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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att drabbas av obotlig sjukdom med dödlig prognos kan innebära en tvär 

förändring i livet. Tidigare forskning visar att patienter har behov av stöd och information 

kring sitt tillstånd. Känslor som sorg, rädsla, ovisshet, ilska, hopp och förtvivlan kan uppstå. 

Att bemöta döende patienters känslor och tankar ställer krav på skicklighet och kunskap hos 

sjuksköterskan. 

Syfte: Syftet var att belysa döende patienters känslor inför döden, samt hur de hanterar dessa 

känslor.  

Metod: En induktiv kvalitativ studie inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt, där 

självbiografier har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) manifesta 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet redovisades under två kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorin känslor inför döden med underkategorierna rädsla, sorg, tacksamhet, ilska, 

utsatthet, skuld och skam, samt kategorin hantering av känslor med underkategorierna: 

acceptans, reflektion, tröst, stöd och hopp.  

Slutsatser: I studien framkom känslor och känslohantering som beskrevs av informanterna, 

dessa kunde dock skilja sig markant mellan individerna. Detta innebär att det är essentiellt att 

se varje patient som en unik individ och inte anta eller på något sätt generalisera dessa känslor 

eller hanteringen av dem. Vidare kunskap om hur patienter känner inför och hanterar sitt eget 

döende kan leda till att sjuksköterskor förmår lindra lidande och främja välbefinnande. 
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INLEDNING 
Att drabbas av en sjukdom där alla former av behandling är verkningslösa och endast lindring 

av symptom förekommer, väcker många känslor och frågor (Strang, 2007).  Innan en 

människa tvingas konfrontera sin egen dödlighet, är döden något abstrakt och något som 

endast drabbar andra människor. Människan ser sig själv som odödlig även om ett 

medvetande om att döden faktiskt existerar finns. Acceptans kring att döden inte är något som 

endast drabbar andra är påfrestande och ställer krav på individen (Kübler-Ross, 1969). Att 

bemöta en döende patients känslor och tankar ställer krav på skicklighet och kunskap hos 

sjuksköterskan. Det kan vara svårt att balansera profession, omvårdnad och etik men balansen 

är viktig för att sjuksköterskan ska kunna bemöta patientens känslor och därmed försöka 

lindra lidande och stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). 

BAKGRUND 

Att vara döende 

När sjukdom inträffar blir kroppen mer närvarande och kan utgöra ett hinder i vårt dagliga liv. 

Kroppen gör att människan kan uttrycka sig och få tillgång till världen. En kropp med smärta 

kan istället bli en smärtsam tillgång till världen (Söderberg, 2009). Goldsteen et al. (2006) 

beskriver att det råder skillnader i hur människor med dödlig sjukdom upplever vägen mot 

döden. Patienter som på grund av en sjukdom förväntas ha tre månader kvar att leva 

intervjuades kring sina uppfattningar inför döden. Det visade sig att det rådde en acceptans 

och en medvetenhet kring upplevelsen av att leva med en dödlig prognos. Att förlika sig och 

acceptera den kommande döden bidrog till att patienterna upplevde frid. Att leva sitt liv fullt 

ut även i livets slutskede ansågs vara viktigt för patienterna. Att leva fullt ut innebar att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt och med normalt liv avsågs det liv som patienterna hade 

innan sjukdomsdebuten. Andra känslor som patienterna upplevde var rädsla, ångest och 

hopplöshet. De upplevde att det var viktigt att få uttrycka sina negativa känslor och kunna 

dela dessa med andra. Patienterna berättade att de ville bli bemötta med bekräftelse och 

öppenhet av omgivningen (Ibid.). Lennéer Axelsson (2010) beskriver att när en person 

drabbas av en livshotande sjukdom kan detta innebära en tvär förändring i livet. Patienter kan 

uppleva olika känslor som sorg, rädsla, ovisshet, ilska, hopp och förtvivlan i samband med 

detta. 

 

Yang, Staps och Hijmans (2010) beskriver att när ens fysiska möjligheter förändras blir tankar 

kring döden svåra att stöta bort. Det som tidigare upplevts som meningsfullt kanske inte 

längre är möjligt att utföra. Att inte kunna utföra meningsfulla saker kan bidra till en känsla av 

att tappa kontrollen över sitt liv och kan leda till en identitetskris. Dock kan en ny mening 

uppstå i detta då individen kan se sig själv som en del i ett större sammanhang vilket kan leda 

till att rädslan för döden minskar. Om existensen får en ny innebörd kan individen få en ny 

mening och ett nytt perspektiv på livet och döden. Individen kan då släppa sin tidigare 

världsbild och se sig som en del av en större helhet (Ibid.). I samtal med döende patienter 

utvecklade Kübler-Ross (1969) en teori kring beteendemönster hos patienter från beskedet om 

dödlig sjukdom fram till döden. Hon samtalade med två patienter i livets slutskede inför en 

grupp med studenter och kollegor och bedrev seminarium om mötena. Patienterna hade efter 

samtalen upplevt att känslorna av ångest och rädsla hade minskat samt att känslor av 

välmående hade ökat.  
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Prince-Paul (2008) beskriver att det är viktigt att döende människor har möjlighet att vara 

nära sina anhöriga, att bli tröstad och bekräftad av någon annan var också av vikt. Möjligheten 

av att vara nära någon beskrevs även gälla relationen till Gud eller en annan högre makt, en 

relation av andlig karaktär upplevdes vara positiv och vägledande. Sjukdomen kan även bli ett 

hot mot identiteten, mot jaget och mot hoppet om en framtid. Att då upprätthålla ett så 

normalt liv som möjligt var av stor betydelse. En tacksamhet över att livet är en gåva förekom 

också (Ibid.). Patienters upplevelser av att vara dödligt sjuka kan bli problematiskt när 

patientens mående och de medicinska parametrarna inte överensstämmer. En patient kan 

känna och uppleva sig vara frisk men ändå befinna sig i en väldigt kritisk del av sin sjukdom, 

eller tvärtom. Att inse att man faktiskt ska dö kan vara svårt när man inte känner att man är 

sjuk (Wrubel, Acre, Goodman & Folkman , 2009). 

Stöd och kommunikation 

Om en person drabbas av en dödlig sjukdom kan detta orsaka en livskris. Behovet av att få 

psykosocialt stöd blir då viktigt. Det psykosociala stödet består av ett emotionellt stöd, ett 

kognitivt stöd, ett praktiskt stöd och en social tillhörighet. Det emotionella stödet är det mest 

förekommande och innefattar samtal med patienten. Genom samtal kan patienten uppleva 

omsorg, förståelse, bekräftelse och då känna stöd. Detta kan leda till ökad självkänsla, 

trygghet och hopp för patienten samt minska känslor av utsatthet. Det kognitiva stödet innebär 

att få kunskap och information om sitt tillstånd eftersom patienten vid en kris kan uppleva att 

inte ha kontroll över sin situation. Praktiskt stöd är att få hjälp med praktiska saker som till 

exempel att städa och handla. Den sociala tillhörigheten handlar om individens möjlighet att 

delta i sociala sammanhang i omvärlden, till exempel arbetsliv, umgänge med vänner eller 

fritidsaktiviteter (Lennéer Axelsson, 2010).  

Informationen som patienten får kan underlätta för att kunna planera och förbereda sig själv 

och anhöriga. Detta bidrar till en känsla av trygghet och en form av kontroll i allt det 

okontrollerbara (Lowey, Norton, Quinn & Quill, 2013). Prince-Paul (2008) beskriver vikten 

av kommunikation, genom samtal mellan sjukvårdspersonal och patient. Detta för att 

patienten ska känna sig bekräftad och för att detta kan leda till ett ökat välmående hos 

patienter med dödlig sjukdom. Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson och Klang 

(2012) bekräftar att patienter har behov av samtal gällande sin situation, men att detta behov 

inte alltid uppfylls. Patienter kan uppleva att sjukvårdspersonal inte vågar hantera det känsliga 

ämnet, alternativt att de inte vill störa patienten, samtidigt som patienter också kan undvika 

dessa samtal, eftersom de upplever sjukvårdspersonal som stressade och upptagna med annat 

(Ibid.). 

Coping 

I Brattberg (2008) anges att Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en förmåga 

människor har att psykologiskt hantera yttre och inre stress, till exempel vid sjukdom. En 

lyckad copingprocess ökar individens självtillit, medan en otillräcklig copingprocess kan leda 

till psykologiska problem och ett ändlöst lidande. Man skiljer huvudsakligen på tre olika 

copingstrategier; problemfokuserad coping, känslofokuserad coping samt 

undvikandestrategier. Problemfokuserad coping är uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre 

problem, den är konkret och målorienterad. Här ingår strategier för att lösa problem som 

hindrar individen att nå sina mål, till exempel genom att botas från sjukdom.  Om det inte 

finns någon lösning på problemet går man istället över till känslofokuserad coping för att 

hantera känslorna som uppstår när man inte kommer längre med sina yttre resurser (Ibid.). 

Känslofokuserad coping blir aktuell när man till exempel lider av en kronisk sjukdom, och 

således inte kan förändra de yttre omständigheterna. Undvikandestrategier används ofta mer 

kortsiktigt och fungerar mindre bra på lång sikt, och innebär att man motar bort sina känslor 



 

3 

 

och tankar kring sin situation, eller helt förnekar denna (Brattberg, 2008). Ett begrepp som är 

viktigt när man diskuterar patienters upplevelse och förmåga i relation till den egna 

dödligheten är hopp, som ett verktyg att hantera sin situation. Hopp och hopplöshet behöver 

inte alltid utgöra varandras motsatser, hoppet kan fortfarande existera trots närvaron av 

hopplöshet och används då som ett verktyg för att hantera denna hopplöshet. På så sätt kan det 

bli lättare att handskas med sin situation (Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2013). 

Den religiösa tron kan vara en källa för att hämta kraft när ens tid har blivit begränsad. Svar 

på existentiella frågor kan religionen i vissa fall ge och blir på så sätt ett stöd i svåra 

situationer. Tron på livet efter detta och att kunna återförenas med nära och kära personer som 

tidigare avlidit kan upplevas som lugnande (Strang, 2007). 

Palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt ett organiserat stöd till närstående (Ibid.). Världshälsoorganisationens (WHO, 2010) 

definition av palliativ vård är vård i livets slutskede som ges när behandling som syftar till att 

bota en patients sjukdom inte existerar och beskrivs som ett förhållningssätt som innebär att 

bekräfta livskvaliteten för patienter som har en sjukdom vilken leder till döden. Detta 

innefattar att lindra symptom och smärtor samt integrera andliga och psykologiska aspekter 

för ökad livskvalitet. Definitionen innebär också att varken påskynda eller skjuta upp döden 

(Ibid.). Den svenska sjukvården styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), där 

målet är: ”… en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. I enlighet med hälso- 

och sjukvårdslagen ska vården innebära respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Vården ska främja bra samarbete mellan patient och sjukvårdspersonal (Ibid.). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Vårdvetenskap 

Studien utgår ifrån en vårdvetenskaplig referensram då författarna strävar efter att beskriva 

döende patienters känslor kring sitt eget döende, samt deras hantering av dessa. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vårdvetenskap som ett sätt att med patienten i fokus beskriva och 

analysera vårdande med målet att stödja hälsa. Att ha vårdvetenskapen som utgångspunkt 

innebär att belysa och stärka individens hälsoprocesser. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver vårdandet utifrån livsvärldsperspektivet, det innebär att utgångspunkten är 

patientens livsvärld.  

Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som den värld som människan upplever 

och erfar, som ett existentiellt perspektiv. Alla har en individuell livsvärld som formats av 

upplevelser och erfarenheter, men denna delas också med andra människor i omgivningen. 

Det är genom livsvärlden människor får förståelse om andra och sig själva. 

Livsvärldsperspektivet används för att kunna beskriva och förstå individens upplevelser av 

hur sjukdom och vårdande påverkar livssituationen, till exempel hos en döende patient. Detta 

kräver en följsamhet för den unika patienten för att kunna förstå vad som händer i patientens 

inre värld. Det som vårdaren uppfattar som viktigt behöver inte nödvändigtvis överensstämma 

med patientens önskemål och behov. Med livsvärlden som grund för vårdvetenskapen 

inkluderas alltid de närståendes och vårdarnas perspektiv. Patientperspektiv och 
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livsvärldsperspektiv kan inte särskiljas, och i patientens inre värld finns både närstående och 

vårdare (Ibid.). 

Levd kropp 

Den levda kroppen är livsvärldens centrum och kan ses som ett subjekt som innehåller tankar 

och känslor. Människan upplever den levda kroppen konstant och kan genom den 

kommunicera med omvärlden. Kroppen är både fysisk och psykisk och ses som en helhet. 

Individen kan aldrig lämna sin kropp; den upplevs hela tiden. Människan har alltså inte en 

kropp, människan är en kropp – en levd kropp. Alla existentiella aspekter är förenade i den 

levda kroppen. I detta perspektiv kan inte tankar skiljas från känslor, inte heller kropp från 

själ. Varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till livet och omvärlden. 

Detta blir tydligt när en människa drabbas av långvarig sjukdom (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Hälsa  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som ett komplext begrepp vilket innefattar alla 

delar av människan. Detta kan beskrivas som en känsla av inre och yttre balans samt en känsla 

av jämvikt i relation till sina medmänniskor och till livet i övrigt. Inom vårdvetenskapen 

särskiljer man inte radikalt den biologiska hälsan från den existentiella upplevelsen, utan alla 

delar sammanflätas. Vårdvetenskaplig forskning visar att när människor beskriver sin hälsa så 

är det inte endast den biologiska funktionen som avses. Sjukdom behöver inte nödvändigtvis 

utesluta upplevelse av hälsa, dock kan man inte beskriva hälsa utan att vidröra den biologiska 

grunden, inte heller utan att beröra de existentiella frågorna. Hälsa bör ses som något 

dynamiskt med förmåga att utvecklas och förändras, snarare än ett mål att uppnå (Ibid.).  

Hopp 

Hopp är en inre resurs människor använder sig av för att uppleva välbefinnande och hälsa, 

samt för att hantera olika svårigheter i livet, och kan beskrivas som en kraft att tro på 

framtiden. Om individen upplever en känsla av hopp ses hinder och svårigheter, till exempel 

sjukdom, i livet som mer överkomliga. I de stunder människan upplever att allt hopp är ute 

riskerar livets mening att utplånas, då det inte längre finns något att kämpa för (Jahren 

Kristoffersen & Breievne, 2005).  

Lidande och välbefinnande 

Begreppen lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv. Att 

uppleva lidande är individuellt och det är varje människas uppfattning som bestämmer om och 

hur lidandet upplevs, inte objektiva teorier om vad ett lidande är. Det kan vara svårt att få 

perspektiv på sitt lidande och därför kan det istället bli lidandet som blir perspektivet. 

Lidandet är en naturlig del av livet men det är samtidigt sjuksköterskans uppgift att lindra det. 

Genom ha förståelse för patientens subjektiva lidande kan sjuksköterskan på så sätt försöka 

lindra lidande (Wiklund, 2009). Mellan lidande och välbefinnande råder inget 

motsatsförhållande, utan en person som lider kan ändå uttrycka mening med sitt liv och ett 

välbefinnande i att finna andra värden i livet. Om individen har resurser att hantera sitt 

lidande främjas välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är välbefinnande ett fenomenologiskt begrepp och bör 

ställas i relation till individens inre upplevelser och resurser. Man kan lida av sjukdom och 

ändå uppleva välbefinnande. För att undvika lidande är bekräftelsen av människans värdighet 

viktig. Det innebär att inte kränka patienten, att inte fördöma eller utöva makt, att visa respekt, 

samt att stödja och uppmuntra. Att våga möta lidandet i vården är viktigt. En god vård som 

strävar mot att minska lidande, har sin grund i kärlek till och ansvar för den andre (Eriksson, 

1994). 
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Det vårdande mötet  

Det vårdande mötet innebär att sjuksköterskan eftersträvar förståelse för på vilket sätt denne 

kan lindra lidande och främja hälsa hos den enskilda patienten. Om en patient inte blir sedd 

eller hörd i samband med vård kan ett vårdlidande uppstå. Vårdlidandet kan leda till att 

patienten inte känner sig delaktig samt att upplevelsen av hälsa kan utebli. Det krävs en 

ömsesidig tillit mellan sjuksköterskan och patienten för att ett vårdande möte ska äga rum. Att 

som sjuksköterska inta en vårdande hållning innebär att inge trovärdighet och lyssna för att få 

ta del av patientens livsvärld. När ett vårdande samtal har följsamhet till patientens livsvärld, 

kan sjuksköterskan uppmärksamma frågor som patienten har angående vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att sjuksköterskan använder sig av sensibilitet, visar empati och 

samtidigt använder reflektion i form av evidensbaserad kunskap uppstår en vårdande helhet 

(Nortvedt & Grimen, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 
Befintlig forskning visar att patienter som drabbas av en obotlig sjukdom med dödlig prognos 

genomgår en stor förändring i livet. Patienterna behöver stöd och information om sin 

sjukdom. Känslor som sorg, rädsla, ovisshet, ilska och förtvivlan kan uppkomma. Ett sätt att 

hantera dessa olika känslor är att acceptera sitt tillstånd och även att känna hopp. Känslorna 

som uppkommer kan öka lidandet hos patienten. Som sjuksköterskor är det vårt ansvar att 

lindra detta eventuella lidande och vårda patienten på bästa sätt, för att detta ska vara möjligt 

behöver vi ytterligare kunskap om patienters känslor inför det egna döendet. Sjuksköterskor 

möter svårt sjuka och döende patienter i alla typer av vårdsammanhang, och därför är det 

viktigt att ha goda kunskaper i hur dessa patienter upplever sin situation för att kunna vårda 

dem på bästa sätt.  

 

Med begreppet döende patienter avses i denna studie patienter med obotlig sjukdom (sjukdom 

som inte går att bota) och dödlig prognos. Dödlig prognos innebär i detta sammanhang att 

patienten förväntas dö i förtid på grund av sin sjukdom.  

SYFTE 
Syftet var att belysa döende patienters känslor inför döden, samt hur de hanterar dessa 

känslor.  

METOD 
En induktiv kvalitativ metod användes, vilket innebär att samla in data, analysera den för att 

sedan dra slutsatser, för att på bästa sätt få inblick i och beskriva patienternas upplevelser på 

djupet (Polit & Beck, 2011). Studien är inspirerad av hermeneutiken som syftar till att tolka 

och förstå människors livsvärld (Nortvedt & Grimen, 2006 ). Studien utgörs av en 

litteraturstudie grundad på självbiografiska böcker ur vilka författarna valt ut delar som 

beskriver känslor inför döden samt vilka verktyg som används för att hantera dessa känslor. 

Självbiografier valdes eftersom de utgår ifrån informantens personliga upplevelser och 

erfarenheter (Segesten, 2006).  

Datainsamling  

Första steget i datainsamlingen var att välja sökord. Sökorden som användes var; 

självbiografi, biografi, livet, cancer, ALS, sjukdom, attitude to death, patienter, patients 

(Bilaga 1). Sedan eftersöktes självbiografier i LIBRIS, som är en nationell sökmotor för 
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bibliotek i Sverige där svenskt material publiceras i en gemensam katalog (Libris, 2013). En 

inledande sökning gjordes för att undersöka om det fanns tillräckligt med material tillgängligt 

för att studien skulle kunna genomföras. Författarna utgick ifrån ett av sökorden för att sedan 

lägga till ytterligare sökord och på så sätt avgränsa sökningen. När författarna erhöll ett 

hanterbart antal böcker lästes dessa abstracts igenom (Bilaga 1). Utifrån abstracten valdes 

sedan sex preliminära böcker ut på grund av att de ansågs passa syftet.  

 

Urvalsförfarande 

De sex självbiografierna lästes av båda författarna. En av dessa sex lästa böcker exkluderades, 

eftersom den mestadels beskrev informantens liv innan sjukdomsbeskedet och därför inte 

passade studiens syfte (Bilaga 3). De inkluderade självbiografierna passade väl in på studiens 

syfte eftersom de innehöll subjektiva upplevelser kring döden. 

Inklusionskriterier för böckerna var att de skulle vara självbiografiska, skrivna de senaste 12 

åren, skrivna på svenska som originalspråk, att personernas upplevelser beskrevs samt att 

böckerna var skrivna av döende personer i åldrarna mellan 18 och 60 år. Både män och 

kvinnor inkluderades. Exklusionskriterier för böckerna var att de beskrev någon annans 

upplevelser eller om döden som fenomen i annan form än självupplevd, detta för att undvika 

feltolkning av den ursprungliga texten. Författarna skulle inte ha läst någon av böckerna 

tidigare, för att undvika att en eventuell förförståelse sedan skulle kunna komma att påverka 

analysen.  

Totalt valdes fem självbiografiska böcker ut, varav två var självbiografier i bokform där de 

ursprungliga texterna sammanställts från en blogg. Resterande tre självbiografier var skrivna i 

form av böcker. Alla böcker utom en var skrivna av kvinnor. Eftersom samtliga 

självbiografier var författade av informanterna ansågs trovärdigheten hög då inga värderingar 

från utomstående ingick. En av böckerna innehöll text författad av någon annan än 

informanten, dessa texter ingick inte i innehållsanalysen. Dessa texter var väl avgränsade i 

form av kursivering eller rubrik som talade om att det var någon annan som skrev.  

Kvalitetssäkring 

För att kvalitetssäkra självbiografierna som ingår i denna studie har författarna använt sig av 

Segestens (2006) frågeställningar och kvalitetsgranskningsmall (Bilaga 2). Detta genomfördes 

först enskilt av båda författarna. Sedan jämfördes granskningarna och sammanställdes. Syftet 

med kvalitetsgranskningen var att säkerställa en så god kvalitet på studien som möjligt, samt 

öka trovärdigheten i valet av självbiografier. 

Presentation av inkluderade självbiografiska böcker  

Elisabeth Essén, Dans i mitt mörka rum - om tillit när sjukdom hotar livet (2002), 124 sidor. 

Elisabeth är en ensamstående trebarnsmamma i 50-årsåldern. Hon arbetar som danspedagog 

och diakon. Hon drabbas av en elakartad hjärntumör som fyller hennes liv med 

undersökningar, strålbehandling, operationer och cellgift. Hon beskriver sin kamp genom 

dikter där hon uttrycker hur relationen till Gud, hennes barn och vänner hjälper henne att 

känna livsglädje. När hjärntumören gör att hennes ögon blir ljuskänsliga hittar hon en fristad i 

ett mörklagt rum där hon kan fortsätta dansa. 

Ulla-Carin Lindqvist, Ro utan åror (2004), 233 sidor. Ulla-Carin är en gift fyrabarnsmamma 

och arbetar som Tv-journalist. På sin 50-årsdag får hon diagnosen ALS, amyotrofisk lateral 

skleros. Vi får följa med och se hur hennes liv förändras och hur sjukdomsförloppet eskalerar. 

Från att vara en helt självständig kvinna till att behöva hjälp med allt i vardagen. Ulla-Carin 
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känner sorg över allt hon kommer att lämna kvar men samtidigt lycka över det som upplevs 

just nu. Livskraften hämtar hon ifrån sin familj, vännerna och havet. 

Kristian Gidlund, I kroppen min (2013), 329 sidor. Kristian är en ung man som drabbas av 

cancer i magen. Han beskrev sin situation i en blogg som sedan blev en bok. Han beskriver 

hur livet helt plötsligt vänds upp och ned när han får beskedet om den cancer som växer i hans 

kropp. Kristian får besked om att han svarat bra på behandlingen och att cancern inte längre 

finns kvar, men återinsjuknar senare. Han beskriver hur han upplever det som händer inuti 

och utanför honom, med sjukhusvistelser och olika behandlingar. Den avslutande delen av 

boken handlar om Kristians tankar och känslor inför döden och den palliativa vård han erfar.  

Sabina Najjar & Sara Dag och Natt, Sabina och draken (2010), 128 sidor. Baserad på inlägg 

från en blogg som drevs av Sabina som drabbades av malignt melanom. Bloggen fungerade 

som ett forum där hon kunde ventilera sina tankar och känslor, samt få feedback på dessa av 

läsarna. Boken beskriver Sabinas livsstil innan sjukdomsbeskedet samt hur denna successivt 

förändrades. Hon berättar om sina rädslor och farhågor, sitt bemötande från vårdpersonal och 

värdet av att ha ett fungerande socialt nätverk kring sig.  

Tina Jansson, Om det bara var jag(2011), 251 sidor. Tina befinner sig mitt i livet och trivs bra 

med sin familj och sitt arbete när hon sedan drabbas av ALS.  Hon beskriver i sin blogg hur 

hon långsamt försämras i sin sjukdom och hennes förmågor blir färre. När hon blir så pass 

dålig att hon får personlig assistans och måste sluta arbeta förändras livet över en natt. Hon 

tvingas acceptera att leva blottad och familjen blir oerhört viktig. Hon beskriver allt hon 

skulle ha gjort om hon inte blivit sjuk och filosoferar kring liv och död, prioriteringar och om 

hur skört livet kan vara.  

Dataanalys 

Analysen utgick från Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Författarna sökte beskriva det synliga som står i texten och valde därför en manifest 

innehållsanalysmetod. En latent innehållsanalys utgår från det underliggande budskapet i 

texten, det som sägs mellan raderna, och var därför inte lämplig. Författarna läste samtliga 

självbiografier två gånger var för sig. Vid första tillfället lästes hela innehållet genom noga för 

att få en översikt, författarna diskuterade och reflekterade sedan kring innehållet. Vid andra 

tillfället plockades meningsbärande enheter ut, av respektive författare. Meningsbärande 

enheter är meningar som plockas ut och som passar till syftet. Sedan förde författarna samman 

sina meningsbärande enheter för att diskutera och kondensera. Båda författarnas samtliga 

meningsbärande enheter kondenserades. Kondensering innebär att texter kortas ned utan att 

innehållet förändras. Sedan kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. Kodning 

innebär en kort beskrivning av kärnan, i de kondenserade meningsbärande enheterna. Vidare 

sammanfördes koder med liknande innehåll för att skapa underkategorier och kategorier av 

dessa (Ibid.). För exempel på innehållsanalys, se bilaga (4).  

Forskningsetiska aspekter 

Studien utgick ifrån Helsingforsdeklarationens (2013) etiska avvägningar och principer. 

Självbiografierna som valdes var publicerade och därmed offentliga handlingar (SFS 

1960:729). De självbiografier som ingår i studien blev kvalitetsgranskade av ansvarig utgivare 

innan utgivning. Författarna ändrade eller förvrängde inte innehållet i självbiografierna utan 

innehållet återgavs på ett så objektivt och korrekt sätt som möjligt. På detta sätt respekterades 

informanternas åsikter och upplevelser i möjligaste mån. Författarna såg det därför inte som 

något etiskt hinder att använda självbiografierna. Östlundh (2006) beskriver att 

vårdvetenskaplig forskning ska bidra till att utveckla förståelsen för patienters känslor inför 
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det egna döendet och vara till hjälp för att få en förbättrad ställning i vårdarbetet (Ibid.), vilket 

innebär att det finns ett klart syfte med att genomföra studien.  

Författarnas förförståelse  
Författarna var medvetna om sin egen eventuella förförståelse för att försöka sätta denna åt 

sidan och redovisa resultatet utan egen värdering. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

förförståelse som hur människor med tidigare upplevelser och erfarenheter uppfattar det de 

hör och ser i världen. Förförståelse kan utgöra ett hinder för objektivitet om man tror sig 

”redan veta” vad man kommer att finna (Ibid.). Författarna har olika erfarenheter med sig från 

yrkeslivet då de har jobbat inom palliativ vård tidigare, detta skulle kunna påverka 

förförståelsen, detta har beaktats genom att en diskussion har förts om tankar och funderingar 

kring ämnet. Författarnas eventuella förförståelse har beaktats genom hela arbetets gång. Båda 

författarna läste samtliga självbiografier två gånger för att på så sätt minska risken för den 

egna förförståelsen, eftersom man då kunde jämföra första och andra genomläsningen och 

upptäcka eventuella skillnader. 

RESULTAT 
Resultatet som framkom under den kvalitativa innehållsanalysen presenteras under två 

kategorier; känslor inför döden och hantering av känslor. Under dessa kategorier redovisas 

passande underkategorier. Känslor inför döden innehåller: rädsla, sorg, tacksamhet, ilska, 

utsatthet, skuld och skam. Hantering av känslor innehåller: acceptans, reflektion, tröst, stöd 

och hopp. Citat används för att stärka resultatets trovärdighet. 

 

Tabell 1, översikt kategorier och underkategorier 

 

Känslor inför döden 

Kategorin känslor inför döden beskriver informanternas känslor inför det egna döendet. Några 

av känslorna förekom oftare än andra. De känslor som informanterna uttryckte presenteras 

nedan som underkategorier. 

Rädsla 

Rädsla som återgavs i självbiografierna beskrevs och uttrycktes på olika sätt och handlade om 

olika saker. Den rädsla som beskrevs av samtliga informanter var rädsla inför framtiden, att 

Kategorier Underkategorier 

Känslor inför döden Rädsla 

Sorg 

Tacksamhet 

Ilska 

Utsatthet 

Skuld 

Skam 

Hantering av känslor Acceptans 

Reflektion 

Tröst 

Stöd 

Hopp 
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inte veta hur sjukdomsförloppet kommer att se ut och därmed inte ha kontroll över vad som 

kommer att hända. Rädsla för separation, då att tvingas behöva lämna och skiljas från de man 

älskar, samt vad som ska ske i anhörigas liv och hur de ska klara sig på egen hand. Rädsla 

kring hur livet kommer förändras praktiskt, och hur man ska klara av att inte längre ha samma 

kontroll över vare sig omgivningen eller sin egen kropp (Essén, 2002; Gidlund, 2013; 

Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Najjar, 2010). Rädsla inför att kroppen ska försvagas och att 

den på något sätt ska förändras till det sämre beskrevs, till exempel genom att man tappar 

håret eller går ned i vikt (Najjar, 2010; Gidlund, 2013). Rädsla inför att omgivningen ska 

tröttna på en i takt med sjukdomsförloppet beskrevs av en informant (Lindquist, 2004). En 

annan typ av rädsla som beskrevs var rädsla för att känna smärta och att inte få tillräcklig 

smärtlindring (Gidlund, 2013; Najjar, 2010). Denna rädsla för smärta uttryckte Najjar (2010, 

s. 55) på följande sätt: ”MEN JAG ÄR RÄDD! Rädd för hur det kommer bli och 

kännas?”. En informant beskrev rädsla inför att sjukvårdspersonal inte ska lyssna eller se ens 

behov (Gidlund, 2013), rädsla för att bli ihågkommen som en sjuk och svag person, istället för 

den person man var innan man drabbades av sjukdom beskrevs också (Jansson, 2011; 

Gidlund, 2013).  

”Jag känner en oerhörd besvikelse inför det som komma skall. Processen kring min sjukdom 

får inte ta för lång tid. Vill inte att våra liv ska sammanfattas med att jag blev 

sjuk.” (Gidlund, 2013, s. 297) 

Sorg 

Sorg var en genomgående känsla som beskrevs i alla självbiografier och tog sig uttryck på 

olika sätt. Samtliga informanter beskrev sorg över att tvingas lämna sin familj och sina 

vänner, och över allt det som de inte skulle få uppleva tillsammans. Sorgen gällde också 

vardagliga saker som att äta tillsammans eller prata med varandra. Tanken på att inte kunna 

planera saker att göra ihop i framtiden eller att umgås och vara nära sina anhöriga gav upphov 

till känslor av sorg. Informanterna beskrev sorg över förlust av kroppens funktioner i samband 

med sjukdomsförloppet, sorg över den ofrivilliga förändringen av kroppen som sjukdomen 

innebar och att kroppen blev ett hinder som försvårade för informanterna att leva livet som det 

var innan sjukdomsbeskedet (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; 

Najjar, 2010). De som hade barn uttryckte sorg över att tvingas lämna dem bakom sig, att inte 

få se dem växa upp och utvecklas, att inte få vara där vid födelsedagar och andra 

högtider (Essén, 2002; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Najjar, 2010). Informanterna beskrev 

sorg över att kroppen inte lyder en längre och inte svarar på kommandon som tidigare (Essén, 

2002; Lindquist 2004). En informant beskrev sorg över att inte riktigt känna igen sin kropp på 

grund av olika mediciners inverkan på denna (Essén, 2002). En annan informant beskrev sorg 

över att sakna sig själv och sitt tidigare jag innan sjukdomen drabbade dem och de möjligheter 

som fanns då (Jansson, 2011). Sorg över allt som inte får upplevas och för framtiden som inte 

finns där beskrevs (Gidlund, 2013, Lindquist, 2004). En informant uttryckte sorg över att 

missa konserter på grund av sitt sjukdomstillstånd och slutade läsa tidningen för att det som 

stod i den ändå inte skulle få upplevas (Gidlund, 2013). 

  

”Ibland kan jag känna en stor sorg över att jag inte kunnat göra alldeles vanliga saker med 

mina barn. Så mycket begränsas av min sjukdom.” (Essén, 2002, s. 61) 
 

Tacksamhet 

Samtliga självbiografier uttryckte en tacksamhet riktad mot familj och vänner för deras stöd 

och engagemang i samband med sjukdomen (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Jansson, 2011; 

Lindquist, 2004; Najjar, 2010). Informanterna uttryckte tacksamhet mot sjukvårdssystemet 

som gjorde det möjligt för dem att erhålla alla former av behandling oavsett ekonomisk 
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situation (Jansson, 2011; Gidlund, 2013). Tacksamhet för att man inte har tappat alla sina 

tidigare förmågor, exempelvis att fortfarande ha möjlighet att göra sig förstådd, att kunna 

skriva eller att ha förmågan att dansa (Essén, 2002; Jansson, 2011; Lindquist, 2004).  

”Plötsligt slås jag av en stor tacksamhet. En tacksamhet som är mer kraftfull än jag någonsin 

tidigare upplevt. En tacksamhet klar och tydlig. Tacksamhet över att jag som medborgare i 

det här landet inte behöver betala hela kostnaden för min sjukdom alldeles själv.” (Gidlund, 

2013, s. 13) 

Ilska 

En ilska över att ha drabbats av sjukdom beskrevs av informanterna och även en ilska över att 

det var just de som drabbades. Ilska över att kroppen inte har samma förmågor som tidigare 

och att inte ha möjligheten att kunna påverka detta själv. Ilska över att kroppen blivit ett 

hinder i vardagen som innebär att man inte kan göra samma saker som tidigare (Gidlund, 

2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Najjar, 2010). En informant beskrev ilska över att bli 

kränkt av sjukvårdspersonalen till exempel när de talade över huvudet på denne (Lindquist, 

2004). Ilska över att inte kunna ta vara på den tid som de hade kvar i livet utan istället blev 

begränsad av sin sjukdom, till exempel genom att tvingas ligga på soffan och vila en hel dag, 

eller sova bort dagen för att kroppen är utsliten och man inte orkar något annat (Gidlund, 

2013; Najjar, 2010). 

 ”ALS har berövat mig mina talande ord. Mitt tal. Redskapet i mitt arbete. I dag har 

ingen hört vad jag sagt. Vrede.”( Lindquist, 2004, s. 86) 

Utsatthet 

En utsatthet gentemot andra människor framkom. En informant beskrev en känsla av utsatthet 

när utomstående ifrågasatte den egna förmågan eller den egna prestationen. Detta kunde ske 

när informanten hade behov av hjälp från andra och då inte upplevdes hjälpa till på något sätt 

för att underlätta (Gidlund, 2013). En utsatthet som upplevs i samband med att behöva få 

hjälp av andra, att inte kunna klara sig på egen hand framkom (Gidlund, 2013; Jansson, 2011). 

Detta beskriver Jansson (2011, s.25) på följande sätt: ”Jag kände hur skört det är, att inte klara 

sig själv”. En informant uttryckte en utsatthet genom att andra tar sig friheten att sätta sig 

över, att ha ett nedlåtande sätt och omyndigförklara en (Lindquist, 2004). 

”och numera får jag klappar på kinden eller, allra värst, på huvudet, som ett barn. Så 

jag avskyr det. Det där nedlåtande medlidandet. Så fjärran från medkänsla och 

empati.” Lindquist (2004, s. 224) 

 Skuld 

Skuld var en förekommande känsla. Skuldkänslor över att ens föräldrar ställt upp genom livet 

och att inte ha möjligheten att vara där sedan när de behöver hjälp, att inte kunna ge tillbaka 

(Gidlund, 2013). Skulden över att vara en påfrestning för andra och känna att man blir en 

belastning för dem att ta hand (Jansson, 2011; Lindquist, 2004). 

 ”tycker han att det vore skönt att slippa ha mig med? Slippa dra på den där magra kvinnan 

med ett dinglande stycke högerarm och ett högerben som vill vika sig utåt?”(Lindquist, 2004, 

s. 41) 

Skam 

Skamkänsla var förekommande i informanternas berättelser. Skammen över att känna sig 

oduglig när kroppen blir nedsatt och förändras, när den inte fungerar som tidigare (Jansson, 

2011; Lindquist, 2004). Skamkänsla över att man drabbats av sjukdomen för att man tidigare 



 

11 

 

haft ett bra liv och inte uppskattat det tillräckligt, och nu blir sjukdomen ett straff för 

otacksamheten (Lindquist, 2004).  

”Vad har jag gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? Efter 

diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit tillräckligt 

tacksam. Det finns fortfarande en koppling mellan sjukdom och syndastraff.” (Lindquist, 

2004, s. 66) 

Hantering av känslor  

Kategorin hantering av känslor beskriver de känslohanteringar informanterna använde sig av 

för att hantera känslor som uppstod i samband med sjukdomen. Några av känslohanteringarna 

var mer förekommande än andra. Dessa presenteras nedan som underkategorier. 

Acceptans 

Informanterna uttryckte att man som döende någonstans på vägen tvingades acceptera att man 

blivit sjuk och tvingas att acceptera att det är just en själv som sjukdomen drabbat, inte någon 

annan människa. Acceptans kring sin situation, sitt sjukdomstillstånd och det faktum att man 

ska dö beskrevs av samtliga författare (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 

2004; Najjar, 2010). En informant uttryckte acceptans inför att kroppen kommer att förändras 

när sjukdomen fortskrider (Najjar, 2010). För en informant var en faktor som underlättade 

acceptans kring sin situation tron på en högre makt och att acceptera att livet ligger i Guds 

händer (Essén, 2002). 

 ”Jag var trygg i mig själv och i min tro. Jag var inte rädd längre. Jag vilade i allt 

detta” (Essén, 2002, s. 69) 

Reflektion 

Samtliga självbiografier innehöll någon typ av reflektion kring sjukdom, liv och död, samt 

funderingar kring varför man blivit sjuk (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Jansson, 2011; 

Lindquist, 2004; Najjar, 2010). Informanterna ifrågasatte sina tidigare livsstilar och 

reflekterade kring huruvida dessa kunde vara orsaken till att sjukdomen fått fäste(Gidlund, 

2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Najjar, 2010). En informant reflekterade kring orsaken 

till sjukdom som något förutbestämt av en högre makt (Essén, 2002). Reflektion kring hur 

livet varit innan sjukdomsbeskedet uttrycktes (Gidlund, 2013; Jansson, 2011) samt reflektion 

kring hur man hade levt, vad man hade gjort och vad man skulle göra annorlunda om man 

fick återvända till tiden innan man drabbades av sjukdom (Najjar, 2010). 

  

”Tänk om man visste att man vid 34 års ålder skulle ha en dödlig sjukdom! Hade man gjort 

andra saker i livet? Hade man tagit andra vägar?” (Najjar, 2011, s. 31) 

Tröst 
Att finna tröst i saker och ting uppfattades som värdefullt för informanterna. Att finna tröst i 

sin familj och sina vänner beskrevs (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Lindquist, 2004). Tröst i 

medpatienter, som utgjorde en tillgång där de anhöriga inte räckte till, då informanterna kunde 

utbyta erfarenheter med dessa (Essén, 2002; Jansson, 2010). Tröst genom sin religiösa tro och 

genom bön beskrevs av en informant (Essén, 2002), eller tröst genom att få tillräckligt med 

smärtlindring (Gidlund, 2013). En annan faktor som informanterna beskrev som tröstande var 

att tänka på och drömma sig tillbaka till fina minnen från tidigare i livet (Essén, 2002; 

Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004). 
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”Jag minns sprattlande ben, jag minns lysande ögon – bilderna dyker upp i mitt huvud när 

jag behöver dem som bäst, när jag riskerar att fastna i min egen smärta och oro.”(Essén, 

2002, s. 21) 

Stöd 

Informanterna upplevde relationen till närstående och sjukvårdpersonal som stöttande i 

samband med sjukdomen, detta stöd behövdes för att informanterna skulle känna att 

situationen var någorlunda hanterbar. Stöd från närstående kunde innebära att någon lyssnade 

på det man hade att säga eller hade ett känslomässigt engagemang. Stödet informanterna 

beskrev från sjukvårdspersonalen kunde innebära att bli bemött med respekt, bli lyssnad på, 

bli tagen på allvar vid till exempel smärta eller att de fanns tillgängliga om något allvarligt 

skulle ske (Essén, 2002; Gidlund, 2013; Jansson, 2011). 

  

”Läkaren och sköterskan på onkologen var som trogna parhästar, alltid vid min sida, i 

ständig beredskap” (Essén, 2002, s. 28) 

Hopp 

Hopp som hantering var förekommande. Detta kunde yttra sig genom hopp om att den egna 

förmågan och viljestyrkan har möjligheten att kunna påverka sjukdomen  så att man blir botad 

från denna (Jansson, 2011; Najjar, 2010). En av informanterna beskrev känslan av hopp som 

att inget är omöjligt, och att möjligheten att bli frisk från sin sjukdom kunde existera (Jansson, 

2011). En annan form av hantering genom hopp var genom tron på att Gud kan påverka 

sjukdomen så att man blir frisk, men också ett hopp i tron att Gud vet vad som är bäst för en, 

även om detta innebär att man dör (Essén, 2002).  

”Ibland tänker jag att NU ska jag bestämma mig för att bli frisk.” (Jansson, 2011, s. 11) 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa döende patienters känslor inför döden samt hur de hanterar 

dessa känslor. I studien framkom det att informanterna upplevde en rad olika känslor och hade 

olika sätt att hantera dessa känslor på. Rädsla, sorg och tacksamhet var de känslor som 

samtliga informanter beskrev. Ilska var också förekommande känsla. Utsatthet, skuld och 

skam förekom i mindre utsträckning än de andra känslorna. Känslohantering i form av 

acceptans och reflektion uttrycktes av samtliga informanter. Tröst förekom också medan stöd 

och hopp förekom i mindre utsträckning än de andra känslohanteringarna.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ studie baserad på självbiografier valdes för att få en ökad förståelse kring 

patienters känslor och upplevelser. Självbiografier innehåller människors egna berättelser och 

kan därför ge en ökad förståelse av deras känslor (Segesten, 2006). En kvantitativ studie 

undersöker objektivitet och förekomst, och passade inte studiens syfte då författarna sökte 

kunskap kring subjektiv upplevelse (Forsberg & Wengström, 2013). De fem självbiografier 

som studiens grundas på ansågs vara passande till studiens syfte samt innehöll tillräckligt 

omfattande datamängd. Om författarna använt fler självbiografier hade mer data kunnat 

analyseras, men resultaten hade inte nödvändigtvis blivit annorlunda.  

En analys av kvalitativa vetenskapliga artiklar hade varit passande till syftet, men data i dessa 

består av ett redan bearbetat material och har då redan tolkats. Ett annorlunda resultat hade 

kunnat bli följden av detta. En analys av en självbiografisk text innebär en förstahandsanalys. 

Valet av självbiografier ökar därför studiens trovärdighet, då personen själv beskriver sina 

upplevelser. Funderingar kring att göra en intervjustudie fanns men att hitta informanter samt 
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få ett godkännande från etikprövningskommittén ansågs ta för långt tid och valdes därför bort. 

Vid en intervjustudie hade författarna dock kunnat ställa följdfrågor som inte går att göra vid 

en självbiografisk litteraturstudie. Således hade en intervjustudie möjligtvis gett ett 

annorlunda resultat. 
 

Vid litteratursökningen i Libris hittades självbiografier som var intressanta för syftet. 

Sökorden ansågs vara tillräckliga då författarna hittade ett väl avgränsat material vid 

sökningen. ”Coping” ingick ej i sökorden, detta kan ha lett till att självbiografier som skulle 

ha passat syftet inte hittades och kan därför ses som en svaghet i studien. Två av sökorden var 

cancer och ALS, detta kan ha lett till ett mer vinklat resultat, men eftersom syftet var att 

belysa döende patienters känslor oavsett sjukdom ansågs inte detta som en 

begränsning. Övriga sökord ansågs vara relevanta för syftet, trots att två av dessa var på 

engelska, då vi ändå fann relevanta självbiografier. 
 

Vid fastställning av inklusion- och exklusionskriterier bestämdes det att böckerna skulle vara 

högst tolv år gamla, detta för att vården har förändrats och det skulle kunna innebära att 

upplevelserna också förändrats. Vården hinner förändras också på bara tolv år, dock var det 

upplevelser kring det egna döendet som skulle belysas, inte förändringar inom vården. Den 

äldsta boken ansågs ha så hög kvalitet och vara relevant för syftet, att den inkluderades trots 

sin relativt höga ålder. Informanterna tilläts vara i åldrarna mellan 18 och 60 år. Anledningen 

till åldersbegränsningen var att den förväntade medellivslängden i Sverige år 2013 var för 

kvinnor 83,7 år och för män 80,1 (SCB, 2014), vilket innebär att personer inom det valda 

intervallet kan förväntas att leva många år till och diagnosen kommer troligtvis oväntat. Barn 

och ungdomar under 18 år exkluderades eftersom det var vuxna patienters känslor och 

känslohanteringar författarna önskade belysa. Åldersskillnaden kan dock ha påverkat 

resultatet då känslor och upplevelser hos informanterna kan ha varierat eftersom man 

beroende på ålder kan befinna sig i olika faser i livet. Någon kan uppleva sig vara i början av 

sitt liv, medan någon annan kan uppleva sig ha levt ett långt och innehållsrikt liv, och då finna 

det mer rimligt att avsluta detta liv. Detta kan dock ses som en styrka eftersom studien täcker 

en bred åldersgrupp och då blir mer överförbar. 

 

Alla böcker utom en var skrivna av kvinnor, vilket kan ha gett en felaktig bild av en eventuell 

skillnad mellan könen, och därmed ett annorlunda resultat. En av böckerna hade 

gästförfattare. Deras ord varken lästes eller analyserades, och ingick inte i resultatet eftersom 

det var informanternas egna upplevelser som eftersöktes. Därför anses inte detta vara en 

svaghet. Ett av inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna på svenska som 

originalspråk, för att undvika eventuell feltolkning vid översättning av text, både vid 

översättning av översättare eller vid författarnas översättning. En manifest analys 

genomfördes. En latent analysmetod hade syftat till att tolka underliggande meningar i texten 

och hade tagit betydligt längre tid, samt hade kunnat bidra till feltolkningar av informanternas 

ord på grund av till exempel författarnas förförståelse. Det visade sig att samtliga informanter 

var bosatta i Sverige. Detta var varken ett inklusions- eller exklusionskriterium eftersom 

författarna ville belysa känslor oberoende av geografiskt område. Detta kan dock ha påverkat 

studien då informanterna vårdades inom samma sjukvårdssystem, vilken kan ha lett till att 

studien blev vinklad. Samtliga informanter led av antingen cancer eller ALS. Om författarna 

hade inriktat sig på en specifik diagnos hade studien blivit mer inriktat på en specifik 

sjukdom, detta var dock inte syftet med studien, då författarna ville belysa känslor och 

känslohantering oavsett sjukdom.  

 

För att granska kvaliteten på böckerna och öka trovärdigheten i valet av böcker användes 

Segestens (2006) frågeformulär och granskningsmall. Granskningen gjordes först separat av 
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varje författare för att dessa inte skulle påverka varandra, sedan diskuterades det gemensamt 

vilka böcker som ansågs vara passande till syftet. Detta gjordes för att säkerställa en så god 

kvalitet på studien som möjligt, god kvalitet innebär i detta sammanhang att böckerna var 

relevanta för studiens syfte, samt att de blivit granskade av förlaget innan utgivning. Varje 

underkategori innehöll ett eller två passande citat, detta förstärkte studiens trovärdighet, då 

man får ta del av informantens egna ord. 

 

När analysen genomfördes tog författarna ut meningsbärande enheter var för sig, sedan 

sammanfördes båda författarnas samtliga meningsbärande enheter. Anledningen till detta var 

att författarna ville få ett bredare perspektiv än vad man hade uppnått vid en gemensam 

utplockning av dessa. Kondensering, kodning och skapande av underkategorier och kategorier 

genomfördes gemensamt av båda författarna. Anledningen till att detta genomfördes 

gemensamt var att det var första gången författarna använde sig av denna typ av 

innehållsanalys. Detta kan ha lett till att författarna påverkat varandra och därmed 

utformningen av resultatet, alternativt till att resultatet blev mer välarbetat. Författarna 

beaktade sin egen eventuella förförståelse under hela arbetets gång, för att undvika att detta 

påverkade studien. Förförståelsen kan dock aldrig helt kopplas bort, men förutsättningarna för 

detta anses ha ökat i och med att författarna varit medvetna om den. 

Resultatdiskussion 

Känslor inför döden 

Samtliga informanter beskrev en rädsla för framtiden, vad sjukdomen kommer att innebära 

och en rädsla för att kroppens funktioner ska förändras. I studien beskrevs också en rädsla för 

att livet förändras när man inte längre har kontroll över vare sig omgivningen eller över sin 

egen kropp. En rädsla för att separera från sina anhöriga var också närvarande. Maessen et al. 

(2010) fann också att döende patienter upplevde rädsla inför olika skeenden i 

sjukdomsförloppet.  Rädsla för att bli beroende av andra, rädsla över den förlorade förmågan i 

extremiteterna, rädsla för att bli en fånge i sin egen kropp, samt en rädsla för att inte kunna 

uttrycka sig. Detta beskrivs även i Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari och Bryce (2006), där 

patienten upplevde en rädsla för att det stödet som behövs i vardagen ska bli en belastning och 

en börda för deras anhöriga.  Brattberg (2007) menar att rädsla kan bli ett hinder och utgöra 

ett motstånd i en persons utveckling. En person som låter rädslan ta överhand kan upplevas av 

omgivningen som besvärlig. En person som möter sin rädsla kan vara lättare att bemöta, 

oavsett så mår man dåligt av sin rädsla. Om man inte vågar uppleva starka känslor kan detta 

leda till att man förtränger vissa känslor istället. Det kan skapa ångest som kan vara betydligt 

värre än till exempel känslor som ilska eller sorg. Kübler-Ross (1969) beskriver att vårt 

undermedvetna inte kan föreställa sig att döden kan inträffa. Om vårt liv måste avslutas så ses 

det som en ond handling utförd av en annan människa, inte som en helt naturlig händelse som 

inträffar på grund exempelvis av hög ålder. Detta gör att döden förknippas med skrämmande 

omständigheter.      

I studien beskrev alla informanter sorg över framtiden och det man inte kommer att få uppleva 

när kroppen förlorar funktioner. Samtliga informanter uttryckte även en känsla av sorg över 

att behöva lämna sina anhöriga. De som hade barn upplevde sorg över att lämna dem. Strang 

(2007) beskriver att denna sorg över att man ska lämna sina nära och kära är en huvudkälla till 

dödsångest. Separationen är definitiv. Vissa patienter kan dock känna en stark upplevelse av 

närvaro och tröst i detta, att sedan tidigare döda släktingar ska ta emot dem efter 

döden. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det är viktigt att lyssna och försöka förstå 

patienten och se helheten för att då kunna ta del av sorgen i livsvärlden och hjälpa patienten 

på bästa sätt. Samtliga informanter uttryckte tacksamhet gentemot anhöriga för deras stöd och 
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hjälp. Detta stöds i Dahlberg och Segesten (2010), som beskriver att anhöriga har en viktig 

roll i patientens liv. Vid exempelvis en långvarig sjukdom kan de närstående ta på sig en del 

av ansvaret och spelar en viktig roll för patienten och för vården. De närstående spelar därför 

en viktig roll i hur patienten upplever hälsa och välbefinnande.  

I studien framkom ilska över förlorad förmåga, ilska över att inte kunna göra saker man 

tidigare gjort och inte ha möjligheten att påverka detta själv, ilska över att begränsas av sin 

sjukdom och inte kunna ta vara på den tiden man har kvar. Olsson Ozanne, Graneheim, 

Person och Strang (2011) beskriver också att en ilska över att bli funktionshindrad förekom 

hos den sjukdomsdrabbade, då de inte längre kunde genomföra det de tidigare kunnat. 

Brattberg (2007) beskriver att som vårdpersonal kan det kännas som att man rör sig på ett 

område med minor när man träffar en människa som mår dåligt och som känner ilska. Ilskan 

kan lagras inom en människa under en tid och leda till spänningar och värk i muskler och 

leder. Får ilskan chansen att uttryckas kan det upplevas som en befrielse. 

I studien framkom en känsla av ilska mot att vårdpersonalen talar över huvudet på en och i 

samband med detta uppstod en känsla av att bli kränkt. Även en utsatthet beskrevs när andra 

tog sig friheten att omyndigförklara en och en känsla av att bli behandlad som ett barn kunde 

uppstå. I Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) framkom det att om 

sjuksköterskan inte behandlar en patient som en vuxen människa så kan dennes värdighet 

kränkas. Det beskrivs också att en patients värdighet kan upprätthållas genom att göra 

patienten delaktig i vården. Eriksson (1994) beskriver att kränkning av en patients värdighet 

är en typ av vårdlidande. När en patient blir kränkt så minskar dennes möjligheter att uppleva 

hälsa. Eriksson (1994) anger att onödigt lidande kan lindras. Detta innebär att inte kränka 

patienten utan bekräfta dennes värdighet genom att se att små saker kan vara viktiga för den 

enskilda patienten och ge den vård som patienten behöver.  

Hantering av känslor  

I resultaten framkom att samtliga informanter upplevde acceptans som en del i att hantera det 

faktum att man är dödligt sjuk, de accepterade att kroppen förändras vid sjukdom och att de 

skulle dö. Kübler-Ross (1969) beskriver att patienten måste få tillräckligt med tid och hjälp 

med att uppleva acceptans kring sitt öde. Acceptans innebär att patienten inte är deprimerad 

eller arg över sin situation, utan att denne redan befunnit sig i dessa känslolägen och bearbetat 

dem. Patienten har då sörjt sin definitiva förlust och är redo att acceptera sin situation. Strang 

(2007) menar att denna process av acceptans är energisparande för patienten eftersom denne 

då kan koncentrera sig på att verkligen leva den sista tiden. Olsson Ozanne, Graneheim, 

Persson och Strangs (2011) styrker detta i sin studie, där det beskrivs att patienter hanterar sin 

situation genom att känna acceptans och leva i nuet. Informanterna i sagda studie upplevde 

det dock svårare att känna acceptans när sjukdomen gjorde dem mer beroende av hjälp från 

omgivningen. Brattberg (2007) beskriver att det som inte går att göra något åt, det som inte 

går att bota, bör man acceptera eftersom det kan leda till ett bättre liv. Acceptans innebär att 

acceptera verkligheten som den är, att stå ut med den utan att undvika eller förvränga den. Det 

betyder inte att man behöver tycka om sin verklighet men kan göra att man kan komma till ro 

med sin situation.             

Studien redovisar att samtliga informanter reflekterade kring varför de blivit sjuka. Strang 

(2007) bekräftar att den sista tiden i livet lätt kan bli en gränssituation där man inom sig 

återvänder till situationer där man anser sig ha handlat orätt. Reflektion kring hur man skulle 

bli ihågkommen framkom, man ville inte bli ihågkommen som sjuk och svag. Strang (2007) 

kallar detta fenomen förintelseångest. Ångest över att inte lämna något värdefullt efter sig när 

man går bort. Alla människor lämnar spår efter sig i form av minnen och saker, i större eller 
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mindre utsträckning. Att förlika sig med tanken på att någon gång bli utsuddad hos sina 

efterlevande frestar hårt. 

I studien beskrevs tröst och stöd som en viktig del i hanteringen av känslor. Familj, vänner, 

sjukvårdspersonal och medpatienter kunde verka som en tröst och ett stöd, detta ansågs 

vara värdefullt. Eriksson (1994) styrker att tröst verkar lindrande i en människas lidande. 

Trösten kan leda till tillit samt ge mod och hopp för den lidande människan. I Matuz, 

Birbaumers, Hautzingers och Küblers (2010) studie bekräftas det att patienter som har familj 

som stöd upplever högre livskvalitet trots sjukdom än vad patienterna som inte hade familj 

upplevde. Söderberg (2009) menar dock att sociala relationer också kan verka tärande på 

patienten, till exempel om de lämnar för lite utrymme för självständighet, och då istället har 

inslag av makt och kontroll, medan en stödjande social miljö kan påverka ett hälsorelaterat 

beteende och leda till kortare vård- och behandlingstider vid sjukdom.  

Hopp som hantering förekom i studien. Hopp om att den egna förmåga och viljestyrkan har 

möjlighet att påverka kroppen och sjukdomsförloppet så att man kan bli frisk. Eriksson (1994) 

beskriver att lidandet behöver hopp för att kunna lindras. Hoppet är beroende av att både ge 

och ta, bli hjälpt och att hjälpa andra. Hoppet kan ge oss mod att våga lida. Om man möter sitt 

lidande med en ödmjukhet kan det hjälpa en att våga gå igenom lidandet och därmed kunna 

känna medlidande gentemot andra. Om man däremot möter lidandet med en bitterhet kan det 

leda till hat mot sig själv och även andra. Bitterheten kan utesluta känslor av medlidande. 

Strang (2007) stödjer detta och menar att när man drabbas av en livshotande sjukdom så 

kommer hoppet in i bilden eftersom man vill bli frisk. Först kan situationen verka kaosartad 

men sedan övergå till känslor av hopp. Hoppet kan också ta form i situationer där det inte 

finns någon form av bot. Hoppet i livets slutskede kan till exempel handla om att orka 

tillbringa tid med sina anhöriga eller att vara symptomfri (Ibid.). 

Informanterna i studien beskrev på olika sätt hur de hanterade sina känslor inför sin död. I 

Brattberg (2008) anges att Lazarus och Folkman (1984) beskriver hur man går över från 

undvikandestrategier, då man förnekar sin situation, och problemfokuserad hantering till 

känslofokuserad hantering när möjligheten att förändra yttre omständigheter inte finns. Alltså 

en hantering som syftar till att hantera de känslor man har inför något, istället för att hantera 

själva problemet, då denna möjlighet inte finns (Ibid.). Detta var tydligt i studien då samtliga 

informanter beskrev någon form av känslofokuserad hantering. Problemfokuserad hantering 

var mindre förekommande, och då i början av sjukdomsförloppet. I studien framkom ej några 

undvikandestrategier. Brattberg (2008) beskriver att känslofokuserad hantering blir användbar 

när någon drabbas av kronisk sjukdom.  

Framtida forskning 

Syftet med studien var att belysa döende patienters känslor kring döden och hanteringen av 

dessa känslor, för att öka vår förståelse för patienters behov. Forskning kring ämnet finns att 

tillgå, men eftersom utvecklingen av vården framskrider hela tiden är det alltid intressant med 

mer forskning kring döende patienters känslor. Något som vore intressant skulle vara 

forskning kring patienters känslor gentemot vårdpersonalens bemötande. Påverkas patienter 

av sjukvårdens bemötande, i vilken utsträckning, och hur? Har vårdpersonalen tillräcklig 

kompetens för att bemöta de känslor dessa patienter upplever? Ett sjuksköterskeperspektiv 

skulle vara intressant, känner sjuksköterskan trygghet i sin yrkesroll vid bemötandet och 

omhändertagandet av dessa patienter?  
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Slutsatser  

I studien beskrivs de känslor och den känslohantering som uppkommer i samband med 

obotlig sjukdom med dödlig prognos. Sorg, rädsla och tacksamhet var de mest förekommande 

känslorna och beskrevs av samtliga informanter. Hanteringen av dessa känslor bestod i att 

acceptera sin situation samt att reflektera. Detta var de känslohanteringar som samtliga 

informanter beskrev. Genom att få ökad kunskap om hur patienter känner inför och hanterar 

sitt eget döende kan sjuksköterskor lindra lidande och främja välbefinnande, som ju är målet 

med vårdandet. För att sjuksköterskan ska kunna vårda efter de lagar som styr krävs kunskap 

och förståelse om döende patienters känslor och hur de hanterar dessa. I studien framkom 

känslor och känslohanteringar som samtliga informanter beskrev, men dessa kunde också 

skilja sig markant från individ till individ. Därför är det essentiellt att se varje döende patient 

som en unik individ och inte anta eller på något sätt generalisera dessa känslor eller 

känslohanteringar. 
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Bilaga 1; sökning av självbiografier 

 

 

 

 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 

böcker 

Libris 2014-02-28 Attitude to death 264 0 

  + Cancer 27 0 

  + Biografi 7 1 

     

Libris 2014-03-03 Självbiografi 1996 0 

  + Sjukdom 25 0 

  + Livet 6 2 

     

Libris 2014-03-03 Biografi 119897 0 

  + ALS 645 0 

  + Sjukdom 10 1 

     

Libris 2014-04-17 Attitude to death 266 0 

  + Cancer 37 0 

  + Patients 15 1 

     

Libris 2014-04-17 Patienter 6917 0 

  + Biografi 664 0 

  + ALS 23 1 

     



Bilaga 2; Kvalitetsgranskning av självbiografier 

 

 

De frågor som ställdes för att kritiskt bedöma självbiografierna: 

  

 - Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant?  

 - Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i fråga?  

 - Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

 - När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak?  

 - Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

 - På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

Kvalitetsgranskning av samtliga självbiografier redovisas i följande tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2; Kvalitetsgranskning av självbiografier 

 

 

Författare och titel Form av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

När 

trycktes 

källan? 

Har det någon betydelse 

för innehållet? 

Är boken 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan biografin 

användas för att utveckla 

akademisk och professionell 

kunskap inom området?  

Kristian Gidlund 

I kroppen min 

Självbiografi   Bokförlaget forum 2013 nej Förlaget har  

granskat  

innan  

utgivning 

Biografin innehåller värdefull 

information om upplevelser av 

vården, samt om vilka behov 

patienter har. För att kunna 

möta patienters känslor och 

upplevelser måste vi först 

identifiera dessa. 

Elisabeth Essén 

Dans i mitt mörka 

rum 

Självbiografi Libris förlag 2002 Denna bok är äldre men 

anses användbar då det är 

känslor och 

känslohantering inför 

döden vi eftersöker. 

Förlaget har  

granskat  

innan  

utgivning 

Biografin innehåller värdefull 

information om upplevelser av 

vården, samt om vilka behov 

patienter har. För att kunna 

möta patienters känslor och 

upplevelser måste vi först 

identifiera dessa. 



Bilaga 2; Kvalitetsgranskning av självbiografier 

 

 

Sabina Najjar 

Sabina och draken 

Självbiografi Krilon förlag 2010 nej Förlaget har  

granskat  

innan  

utgivning 

Biografin innehåller värdefull 

information om upplevelser av 

vården, samt om vilka behov 

patienter har.  För att kunna 

möta patienters känslor och 

upplevelser måste vi först 

identifiera dessa. 

Ulla-Carin Lindquist 

Ro utan åror 

Självbiografi Norstedts 2004 nej Förlaget har  

granskat  

innan  

utgivning  

Biografin innehåller värdefull 

information om upplevelser av 

vården, samt om vilka behov 

patienter har. För att kunna 

möta patienters känslor och 

upplevelser måste vi först 

identifiera dessa. 

Tina Jansson 

Om det bara var jag 

Självbiografi Verbum förlag 2011 nej Förlaget har  

granskat  

innan  

utgivning  

Biografin innehåller värdefull 

information om upplevelser av 

vården, samt om vilka behov 

patienter har. För att kunna 

möta patienters känslor och 

upplevelser måste vi först 

identifiera dessa. 



Bilaga 3; Inklusion och exklusion 
 

 

 

Titel och Författare  Årtal när källan 

trycktes 

Inklusion- exklusionskriterier  

Ro utan åror  

Ulla-Carin Lindquist  

2004 Inkluderas då den överensstämmer med 

inklusionskriterierna och syftet. 

Om det bara var jag  

Tina Jansson 

2011 Inkluderas då den överensstämmer med 

inklusionskriterierna och syftet.  

Ett år med als: en smygande 

sjukdom  

Ingrid Sandgren 

2005 Exkluderades då den mest beskrev 

förloppet innan personen fick sitt 

sjukdomsbesked och därmed inte passade 

till vårt syfte. 

I kroppen min 

Kristian Gidlund 

2013 Inkluderas då den överensstämmer med 

inklusionskriterierna och syftet. 

Dans i mitt mörka rum 

Elisabeth Essén 

 

2002 Inkluderas då den överensstämmer med 

inklusionskriterierna och syftet. 

Sabina och draken  

Sabina Najjar 

 

2010 Inkluderas då den överensstämmer med 

inklusionskriterierna och syftet. 



Bilaga 4; Exempel på innehållsanalys av självbiografier 
 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

”Rädslan att dö ifrån 

min dotter och att hon 

skulle bli ensam kvar.” 

Rädd för att dö ifrån min dotter 

och hon blir ensam 

Rädslan att dö ifrån 

sitt barn 

Rädsla inför 

framtiden 

Rädsla 

”Jag är inte rädd för 

döden […] och nu har 

jag tvingats acceptera 

att den återigen växer i 

min kropp. Döden är 

här för att stanna.” 

Inte rädd för döden, utan tvingas 

inse att den är här för att stanna. 

Inte rädd för döden 

utan accepterar 

den. 

 

Acceptera sin 

situation 

 

Acceptans 

”Jag vill göra bra saker 

av tiden som är kvar. 

Inte ligga i soffan rakt 

upp och ner, det gör 

mig förbannad. ” 

Vill göra bra saker med min 

sista tid, att ligga på soffan gör 

mig förbannad. 

 

Ilska över att inte 

kunna göra det man 

vill 

 

Ilska över nedsatt 

funktion 

 

Ilska 

 

”Och så blir jag glad – 

för att jag har en dotter 

som vet vad jag 

behöver.” 

Glad över att jag har en dotter 

som vet vad jag behöver. 

Tacksamhet för att 

anhörig vet vad 

man behöver 

Tacksamhet över 

anhörig 

Tacksamhet 

”Tänk om man visste 

att man vid 34 års ålder 

skulle ha en dödlig 

sjukdom! Hade man 

gjort andra saker i 

livet? Hade man tagit 

andra vägar?” 

Hade man levt sitt liv 

annorlunda om man vetat att 

man skulle drabbas av en dödlig 

sjukdom?  

Reflektion kring 

tidigare val i livet 

innan sjukdom 

Reflektion kring 

livet innan 

sjukdom 

Reflektion 


