att alltid 

ha personlig kontroll vara det största problemet”. 

4. I samband med sjuksköterskans emotionella 

överbelastning. ”Sjuksköterskan rör sig hela 

tiden längs en skala av känslomässigt 

engagemang: från strakt till svagt engagemang. 

Känslan av överbelastning kan bero på att man 

har varit alltför starkt emotionellt engagerad. I 

sådana situationer kan man känna sig hjälplös, 

sårbar, deprimerad och rädd. Man drar sig för att 

gå till arbetet då man känner sig fullständig 

uppslukad av alla andras problem och behov. 

Detta kan med tiden leda till ett tillstånd av 

fysisk och känslomässig utmattning, utbrändhet”. 

5. I samband med att tåla stillhet i patientmöten 

som sjuksköterska. ”Stillhet inbjuder både 

sjuksköterskan och patienten – var och en på sitt 

sätt – att våga mötas […]Vad känner 

sjuksköterskor när de sitter i stillhet och blir 

medvetna om vår egen sårbarhet och vårt behov 

av att sörja”. 

6. I samband med när sjuksköterskan sörjer. ”Det 

är viktigt att erkänna att det är känslomässigt 

påfrestande att ha omvårdnadsansvaret och 

därmed en nära relation till lidande och döende 

patienter och deras närstående. Det ligger i 

omvårdnadens natur att man som sjuksköterska 

förhåller sig öppen och sårbar inför patientens 

och de närståendes sårbarhet. Den som ger 

omvårdnad kan löpa den känslomässiga risken 

att själv uppleva personlig förlust och emotionell 

överbelastning”. 

7. I samband med sjuksköterskans emotionella 

och fysiska utmattning. ”Sjuksköterskor som 

närmar sig utmattningstillstånd är oftast inte 

medvetna om att de börjar utveckla sådana 

symptom, och om de är det, har de oftast 

felaktiga uppfattningar om vad som är orsaken. 

Den starka tröttheten, de kroppsliga symptomen, 

känslorna och tankarna skapar en 



 

 

nederlagskänsla. […] I denna situation är man 

övertygad om att duktiga sjuksköterskor inte 

känner sig sårbara, inte behöver hjälp med sina 

reflektioner om sig själva och aldrig visar eller 

berättar om sina nederlag för andra”. 

Kommunikation, 

samtal och bemötande i 

vården (2007) Kap 16, 

Utlämnad, liten, sårbar, 

ss. 433, 435, 444, 446. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I ett samband med vad som händer med 

tryggheten och vuxenheten på ett sjukhus. ”I en 

vårdsituation vi på ett sätt som vårdgivare sällan 

har klart för sig och i detta kapitel beskrivs detta 

sammanhang. Med kunskap och förståelse kan 

vårdgivaren vända sårbarheten och beroendet till 

lugn och trygghet, kanske till och med till 

lindring och bot”. 

2. I samband med vårdpersonalens bemötande 

och patienternas behov. ”Läkare som själva 

drabbas av sjukdom brukar berätta om hur 

omvälvande det kan vara att förstå hur sårbar 

man kan vara som patient. 

3. I samband med barnets sätt att fungera, tidiga 

upplevelser, språket. ”inom sjukvårdens ramar 

har många patienter en tendens att återgå till 

barnets sätt att fungera på. Detta kan ses som en 

regression, det vill säg en återgång till att vara 

som ett barn. Att plötsligt kunna känna sig 

beroende och sårbar liknar det som händer när 

man arbetar med hypnos metodik. Denna 

återgång till ett tidigare utvecklingsstadier kan 

liknas vid de känslor som läkarens vita rock 

väcker; patientens sårbarhet och beroende blir 

tydligt. Den vita rocken kan faktiskt fungera på 

samma sätt som en hypnosinduktion. Kunskap 

om trancefenomen bidrar till bättre förståelse av 

hur sårbara och lättpåverkade patienterna 

vanligen är. Vi kan då lättare inse vilken 

betydelse vi har som vårdgivare”.  

4. I samband med informera, stödja men inte 

vilseleda. ” Är personalen medveten om språkets 

makt och förstår hur sårbar patienten är kan det 

innebära en stor skillnad […]. 

5. ”Nu har jag samma känsla som att ha en 

oskyddad ömtålig fågelunge i handen, när min 

patient är i det öppna sårbara tillstånd som är så 

vanligt i vård och terapi. 



 

   

Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och 

praktik (2012) kap 26, 

Integritet som begrepp 

och god vård, ss. 378-

379. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med respekt för patientens integritet 

som ideal. ”Integritet finns också med i många 

internationella etiska koder. I en rapport […] 

hävdas att autonomi, värdighet, integritet och 

sårbarhet är fyra viktiga principer som utifrån en 

europeisk humanistisk tradition lifter fram värdet 

av respekt för personer och skyddar den enskilda 

människan oavsett skillnader i kultur, ras, 

religion och andra övertygelser.  

Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och 

praktik (2012) kap 12, 

Lidande, s. 196. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

”Som grundläggande begrepp och när liggande 

klinisk användbara begrepp riktar lidande ljuset 

på aspekter som människans inre oro, mörker, 

sorg, ensamhet och sårbarhet”. 

Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och 

praktik (2012) kap 11, 

Andlighet och 

vårdande, s. 179. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med den kliniska bilden av den 

andliga dimensionen utifrån patientperspektiv. 

”Sten beskriver här sina upplevelser kring skuld, 

upplevelsen av sin egen sårbarhet, att 

konfronteras med sina begränsningar samt 

försoning. Upptäckten av livets förgänglighet 

skapar också en inre oro- en oförklarlig fruktan 

som han inte ens förmår att beskriva för sina 

allra närmaste. Upptäckten av sin sårbarhet gör 

att Sten även konfronteras med sitt inre på ett 

helt nytt och annorlunda sätt än tidigare”. 

Att förstå 

vårdvetenskap (2003) 

kap Systematisk 

vårdvetenskap, s. 33. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med lidande och välbefinnande. ” I 

sin studie av svårt cancersjuka patienters lidande 

fann Öhlén (2000) att sjukdomslidandet kan 

upplevas som ensamhet samt som en känsla av 

att vara sårad och sårbar.  

2. I samband med en patients lidande i samma 

studie av Öhlénm (2000). 

Att vara sårbar upplevs som att leva under ett 

existentiellt hot. Man kan inte längre lita på sin 

kropp, man tappar kontroll och kastas mellan 

hopp och förtvivlan. 

Hälsa i vårdande i teori 

och praxis (2003) kap 

1, Vårdvetenskap i teori 

och praxis, ss. 44. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med en teori om hälsa och vårdande. 

”Hälsans innebörder får en existentiell belysning 

genom att förstås i termer av frihet och sårbarhet, 

som kännetecknar och präglar alla människors 

liv på ett eller annat sätt och med vars hjälp vi 

också kan bejaka komplexiteten i människors 

hälsoprocesser”. 



 

 

Hälsa i vårdande i teori 

och praxis (2003) kap 

5, Vårdvetenskapens 

möte med medicinen, 

ss. 194, 202, 212-213, 

216. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med vårdande möten. ”Genom 

ansiktets gestaltning av människors 

grundläggande nakenhet, sårbarhet, 

utlämnadhet, kan vi se något hos andra som vi 

också kan känna igen hos oss själva. 

2. I samband med vårdande samtal. ”I I Hörbergs 

(2008) studie visade det sig att mindre väl valda 

ord kan såra patienter och skapa en distans. 

Orden får kraft av patientens sårbarhet: ju mer 

sårbar patenten är desto större kraft finns i det 

vårdande samtalet. Här blir vårdarens ansvar 

tydligt: att svara an på ett vårdande sätt, som 

stärker hälsa och välbefinnande”.  

3. I samband med när vården inte är vårdande. 

”Patienter är mer eller mindre utsatta och sårbar 

på grund av sitt lidande och behov av vård. 

4. . I samband med när vården inte är vårdande. 

”I vår samlade forskning har vi allt för många 

exempel på vårdande som inte är vårdande och 

de känslor av ensamhet och övergivenhet som då 

uppstår. Särskilt i den sårbarhet som svår 

sjukdom innebär är det inte heller bara en fråga 

om tunga känslor utan forskningen visar hur 

vårdlidandet påverkar hälsoprocesserna”.  

5. I samband med vårdlidande som maktlöshet. 

”De upplevelser som uppstår i möten mellan 

vårdare och patienter förstärks av den specifika 

situation som patienterna befinner sig i. Det 

förekommer ett speciellt beroende i 

vårdrelationen eftersom man som patient är mer 

sårbar och utsatt när man inte har hälsa. 

Hälsa i vårdande i teori 

och praxis (2003) kap 

6, Vårdvetenskap för 

vårdprofessionerna, ss. 

266-267. 

130411 Sårbarhet  

Sårbar 

I samband med att vårda i relation till mening 

och sammanhang för anhöriga. ”Sjukdom kan 

väcka en existentiell ångest hos de närstående , 

genom att de påminns om livets sårbarhet och 

ändlighet”. 

Etik i basal omvårdnad 

(2007) kap 4, Hur 

kommer det sig att 

Hanna tänker som hon 

tänker, s. 109. 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

I samband med respekt för andras integritet och 

personliga gränser. ”Om vi förstår makt och 

sårbarhet i relationer kan vi förstå vikten av 

gränser som hjälper oss undvika eller missbruka 

vår mak eller att bli utnyttjade. Först när vi 

erkänner maktens och sårbarhetens verklighet 



 

   

kan sunt förnuft bära oss långt”.  

The meaning of 

consolation as 

experienced by nurses 

in a home-care setting 

(2008) 

130411 Sårbarhet 

 

“To show one´s own vulnerability to the patient 

was also described as door-opender for 

consolation. The nurses reflected about the 

suffering itself working as a door-opener that 

made it easier to get closer to patients who were 

suffering a lot”.  

The meaning of the 

lived experience of 

hope in patients with 

cancer in palliative 

home care (2001) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Filosofi och 

omvårdnad: Etik och 

människosyn (2007) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Comforting: exploring 

the work of cancer 

nurses (1995) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Therapeutic 

communication skills 

and student nurses in 

the clinical setting 

(2011) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

“Invasive tests increase the patient´s feelings of 

vulnerability of vulnerability regardless of the 

results.” 

“Add to this patient´s concerns is the 

mortification of being dressed in a hospital 

gown, although provides easy access for the 

health care team, leaves many patients feeling 

exposed and more vulnerable”. 

 

An exploratory study of 

first year nursing 

students' learning in the 

clinical workplace 

(2009) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

The Fundamental 

principles of the Red 

Cross and Red 

Crescent,  

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

International Federation 

of Red Cross and Red 

Crescent Societies, 

Code of Conduct 

(2011) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 



 

 

Arbetsgruppens 

psykologi (2005) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

The power of hope: 

patients experiences of 

hope a year after acute 

spinal cord injury( 

2006) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Nurse-Patient 

relationships in 

palliative care  (2004) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Kommunikation: 

samspel mellan 

människor( 2007) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Författningshandbok 

(2013) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Trust and 

trustworthiness in nurse 

– patient relationships 

(2002) 

130424 Sårbarhet 

 

Inga fynd 

Therapeutic 

communication skills 

and student nurses in 

the clinical setting  

(2011) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med att vara patient på sjukhus. 

”Add to this patient´s concerns is the 

mortification of being dressed in a hospital 

gown, which although provides easy access for 

the health care team leaves many patients 

exposed and more vulnerable” 

2. I samband med att vara patient på sjukhus. 

”Invasive tests increase the patients feelings of 

vulnerability regardless of the results”. 

Kulturmöten: En 

introduktion till 

interkulturella studier 

(2009) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Genusperspektiv på 

vård och omvårdnad 

(2010) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Developing trusting, 

caring relationships: 

home care nurses and 

elderly clients (1993) 

130424 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 



 

   

Vårdvetenskap i klinisk 

praxis (2003) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Omvårdnadens 

grunder. Ansvar och 

utveckling (2009) 

130426 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Att bli sjuksköterska: 

en introduktion till yrke 

och ämne (2010) 

130411 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd. 

Omvårdnadens 

grunder. Perspektiv och 

förhållningssätt, år 

2011. 

130426 Sårbarhet 

Sårbar 

Inga fynd 

Omvårdnadens 

grunder. Hälsa och 

ohälsa (2009), kap 5, 

Tröst och trygghet, ss. 

118-119, 120-121, 124-

125, 134.  

130426 Sårbarhet 

Sårbar 

1. I samband med att trösta patienter. 

”Människor som drabbas av sjukdom och 

trauman är sårbara”. 

2. I samband med aspekter som påverkar tröst 

och trygghet. ”Aspekter som påverkar tröst och 

trygghet är bland annat förmågan att se 

människan som en person, vår sårbarhet och 

känslan av hemmastaddhet samt egenskaper hos 

den som tröstar som empati, lyhördhet, mod, 

praktisk visdom”. 

3. I samband med sårbarhet. ”Sårbarhet innebär 

att kroppsligt få sår eller fara illa och att själsligt 

bli ledsen eller förödmjukad. Vår sårbarhet 

utmärks av att vi är mottagliga och känslig och 

därför sköra, svaga, ömtålig och utsatta för 

lidande. Sårbarhet har två sidor, å ena sidan 

innebär sårbarhet öppenhet för skada och 

lidande, å andra sidan öppenhet för ömhet och 

kärlek.  

4. Sårbarhet och lidande kan drabba alla 

människor eftersom mänskligt liv innefattar 

situationer som innefattar lidande.  

5. I samband med sjuksköterskans empati. ”Det 

gör det möjligt att känna in det ordlösa budskapet 

som bär med sig information om patientens 

behov, tillstånd och sårbarhet. Betydelsen av att 

sjuksköterskan ser och bemödar sig att förstå och 

sätter sig in i den andres situation, så gott som 

möjligt, är avgörande för att handlingen, 



 

 

bemötandet, ska uppfattas som tröst. 

6. I samband med lyhördhet inför patienten. 

”Patienten anger om denne är beredd att visa 

känslor eller ta emot medlidande. Sårbarheten 

kräver därför lyhördhet eller sensibilitet. 

7. I samband med lyhördhet. ”Lyhördhet 

omfattar även lyhördhet för sin egen sårbarhet, 

att vara i direkt kontakt med sina känslor. 

8. I samband med sjuksköterskans lyhördhet 

inför sina egna känslor. ”Sjuksköterskans 

kontakt med sina egna känslor är inte enbart en 

känslighet och lyhördhet för patientens 

sårbarhet, det är också en förutsättning för 

tröst”. 

9. I samband med mod. ”Att vara sårbar och 

närvarande i en vårdsituation innebär att utsätta 

sig för emotionella risker. I det äkta mötet kan 

medvetenhet om sårbarheten leda till ett band av 

förståelse och ett öppet klimat skapas. Modet att 

för sig själv erkänna egen sårbarhet och ändå stå 

kvar vid patientens sida gör att patienten känner 

sig trygg. Sjuksköterskan visar vilja och förmåga 

att dela även det svårt och obegripliga likaså kan 

sårbarheten växa till en mur där den egna 

sårbarheten blir skrämmande”.  

10. ”Sjuksköterskans sårbarhet och känslighet 

kan vara vägledande när hon hon genom att 

känna empati och att vara lyhörd kan förmedla 

tröst i rätt ögonblick. 

Geriatrisk omvårdnad  

(2010), kap 8, Den 

äldres integritet, s. 97 

130508 Sårbarhet 

 

Sårbar  

1. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för om och 

eventuellt hur upplevelsen av sårbarhet påverkas 

av beroendet av vårdpersonalen. 

2. I synnerhet är äldre som befinner sig i en utsatt 

sårbar situation beroende av att vårdpersonal 

känner dem som personer och kan tillgodose 

deras intressen och behov när de inte själva kan 

göra det fullt ut eller utan stora ansträngningar 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bilaga III 

RÖDA KORSETS HÖGSKOLA  
Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 15p 
Sandra Arpö och Alexandra Donath Sandgren 

Människans föränderliga existens – essensen av begreppet sårbarhet 

 

                                        Granskningsmall för vetenskapliga publikationer                                                                                                       

Titel: 

Författare: 

Tidskrift: 

Årtal: 

Land: 

Problem och syfte Metod, urval och 

rankning 

Resultat Tematisering av 

sårbarhet 

Vulnerability 

in homeless 

adolescent: 

concept 

analysis, 

Dorsen, 

Journal of 

advanced 

Nursing, 

2010, USA 

Om sjuksköterskor 

förstår begreppet 

sårbarhet och hur 

det avser hemlösa 

ungdomar kan det 

hjälpa 

sjuksköterskor att 

hantera de hälso-

och 

sociala problemen 

som finns i den 

gruppen  

 

Syftet är att 

analysera 

Rogers 

evolutionära 

begreppsanalysmo

dell 

 

Kvalitativa och 

kvantitativa 

orginalartiklar från 

åren 1980 till 2009 

granskades 

elektroniskt 

 

Hög rankning 

Sårbarheten hos hemlösa 

ungdomar definieras 

utifrån kombinationer av 

olika risker som antingen 

existerar just nu, har varit, 

eller kommer att inträffa. 

Riskerna som anges är dels 

utifrån människans 

gemensamma faktor att bli 

utsatt för risker i livet dels 

utifrån ökad sårbarhet 

under tonårsperioden och 

konsekvenser som uppstått 

ur familjesvårigheter samt 

den ökade risk som ett liv 

Ett ovisst livshot 

 

 

 



 

 

begreppet 

sårbarhet hos 

hemlösa ugdomar 

 

 

som hemlös innebär.  

What does 

vulnerability 

mean? Parley, 

British journal 

of Learning 

Disabilities, 

2010, 

England 

En klar och tydlig 

definition av ordet 

sårbarhet och dess 

innebörder saknas 

vilket leder 

till otydlighet av 

ordets betydelse 

för personal i 

vårdmiljö 

 

Syfet beskriver 

vårdpersonalens 

syn på sårbarhet 

hos människor 

med 

inlärningssvårighet

er och hur den 

sårbarheten kan 

leda till 

vårdövergrepp  

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie med 

20 personer som 

arbetar inom den 

privata och 

kommunala 

sektorn  

 

Hög rakning 

Personer med 

inlärningssvårigheter 

upplevdes vara sårbara av 

vårdpersonalen vilket 

gjorde att personalen ansåg 

sig ha rätten att vidta 

åtgärder som garanterade 

deras säkerhet. Dock kunde 

detta leda till att människor 

med inlärningssvårigheter 

självbestämmande 

minskade vilket kunde leda 

till begränsade 

livserfarenheter  

Sveket mot 

omvårdnadens 

kärna 

 

Den tillintetgjorda 

identiteten 

Complexity 

and 

contradiction: 

home care in 

a 

multicultural 

area, Skott, 

Lundgren, 

Nursing 

Inquiry, 2009, 

Sverige 

 Skillnad i klass 

och etnicitet samt 

språkförbistringar 

mellan 

sjuksköterskor och 

patienter kan 

påverka 

omvårdnaden 

 

Syftet var att 

förmedla 

distriktssköterskor

s erfarenheter av 

omvårdnad i 

hemmet i ett 

mångkulturellt 

område  

Kvalitativ 

hermeneutisk 

intervjustudie med 

intervjuer och 

gruppdiskussioner 

med med fem 

distriktssköterskor. 

 

Hög rankning  

Sjuksköterskor som bedrev 

hemsjukvård i 

mångkulturella områden 

beskrev att hemmiljön 

påverkade vården som 

gavs till patienter då 

svårigheter att skapa 

utrymme för att bedriva 

vård i hemmen kunde 

uppstår då anhöriga ansåg 

sig ha det yttersta ansvaret 

för sina sjuka närstående 

vilket medförde 

begränsningar i 

patienternas autonomi. 

Dock tolkades inte de 

hinder som 

sjuksköterskorna mötte 

främst som kulturella 

skillnader utan sågs som 

skillnader i individualitet, 

familjestruktur och familj 

samt språk, religion och 

nationalitet. 

Ett ovisst livshot 

 

Den tillintetgjorda 

identiteten 

Ethical 

vunerabilities 

in nursing 

history: 

Conflicting 

loyalties and 

the patient as 

‘other’, 

Lagerwey, 

Nursing 

Ethics, 2010, 

USA 

För att bättre förstå 

hur 

händelser och 

ideologier från förr 

har påverkat den 

etiska sårbarheten 

i 

sjuksköterskeyrket 

idag 

 

Syftet undersöker 

varaktiga etiska 

sårbarheter i 

sjuksköterskeyrket

s historia.  

Kvalitativ 

sekundär diskurs 

analys av texter ur 

tidigare 

publicerade studier 

rörande 

etiska frågor 

 

Medel rankning 

 

När sjuksköterskor 

inriktade sig efter 

institutioners och 

hierarkiska myndigheters 

värderingar, avvek de ifrån 

patienters 

självbestämmande som är 

en värdegrund i 

omvårdnad. Detta 

resulterade till att 

sjuksköterskornas följde 

sina egna fasta 

värderingar. Dessa 

värderingar bidrog i sin tur 

till ett avståndstagande 

från patienter där 

patienterna blev ”de 

andra” som ibland kunde 

resultera i dödliga följder.  

Att svika 

omvårdandens 

kärna  

 

 

Den tillintetgjorda 

identiteten 
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Bilaga IV 

RÖDA KORSETS HÖGSKOLA  

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 15p 

Sandra Arpö och Alexandra Donath Sandgren 

Människans föränderliga existens – essensen av begreppet sårbarhet 

 

                                           Textpassus ur empiriska litterära källor 

Bok 

Författare 

(publikationsår) 

Citat 

Adjö, Herr Muffin 

Nilsson & Tidholm, 

2002 

”Utanför huset finns en brevlåda av papp. […] Herr Muffin ser alltid noga efter om 

där är någon post” 

”Herr muffin, jag är så ledsen för att pappa säger att när ett marsvin är gammalt så 

kan det plötsligt dö”  

”Kan herr Muffin läsa? Han äter upp brevet. Pappret blir som flingor, blir som snö 

som faller” 

”Herr Muffin sitter mest inne i sitt blå hus och suckar och tänker på livet han levt” 

När han var ung drömde han om att vara mjuk och inte tjock, att kunna klättra. […] 

En gång var herr Muffin gift med en marsvinsfru – Viktoria, svart som natten, vacker 

som en dag. Tillsammans hade de sex små lurviga barn. Åh, de sötaste små barn, ja 

det var livets lycka! Men nu är de alla utflugna och herr Muffin suckar 



 

 

”En gång gick de alla på en vandring, de skulle se hur långt bort i världen man kunde 

gå. De gick ända bort till trädgårdens yttersta gräns. Plötsligt mötte de en fågel som 

spände sina ögon i dem, tittade på dem som om de bara var små korvar […] De gick 

fram till världens slut, de såg att där var en kant…Hamstern sprang runt, runt i sitt 

hjul, men kom han någonstans?” 

” Herr Muffin försöker minnas hennes begravning. Visst blev hon begravd i en 

skokartong nere i trädgården? Varför finns det bin?” 

”Herr Muffin  har fått ont i magen. Han sitter ensam i sitt hus och minns och gör en 

liten lista: Jag har haft det bra, bättre än de flesta, mycket klok och vänlig fru, blått 

litet hus med egen brevlåda, 6 små lurviga barn […]och post då och då i brevlådan” 

” En veterinär kommer på besök och trycker och klämmer på hans mage så han 

skriker” 

”Hela dagen sitter herr Muffin i huset och har så ont. Han tittar på väggarna, där finns 

det riktigt fin konst” 

”Han tänker på en sång som hans far alltid brukade mumla” 

”På kvällen går han sakta ut till brevlådan. Hur sjuk man än är så måste posten 

hämtas” 

”Pappa säger att det inte är farligt att dö, man får bara sova och slippa att ha ont. Det 

går fort och sedan får man vila. Alla ska vi dö – du och jag och pappa. Kanske får 

man träffa sinmor och sin fru? Men jag vet inte om det finns en himmel…” 

”Herr Muffin gnager sönder brevet, som flingor, som snö. Plötsligt börjar han nysa, 

flingorna yr ikring” 

”Hela natten ligger han och nyser och nyser och varje gång han nyser, gör det ont i 

magen” 

”Älskade herr Muffin. Jag ville inte väcka dig när du äntligen hade somnat. Hoppas 

du inte blev ledsen för det jag skrev till dig igår. Jag har också var it vaken hela natten 

och legat i min säng och tänkt på döden. Jag har tänkt att antingen får man bara vila 

och det är inget man behöver vara rädd för. Eller så kommer man till en himmel och 

allt blir bra. Hoppas du orkar läsa allt det här. Pappa säger att du kanske gått bort när 

jag kommer hem från skolan. Jag älskar dig så väldigt mycket” 

”Herr muffin orkar bara knapra lite i ett hörn av brevet” 

”Herr muffin lämnade ett stort tomrum och en stor saknad. Men någonstans inom oss 

är vi alltid tillsammans”  

”Nu grävs ett hål i jorden i ett hörn av trädgården. En fågel sjunger en sorgsen visa. 

Det är mulet och dystert och en kall vind går genom världen […]”En pappa säger: 

”det var med sorg och bestörtning vi fick budet om herr Muffins bortgång.” n tår i 

ögat. Alla gråter. En flicka spelar ”Härlig är jorden” på blockflöjt. Några barn sjunger 

den enda sång de kommer på just nu. ”Ja, må han leva, ja, må han leva…” 

”Visst är det så att antingen är döden en vila och då är döden ingenting att vara rädd 

för. Eller så förs man någonstans till ett evigt liv och lever där det är lycka. Och då är 



 

   

döden något att längta efter! Varför skulle man vara rädd för döden? Visst är det så, 

herr Muffin, du som vet?” 

 

Skammens hud om 

spretälska i Sverige 

Sundelin & Sörman, 

2009 

”’Jag föddes på spetälskehemmet i Järvsjö, det har man berättat för mig. Min mor var 

väl den sista som hade den sjukdomen?” Mary hälsade på sin mamma på somrarna, 

och hon minns att hennes röst var hes och att hon var blind. ”Men hon sa att hon hade 

sett en skymt av mig då jag var helt nyfödd. Och hon tog mig till sig en gång och 

viskade: ’Vet du att jag är din riktiga mamma?’ ’Ja’, sa jag, ’det vet jag’” Citat från 

sidan 19 

”Sjukvården här är så tröstlös. Aldrig får man se någon förbättring. Hemmet har ett 

ofantligt naturskönt läge Ljusnans strand. Ja, naturen här omkring är verkligen så 

storartat härlig och sådana dagar sen. Dess underbara färgspel är rent av förtrollande. 

Det är en sån skarp kontrast mellan de sköna utanför hemmet och allt det fula, 

avskräckande som finns inom dess väggar. Och likväl är det själen, i detta osköna 

hölje som är evig. Under det att allt jordiskt, hur fagert det än må vara skall förintas, 

fårgås” Citat från sidan 62 

”Hennes dödslängtan är mycket påfallande och det märks särskilt vid andra patienters 

dödsfall, då den kan stegras till otålighet och ibland ta sig form av drastiska målande 

uttryck, till exempel: ’Gud må ha glömt att jag ligger kvar här eftersom han inte 

hämtat mig’ Citat från sidan 99 

”’Anders, tillhörde en tredje generation av en budsläkt som drabbades av spetälska. 

Både farfar och farfarsfar hade sjukdomen och en faster hade den latent. Men ingen 

ville låssas om det. Ingen ville höra talas om det där med spetälska. Och andres, ja, 

det var som om han inte funnits’” Citat från sidan 106  

”Hon berättade att Anders var nedstämd de sista åren och att han skämdes för sitt 

ansikte. Hon trodde att han ”ville ta död på sig. Han var inomhus om dagarna”, 

berättade syster Mia, ”men gick ut och promenerade ibland i skymningen” Citat från 

sidan 106 

”Kära Mamma, ska försöka skriva några rader. Får på samma gång tacka Maria för 

brevet jag har fått hon är väl hemma hoppas jag på. Jag sa på morgonen innan påsken 

att jag borde väl ha ett brev att trösta mig med” Citat från sidan 112 

”Vill be eder att ni är så snälla och skriver brev till Anders lite oftare, jag tycker synd 

om honom när han väntar och väntar på brev och inte får något, Vänligen hans biträde 

Ingrid.” På snedden av pappret står också dessa rader: ”Skrivs alldeles som om han 

kunde läsa själv, jag hjälper honom så gärna” Citat från sidan 117 

Han berättar igen om mormodern, Brita Larsson, den spetälskesjuke. Att hon sprang 

undan när någon kom dit. Att hon nog skämdes. Och så börjar hans underläpp att 

darra. Han har svårt att hålla tårarna tillbaka” Citat från sid 218 

Förlamningen 

dagboksanteckningar 

”Där låg jag hjälplös som ett nyfött barn. Inga ljud, inte en rörelse, endast ett svagt 

snarkande från den förlamande halsen. Hjärnan fungerade och jag tänkte: ”det här blir 



 

 

Åhgren, 1992 alltså ditt liv” Citat från sidan 7 

”Det är en annan sak som förvånat mig mycket. Det är att varje morgon bär 

personalen in ett nytt glas vatten men endast i undantagsfall från jag dricka av det. 

Det lyckas ibland att göra personalen uppmärksam på att man är i behov av vatten 

men i betraktande av den konstiga dricksställningen så slutar det oftast i en 

hostattack.” Citat från sidan 9 

” Utanför är det kallt och öändligt vackert. Det är en vit mardröm men ändå behaglig i 

jämförelse med isoleringsrummet tegelvägg och utdragna smärta. Har jag talat om att 

enda utsikten var 544 tegel med murbruk emellan. Jag räknade dem i snöyra och klart 

väder men det blev alltid samma tal”. 

”Ett av de starkaste minerna från denna första tid var en överläkare från lasarettet […] 

’Och här har vi mannen som vägrar tala’. Var hans stående replik vid ronden” Citat 

från sidan 27 

 ”[…] de lyfter alltid i byxlinningen så att byxorna skär in i skrevet. Utan att släppa 

taget placeras man sedan i rullstolen. Har man tur får man dem att rätta till det hela 

varom icke får man sitta hela eftermiddagen och känna sig som en kluven melon” 

Citat från sidan 33 

”Gråter jag, vilket är otroligt lätt för mig, är det faktiskt omöjligt att hindra, för många 

reaktioner styrs inte längre av viljan” Citat från sidan 34 

”Som jag själv sprang en gång för länge sedan när min hjärna hade styrförmåga över 

lemmarna och inga problem fanns i den bästa av världar. Nu måste jag ha hjälp av 

andra för de mest elementära behov och kommer ingen när jag ringer kan det hända 

att jag allt fort kissar på mig” Citat från sidan 53 

 

Att drabbas av cancer 

som ung - och att leva 

med följderna 

Lundell & Lundell, 

2007 

”[…]och sa att jag hade något viktigt att berätta för honom men att jag inte skulle 

säga det för lite senare. Vi gick upp till hans rum, tittade på TV och snackade precis 

som vanligt. Konstigt nog tänkte jag inte mer på det då” Citat från sidan 9 

”Det var mycket information och mycket dystert – bl.a. fick vi en lista på 

biverkningar som var 1 dm lång ungefär – så tillslut kände jag att jag inte orkade höra 

något mer. Det var som en ’rullgardin’ drogs ner inuti huvudet på mig. Jag tyckte så 

synd om Peter, som skulle behöva lyssna på allt det här” Citat från sidan 17 

”Han avslutade med att säga: ’ Det här blir en hård kamp som vi hoppas att du 

vinner’. […] Överläkarens ord hängde med oss genom hela behandlingen och vi 

kommer nog aldrig glömma ögonblicket när han sade dem.” Citat från sidan 17 

”[…] Peters skor – ett par slitna, lindrigt rena gymnastikskor utan skosnören – inte 

precis vad jag menade med snygga skor! Jag undrade lite irriterat om han verkligen 

inte hade kunnat ta på sig några bättre skor!! Han hade inte tänkt på det…Nu fick jag 

syn på hans skor igen i hallen och insåg då mycket tydligt att det här med vilka skor 

han hade på sig – det var verkligen det minsta problem vi hade” Citat från sidan 18 

 ”[…] har man fått cancer och ska genomgå en ettårsbehandling är man inte så sugen 



 

   

på att umgås med en massa okända människor, inte med några människor 

överhuvudtaget[…] jag tror att jag skämdes, jag ville inte inse att jag var ett skalligt 

barn som hade cancer precis om alla de andra på avdelningen” Citat från sidan 25 

”En av mina kompisar skickade ett sms, första veckan, där det stod: ’Jag har lite 

cyklon B hemma om du vill låna!” Cykoln  B är en gas som Hitler använde för att ta 

död på judar i andra världskriget. Killen som skickade är en stor och tuff kille och jag 

hade inte förväntat mig något gulligt meddelande från honom” Citat från sidan 27 

 

 


