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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Palliativ vård ges till personer med obotliga sjukdomar som ofrånkomligt 

kommer leda till döden. Målet med palliativ vård är att uppnå högsta möjliga livskvalitet, 

främja välbefinnande och lindra lidande för patienterna och de närstående.                 

Syfte: Syftet med studien var att belysa palliativa patienters upplevelser av sin sista tid i livet. 

Metod: Studien var baserad på sex olika böcker av personer som drabbats av obotlig sjukdom. 

Studien var utförd utifrån en kvalitativ ansats, resultatet analyserades utifrån en manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Palliativa patienters upplevelser av sin sista tid i livet presenterades i resultatet i tre 

huvudkategorier och i tio underkategorier. Upplevelsen av patienternas sista tid i livet var att 

patienterna fick ett nytt synsätt och började ta till var på nuet. Tankarna på framtiden var 

påfrestande, tankar och känslor som uppkom var förnekelse, acceptans, oro och ångest, hopp 

och förtvivlan. Närstående och vården var betydande för patienternas livskvalitet och 

välmående. 

Slutsats: Studien visade tydligt att det fanns likheter och skillnader i palliativa patienters 

upplevelser av deras sista tid i livet. Sjukdomen patienterna drabbades av påverkade dem 

psykiskt samt fysiskt. Patienternas närstående och vårdpersonal hade inverkan på patienternas 

välmående. Med mer kunskap kan vårdpersonal förbättra palliativa patienters upplevelser 

genom att främja välbefinnandet och lindra lidandet. 
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INLEDNING 

 

Författarna till studien har erfarenheter av att möta palliativa patienter i sina tidigare arbeten i 

hemsjukvården och på vårdboende. Upplevelsen har varit att väntan på döden är en 

påfrestande tid för både patienter och anhöriga. Det är därför viktigt att vården finns där för 

att hjälpa dessa människor med deras fysiska och psykiska problem. Det är dock viktigt att 

förstå att trots obotlig sjukdom är människan unik med sin livshistoria, sina erfarenheter och 

behov, därför måste vården anpassas till varje enskild individ. Med föreliggande studie önskar 

författarna att uppnå en fördjupad kunskap om palliativa patienters upplevelser av deras sista 

tid i livet samt få en förståelse om vad palliativa patienter går igenom.  

 

 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

Kurativ vård ges till människor när det finns en möjlighet att bota sjukdom. När det inte finns 

en möjlighet att bota sjukdom eller att den kurativa behandlingen inte fungerar övergår vården 

mot en palliativ inriktning (Kaasa, 2001).  Begreppet palliativ kommer ursprungligen från det 

latinska ordet pallium, som betyder täcke. Palliativ vård består av att täcka över symtom med 

hjälp av lindrande behandling (Twycross, 1998). Världshälsoorganisationens (WHO, 2014) 

definition av palliativ vård är att bejaka livet och se döden som en normal process. Vården 

utgår från ett helhetsperspektiv där både patienten och de närstående räknas in. Målet med 

vården är att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienten och dess anhöriga genom att 

lindra fysisk och psykisk smärta utan att påskynda eller skjuta upp döden för patienten (Ibid.). 

En god död är att få leva ett aktivt liv så långt det är möjligt, lidande som smärta ska lindras 

och patienten ska ha ett självbestämmande i döendet så långt det är möjligt och de ska inte 

behöva dö ensamma (Sandman, 2003). 

 

Den palliativa vården erbjuds till alla oavsett ålder och diagnos, i Sverige är majoriteten av de 

som vårdas med palliativ vård cancerpatienter men även andra sjukdomsgrupper berörs så 

som patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), AIDS, amyotrofisk lateral skleros 

(ALS) och ett antal andra obotliga sjukdomar. Vården i livets slutskede kan se olika ut 

beroende på sjukdom och ålder. I vården av patienter i livets slutskede måste vården alltid ta 

hänsyn till patienternas integritet, patienterna har rätt att in i det sista bli behandlade med 

respekt så att de kan få behålla sin identitet och värdighet. Detta betyder att patienterna ska få 

god omvårdnad, effektiv smärtlindring men även andra behandlingar som kan lindra symtom 

så som akupunktur och massage (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Den palliativa vården kan delas in i två faser, en inledande tidig fas och en senare avslutande 

fas. Den tidiga fasen kan vara lång och startar oftast meddetsamma efter att patienten har fått 

en obotlig diagnos. Här kan livsförlängande behandling ges om detta inte förvärrar 

livssituationen för patienten men främst genomförs insatser som förbättrar livskvaliteten och 

lindrar lidandet för patienterna. Den senare fasen är oftast kortare och infinner sig när 

patienten befinner sig i livet slutskede och döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. I 

denna fas är målet att lindra lidande, bevara livskvaliteten och välbefinnande för patienterna, 

vården övergår alltså från att vara livsförlängande till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 

2013). 
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Olika vårdformer  

Palliativ vård ges av en grupp professionella som blir ett team som arbetar för patientens och 

dess närståendes välbefinnande. I palliativa team kan det ingå läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnast, kurator och präst (Twycross, 1998). Stöd från teamet ska hjälpa patienterna 

psykiskt samt fysiskt för att patienterna ska kunna ha en bra sista tid in till livets slut (Conner, 

Allport, Dixon & Somerville, 2008). Optimal behandling för palliativa patienter är att 

kombinera medicinsk behandling med god vård och omsorg. Patienten ska få leva på bästa 

möjliga vis genom att få välja var sista tiden i livet ska tillbringas på hospice eller i hemmet, 

vård i hemmet kräver dock att närstående tar på sig en stor roll i vårdandet (Kaasa, 2001). 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), 2 a§ anger att vården och behandlingen skall så 

långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för 

patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Det finns möjlighet för de palliativa patienterna att vårdas hemma med hjälp av närstående 

och av ett palliativt team. Det krävs ett gott samarbete mellan kommunal omsorg, primärvård 

och sjukhusvård för att kunna skapa förutsättningar så att patienten ska kunna vårdas hemma 

och få vårdinsatser dygnet runt in till livets slut (Brülde, 2003). Att vårdas i hemmet i stället 

för på sjukhus ökar patienternas livskvalitet och välbefinnande genom att patienterna får 

vistas i sin trygga hemmiljö (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008). Det 

palliativa teamet stöttar och hjälper patienterna med aktiviteter i det dagliga livet som de har 

svårt att klara av själva samt finns där som ett emotionellt stöd. Detta leder till att det 

palliativa teamet underlättar för anhöriga och patienterna så att de inte känner sig ensamma i 

vardagen (Aoun, O´Connor, Skett, Deans & Smith, 2012). 

 

Vård i livets slutskede kan ges på så kallat hospice där palliativa patienter kan få vård. Det är 

viktigt att det finns palliativa enheter på sjukhusen där det finns sammansatta vårdteam som 

kommunicerar och samarbetar för att kunna hjälpa den sjuka patienten och dess närstående 

(Brülde, 2003). Hospice används som avlastning för anhöriga eller om patienten och de 

anhöriga vill tillbringa den sista tiden på hospice där de kan få stöd. Patienterna får oftast ett 

eget rum där de anhöriga kan komma och hälsa på och även sova över. På hospice finns det 

hög personaltäthet då patienterna har omfattade fysiska och psykiska behov (Twycross, 1998). 

När personaltätheten är hög och personalen finns nära till hands får patienterna och dess 

anhöriga mycket tid för stöd och hjälp. Miljön på hospice är inte samma som att vara hemma i 

sin egen hemmiljö. Det är ständig rörelse på personal dygnet runt och det är sjukhusets sängar 

och möbler som patienten får använda (McKeown, Cairns, Cornbleet & Longmate, 2010. 

Crang & Muncey, 2008).  

 

Livskvalitet 
Livskvalitet är vad som gör livet bättre eller sämre för den som lever det. Det största hotet 

mot livskvaliteten är lidande i form av smärta. Livskvalitet är individuellt och innefattar 

individens subjektiva upplevelse. Målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet för både patienter och anhöriga (Twycross, 1998). Hos palliativa patienter är det 

viktigt att ha en smärtfri vardag för att uppnå livskvalitet i livet, ha ett självständigt liv så 

långt det är möjligt samt att de få vara omgivna av familj och vänner (Melin-Johansson, 

Axelsson & Danielson 2006). Livskvaliteten är god när patientens önskningar av den aktuella 

situationen uppfylls och det är därför viktigt att i vården ge anpassad vård till den enskilda 

individen för att förbättra livskvaliteten för patienterna (Twycross, 1998). 
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Samhörighet 

En sjukdom som leder till döden påverkar inte enbart patientens liv utan även de närståendes 

liv, det krävs därför ett gott omhändertagande och en god kommunikation från vården så att 

alla inblandade får hjälp med de känslor som uppkommer. Både de anhöriga och de palliativa 

patienterna känner ofta känslor av maktlöshet och otillräcklighet vilket skapar oro och ångest 

för de båda parterna. En av vårdens uppgifter är att hjälpa patienterna och deras anhöriga med 

en god kommunikation då detta gör att känslorna av oro och ångest minskar och det i sin tur 

minskar lidandet, ökar livskvaliteten och välbefinnandet för alla de inblandade (Kaasa, 2001). 

Närstående ska får vara nära den sjukes sida och få vara delaktiga i vården samt få stöd och 

hjälp efter dödsfallet. Den palliativa vården tar alltså inte slut direkt efter dödsfallet 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Tankar och känslor 

För en frisk individ är döden avlägsen, tankar kring döden finns hos alla människor men alla 

behöver inte ägna sig åt döendet eller grubbla över en förkortad framtid eftersom ingen vet 

när döden inträffar. För palliativa patienter blir döden verklighet då ett avslut av livet kommer 

nära och kommer till att inträffa inom en snar framtid (Waterworth, 2003). När människan får 

beskedet om att de har drabbats av en obotlig sjukdom och plötsligt förstår att livet kommer 

att ta slut inom en snar framtid dyker tankar och funderingar upp. Tankarna och funderingarna 

förändras under sjukdomsförloppet om vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt 

(Westerman, Hak, The, Echteld, Groen & Van der Wal, 2007). Känslor som patienterna 

pendlar emellan är förnekelse, acceptans, oro, ångest, sorg, vrede och tankar om vad som 

kommer till att hända innan döden och efter döden. Känslorna växlar mellan hopp om att få 

leva och om en önskan om att få dö (Henoch, 2002). Hopp och förtvivlan är något palliativa 

patienter pendlar emellan under sin sjukdom. Patienter som hyllar hoppet och inte vet att 

hoppet är osäkert förväxlar hopp med önskan. Att hoppas innebär en förväntan om något 

önskvärt medan förtvivlan innebär att ge upp hoppet, ha avsaknad av hopp (Waterworth, 

2003). Planeringen för framtiden blir oviss då sjukdomsförloppet kan förändras från dag till 

dag. Fysiska samt psykiska symtom av sjukdomen påverkar patientens liv så att en rädsla för 

levnadstiden uppstår (Melin-Johansson, Axelsson & Danielson, 2006). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien grundar sig på människans upplevelser utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. 

Vårdvetenskapens mening är att skapa ett möte mellan den vetenskapliga världen och 

patientens enskilda värld. Vårdvetenskapen vill betona den vetenskapliga kunskapen men 

samtidigt ska fokusen ligga på varje patients erfarenheter. Patienter kan vara lika och olika 

men alla egenskaperna måste tas på allvar. Patientens perspektiv måste alltid beaktas och hur 

patienten upplever sin egen livssituation, hälsa och vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Patienten ses som en helhet där kropp, psyke, själ och ande hör ihop och påverkar varandra 

och därför går det inte att särskilja dessa. Patienten ska ses som expert på sig själv, sitt lidande, 

välbefinnande och sin livsvärld och på detta vis får varje patient behålla sin integritet och 

värdighet. Detta medverkar till att patienten kan känna ett förtroende för vården (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att kunna förstå livssituationen är det 

viktigt som vårdare att använda all sin kunskap och sina sinnen för att kunna förstå vad 

människan upplever som hälsa, välbefinnande och lidande. Med en vårdvetenskaplig 
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utgångspunkt är fokus som sjuksköterska att stödja och stärka människans hälsoprocess 

utifrån ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Livsvärld, välbefinnande och lidande är vårdvetenskapliga begrepp som kommer att vara 

betydande i studien. Att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede påverkar hela 

patientens livsvärld och där med även patientens upplevelser av välbefinnande och lidande.  

 

Livsvärld 

Det är genom livsvärlden hälsa, välbefinnande, lidande samt sjukdom visar sig. Livsvärlden är 

verkligheten som människan lever i och den är individuell och unik. Livsvärlden utformar sig 

utifrån människans upplevelser och erfarenheter i livet. För att kunna vårda utifrån ett 

patientperspektiv måste vårdaren kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Genom en öppenhet 

för individens sätt att hantera situationen i livets slut och hur det berör personens liv och 

levnadssätt är det enklare att som vårdare att stödja patienten. Att använda livsvärlden som en 

grund får vårdaren patientens subjektiva upplevelse. På så vis kan vårdaren så långt det är 

möjligt återställa livskraften och balansen i vardagslivet som skapar mening och sammanhang 

för individen. Det är därför viktigt som vårdare att beakta hur den palliativa vården påverkar 

individens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är en unik känsla och individuell för alla människor (Dahlberg & Segesten, 

2010). Välbefinnande påverkas av inre och yttre faktorer i människans vardag. En känsla av 

välbefinnande kan infinna sig trots sjukdom, likasom att människor kan känna en frånvaro av 

välbefinnande trots att människan inte lider av någon sjukdom. Detta på grund av att olika 

händelser i livet kan påverka människans välmående. Grunden för en bra vård är att patienten 

ska känna välbefinnande trots svår sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 

 

Lidande 

Utan lidande skulle inte människan behöva vård, alla människor drabbas av lidande någon 

gång i sitt liv (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Lidande kan delas in i tre delar, 

livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Människor som drabbas av obotlig sjukdom 

har ett livslidande samt ett sjukdomslidande. Som vårdpersonal kan man dock förhindra 

vårdlidande som egentligen är ett onödigt lidande för patienten. Vårdlidande uppstår då 

vårdpersonal är inarbetade i fasta rutiner istället för att utföra arbetet efter patientens behov 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Det finns mycket forskning inom palliativ vård, studier beskriver den palliativa vårdens 

innebörd, vad den står för och vilka som erbjuds vården. Studier belyser att patienter som 

drabbas av obotlig sjukdom får ett lidande, patienternas liv omprioriteras och de får blandade 

tankar och känslor i sin sjukdomsprocess. Det framgår att det finns stödåtgärder för patienter i 

palliativt skede och att målet för stödåtgärderna är att bevara livskvaliteten för patienter i 

livets slutskede. Patienterna är inte ensamma att drabbas av sin sjukdom utan närstående 

drabbas också av lidande och behöver därför stöd och vägledning från vården. För patienterna 

är de närstående en viktig del för att orka leva vidare. I tidigare forskning beskrivs det att vård 

kan ges på hospice eller i hemmet med hjälp av närstående, det beskrivs hur vården ser ut och 
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hur vården ska arbeta för att bevara livskvaliteten samt öka välbefinnandet för alla inblandade. 

Att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede påverkar hela patientens livsvärld och där 

med även patientens upplevelser av välbefinnande och lidande Trots mycket forskning inom 

palliativ vård är det en bit kvar innan samtliga människor i livets slutskede kan bevara 

livskvaliteten och uppleva välbefinnande trots sjukdom. Därför ska författarna till studien 

lägga fokus på patienternas unika upplevelser vid livets slutskede för att som sjuksköterska 

kunna få en förståelse av vad palliativa patienter går igenom. 

  

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa palliativa patienters upplevelser av sin sista tid i livet. 

 

 

METOD 

 

Syftet var att belysa palliativa patienters upplevelser av sin sista tid i livet, därför valdes en 

kvalitativ ansats där självbiografier användes som datamaterial. En kvalitativ ansats är 

lämplig för att belysa ett fenomen med hjälp av att tolka, skapa mening och förstå människans 

subjektiva upplevelser av världen (Forsberg & Wengström, 2013). Självbiografier valdes då 

detta var lämpligt när patienters upplevelser av hälsa/ohälsa, lidande och vårdande ville 

analyseras. Genom självbiografier skapades det kunskap utifrån människornas livsvärld där 

deras erfarenheter och upplevelser beskrevs (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Ett induktivt synsätt 

användes då fakta samlades in utifrån ett problemområde för att få en djupare förståelse av 

fenomenet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling: 

LIBRIS nationella bibliotekskatalog användes för att söka efter relevant litteratur som stämde 

överens med studiens syfte. Sökningen avgränsades med sökorden patient*, personal 

narratives, palliativ vård, biografi, vilket resulterade i att endast biografier om palliativ vård 

hittades. Författarna till studien läste igenom sammanfattningarna till böckerna men dessa 

böcker var inte relevanta till studiens syfte. Istället gjordes två separata sökningar, en med 

sökorden ”patient*, personal narratives, ALS, biografi” och en sökning med sökorden 

”patient*, personal narratives, cancer, biografi”. Vilket resulterade i 12 respektive 75 träffar. 

Därefter exkluderades alla böcker som var skrivna före 2004 och träffarna minskade då till 8 

respektive 29 träffar. Sammanfattningarna på dessas böcker lästes igenom och böckerna som 

var skrivna av anhöriga eller av sjukvårdspersonal samt de böcker som var skrivna av 

personer med botliga sjukdomar exkluderades då dessa inte var relevanta till studiens syfte 

(bil. 1). Detta resulterade i att det återstod 8 böcker sammanlagt av båda sökningarna. Dessa 8 

böcker lästes sedan igenom av författarna till studien och 6 av böckerna valdes sedan ut var av 

två böcker hade samma författare (bil. 2). 

 

Urvalsförfarande  

Genom att använda sig av ett strategiskt urval väljs material ut som kan berätta mycket om 

forskningsfrågan. Det är vanligt att en liten grupp undersöks och därför valde författarna ett 

strategiskt urval. Genom att författarna skapade urvalskriterier av teoretisk betydelse för 

studien sattes det gränser för vilka som skulle inkluderas och varför. Detta innebar att urvalet 

delade vissa egenskaper som författarna ville undersöka (Forsberg och Wengström 2013). 
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Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att självbiografierna skulle vara skrivna av 

personerna själva. Böckerna skulle handla om personer som har upplevt hur det är att leva 

med obotlig sjukdom i livets slutskede. Böckerna skulle vara skriva av svenska författare, 

både män och kvinnor samt vara publicerade de senaste tio åren för att få en uppfattning av 

hur upplevelserna är i Sverige i dagsläget samt för att undvika feltolkning vid översättning. 

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var att böckerna inte skulle vara skriva av barn och 

ungdomar det vill säga personer under arton år, anhöriga och inte heller av sjukvårdspersonal. 

Detta var för att få vuxnas egna upplevelser av att leva med obotlig sjukdom i livets slutskede. 

Böcker som inte beskrev den sjukes upplevelse skulle därför exkluderas då det inte var 

relevant till syftet. Författarna till studien skulle inte ha läst böckerna tidigare för att undvika 

förutfattade meningar. 

 

Kvalitetsgranskning  

Alla valda självbiografier granskades enligt Segestens (2012) mall för källkritik av tryckta 

texter (bil. 3). Detta innebar att kritiskt granska texterna huruvida självbiografierna hade en 

ansvarig utgivare, vilka författarna var och vilket syfte författarna hade med biografierna, 

vilket år biografierna var tryckta, om biografierna var kvalitetsgranskade och i så fall av vem 

och i vilket syfte samt på vilket sätt biografierna kunde användas för att utveckla professionell 

kunskap inom det valda ämnesområdet (Segestens, 2012).  

 

Analys 

Självbiografierna som inkluderades till studien analyserades från stora mängder data till en 

minskad volym av information för att på så vis kunna identifiera ett mönster. Genom analys 

blev det tydligare att presentera kärnan av datamaterialet till resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vid kvalitativ innehållsanalys beskrivs olikheter som definieras som 

skillnader och likheter i textinnehållet, skillnaderna och likheterna blir kategorier. Det finns en 

latent innehållsanalys som handlar om att se textens underliggande budskap, det som visas 

mellan raderna. Det finns en manifest innehållsanalys som innebär att se det textnära i 

texterna, det uppenbara som tydligt beskrivs. Författarna till studien valde den manifesta 

innehållsanalysen för att så långt det var möjligt bibehålla författarnas upplevelse och undvika 

misstolkning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Samtliga självbiografier lästes 

igenom var för sig, meningsbärande enheter togs ut under tiden som stämde in på syftet och 

ströks över med färgpenna. Meningsenheterna kondenserades därefter av båda författarna 

tillsammans till ett mer lätthanterligt material samtidigt som det huvudsakliga syftet fanns 

kvar. Av materialet blev det koder som var en ytterligare förkortning med det viktiga 

budskapet kvar. Koderna jämfördes sedan för att få fram likheter och skillnader som sedan 

kom till att vara grunden för underkategorierna och huvudkategorierna till resultatet (bil. 4) 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
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Tabell 1. Exempel på analys. 

 

Meningsbärande enheter 

 
Kondenserad-

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag har vant mig, fogat 

mig vid tanken att jag har 

en sjukdom som inte 

kommer att gå över utan 

bara göra mig klenare och 

klenare fysiskt. Jag går 

inte ens omkring och är 

ledsen för det hela tiden. 

Jag har vant mig, 

fogat mig att 

sjukdomen inte 

kommer att gå 

över. Jag är inte 

ens ledsen hela 

tiden. 

 

Vant och 

fogat mig. 

 

Acceptans  

 

Sjukdomens på-

verkan på livet 

 

 

Författarnas förförståelse  

Författarna till föreliggande studie har varit medvetna om sin egen förståelse, förståelsen är 

något som författarna har innan fenomenet studeras och den grundar sig på tidigare 

erfarenheter eller förutfattade meningar av fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

 

Etiska överväganden 
God etik är en viktig del i all vetenskaplig forskning. Ett viktigt utgångsläge som författarna 

till studien använde sig av var att inte skada författarna till böckerna eller deras närstående. 

Deras berättelser användes med omsorg genom att använda deras beskrivningar av deras 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna till böckerna valde att skriva 

självbiografier om sina upplevelser och dela med sig av dessa till världen och därför har 

författarna till studien inte begärt tillstånd om att få använda deras böcker till studien. Det var 

dock viktigt för studiens författare att referera och citera rätt till författarnas texter då inte 

sanningen skulle förändras eller förvrängas. Genom att återge författarnas upplevelser på ett 

sanningsenligt vis förolämpas inte författarna och resultatet av studien blir så trovärdig som 

möjligt (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det är oetiskt att utesluta data till resultatet, därför 

var det viktigt att all data skulle vara med i resultatet. Författarna till studien ville få fram ett 

så trovärdigt resultat som möjligt genom att vara noggranna med slutsatser samt sin 

redovisning av resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Det är enbart studiens författare som 

ansvar för det som till sist gjordes och det resultat som presenterades i slutändan (Forssén & 

Carlstedt, 2012).  
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RESULTAT 

 

Utifrån analysen av sex självbiografier kunde tre huvudkategorier och tio underkategorier 

plockas ut. Dessa kategorier presenteras i tabellen nedan. 

 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

Sjukdomens påverkan på livet Njuta i nuet 

Förändrad kropp och själ 

Acceptans 

Livskvalitet 

Tankar och känslor Framtiden 

Oro och ångest  

Mellan hopp och förtvivlan  

Sorg och förnekelse  

Vikten av goda relationer Samhörighet  

Vårdens betydelse 

 

Personerna som har skrivit självbiografierna kommer till att kallas författare i resultatet.  

 

 

Sjukdomens påverkan på livet 

Huvudkategorin sjukdomens påverkan på livet beskriver hur författarnas liv påverkades av 

sjukdomen de drabbats av. De förändringar som författarna utryckte presenteras nedan som 

underkategorier. 

 

Njuta i nuet 

Författarna till böckerna beskrev att livet i det palliativa skedet var fyllt av smärta och ångest 

men att livet ändå var den finaste gåvan de hade fått. De kände en stor lycka och glädje över 

allt de fått uppleva innan framtiden togs ifrån dem. Författarna beskrev att under den tiden de 

hade kvar i livet ville de ta vara på nuet och inte oroa sig för framtiden. De visste att livet 

snart skulle ta slut, trots detta försökte de vända den dödsångest de kände till livslust, för att 

inte livet skulle ta slut alldeles för fort. Författarna till böckerna beskrev att de försökte ta till 

vara på den tiden som fanns kvar, att de försökte se positivt på livet istället för att vara bittra i 

väntan på att livet skulle ta slut (Färjsjö, 2012; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). 

 

”Logiskt sett måste jag därför leva bra just nu. Det finns faktiskt ingen lysande framtid för 

mig. Men ett lysande nu.” (Lindquist, 2004, s. 84).  

 

Författarna beskrev hur närvaron i livet förändrades efter att de fått sin sjukdom, hur de då 

kunde njuta mer av allt gott och roligt. När tiden de hade kvar blev begränsad fick tiden en 

annan innebörd, de började njuta av små vardagliga saker och detta fick större betydelse 

samtidigt som livsglädjen blev större än någonsin (Gidlund, 2013a; Gidlund, 3013b; Jansson, 

2011; Thuvesson, 2006). En av författarna beskrev att hon blev bättre på att njuta av att se 

andra i deras omgivning göra sådant som hon själva inte längre klarade av att göra som att 

dansa och springa (Jansson, 2011). 
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”Jag vill till varje pris ta vara på nuet varje sekund, njuta av livets goda, dricka bägaren i 

botten.” (Thuvesson, 2006, s. 211). 

 

En av författarna till böckerna beskrev att hon inte skulle ha velat vara utan den sjuka delen av 

sitt liv då sjukdomen hade fått henne att känna sig mer närvarande och att döden hade fört 

henne närmare livet (Lindquist, 2004). Varje dag var en livskamp trots det blev tacksamheten 

för det liv de fått leva och varje ny dag de fick vara med om starkare för varje dag som gick. 

(Färjsjö, 2012; Gidlund, 2013b; Thuvesson, 2006).  

 

”Min livskamp går vidare och jag är ödmjukt tacksam för varje dag som jag får. Jag lever i 

nuet, försöker ta vara på stunden och oroar mig inte i onödan för morgondagen.” 

(Thuvesson, 2006, s. 286). 

 

Förändrad kropp och själ 

Författarna till böckerna kunde känna stunder av lycka trots att de var dödssjuka, stunder som 

de sällan kände innan de blev sjuka. Livet blev viktigare än någonsin, umgås med vännerna 

och familjen. Att köpa dyra saker och att ha status betydde inget längre, de började ifrågasätta 

sig själva om hur de hade levt tidigare (Färjsjö, 2012; Lindquist, 2011; Thuvesson, 2006). 

 

”Dessa sjukdomsår har lärt mig att själva livet är det enda viktiga, status är totalt ointressant 

och helt utan värde. Vad hjälper den när man är sjuk, döende eller död?” (Thuvesson, 2006, 

s. 182). 

 

Flera av författarna kände att de blivit fångade i sina egna kroppar. För det som de en gång 

kunde göra, som att prata rent utan att sluddra var inte längre möjligt. Kroppen lyssnade inte 

längre på dem, de försökte ändå klamra sig fast vid de personerna de en gång varit och 

fortsättningsvis ville vara. Sjukdomarna gjorde att vissa kände sig äcklade av vad sjukdomen 

gjorde mot kroppen och andra blev förtvivlade över att de förändrades kroppsligt (Gidlund, 

2013a; Gidlund, 2013b; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). Författarna ville 

vara självständiga så långt det var möjligt dock kände de att det kunde vara trevligt att ha 

någon som kunde hjälpa till när det behövdes. Att aldrig vara ensam upplevdes påfrestande 

(Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b; Jansson, 2011; Lindquist, 2004). 

 

”Cancern har tagit mycket av mitt liv. Och den kommer att ta mer. Ta allt. Min cancer har 

dessutom tagit alldeles för mycket av dem jag älskar.” (Gidlund 2013a, s. 247). 

 

Acceptans 

Författarna accepterade sin sjukdom trots att de inte ville dö. De hade svårt att vara ledsna 

över att de skulle dö då de fortfarande var vid liv och ville leva sin sista tid på bästa vis, det 

var slöseri med tid att gråta (Jansson, 2011; Thuvesson, 2006). De kunde leva men samtidigt 

tänka på döden, de accepterade hjälp så länge de fick leva, att bli matad och sköta magen när 

någon annan var närvarande vande dem sig vid (Jansson, 2011; Lindquist, 2004). Egenskaper 

förstärktes, de fick mer tålamod och en förmåga att acceptera. Rädslan över att dö var inte en 

lika hemsk tanke för dem längre, det var en oslagbar känsla… Att inte vara rädd för att dö 

(Gidlund, 2013a; Jansson, 2011; Lindquist, 2004). 

 

”Jag har vant mig, fogat mig vid tanken att jag har en sjukdom som inte kommer att gå över 

utan bara göra mig klenare och klenare fysiskt. Jag går inte ens omkring och är ledsen för det 

hela tiden.” (Jansson, 2011, s.10 ). 
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En författare ställde frågor i början av sin sjukdom om sin acceptans, hur hon skulle acceptera 

att bli skött som ett barn, acceptera att hon inte längre var lika attraktiv. Hon tyckte att det var 

väldigt svårt att acceptera att hon var dödssjuk men insikten fanns där hela tiden om att hon 

var sjuk och skulle dö (Lindquist, 2004). 

 

”De får tvätta min kropp och jag kan låta mig njuta av det istället för att känna skammen. Att 

överlämna mig naken i deras händer befriar mig.” (Lindquist, 2011, s. 168). 

 

Livskvalitet 

Livskvaliteten för författarna till böckerna var allt ifrån att inte känna någon smärta till att få 

äta en god måltid. Författarna beskrev att livskvalitet var att inte känna någon oro för pengar, 

barn och föräldrar, det var även att få känna kärlek från sina medmänniskor. Det som mest 

beskrevs i böckerna var att de ville behålla sin livskvalitet trots de behandlingar och 

mediciner de var tvungna att vara med om och ta på grund av sin sjukdom. Biverkningarna av 

dessa behandlingar och mediciner fick inte dominera deras vardag så att de inte kunde 

bibehålla ett gott liv och en god livskvalitet. Detta var en balansgång då de var tvungna att ta 

sina mediciner för att minska smärta och då förbättra livskvaliteten samtidigt som 

medicinerna och behandlingarna gjorde de trötta vilket försämrade deras livskvalitet (Färjsjö, 

2012; Gidlund, 2013b; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). Att få behålla 

livskvaliteten i livet var av stor betydelse för två av författarna till böckerna då detta gjorde att 

de kunde behålla sin viljestyrka i livet och då fullfölja sitt liv med värdighet (Färjsjö, 2012; 

Thuvesson, 2006). 

 

”Hittills har jag lyckats behålla min integritet och min personlighet, min livskvalitet och 

därmed också min obrutna livsvilja.” (Thuvesson, 2006, s. 200). 

 

Tankar och känslor  

Huvudkategorin tankar och känslor beskriver tankarna och känslorna som författarna 

upplever under sin sista tid i livet. Dessa tankar och känslor presenteras nedan som 

underkategorier. 

 

Framtiden 

Författarna till böckerna beskrev sorg över allt som de inte kommer att få uppleva i den 

framtid som tagits ifrån dem. Sorgen över att inte få se deras barn växa upp, ledsamheten över 

att inte få barn som de länge hade drömt om, sorgen över att inte får bli gamla med deras nära 

och kära och smärtan över att inte finnas där när föräldrarna blir gamla och inte kunna ge 

tillbaka (Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b; Lindquist, 2004).  

 

”Jag kommer aldrig bli den där pappan som jag har sett framför mig. Jag skulle bli en bra 

förälder. Det vet jag.” (Gidlund, 2013a, s. 197). 

 

Tankarna fanns alltid hos författarna att det kunde vara sista gången de fick uppleva olika 

händelser, sista gången de firade jul med deras familjer, sista sommaren de fick uppleva eller 

sista måltiden de fick äta. Dessa nedstämda tankar fick läggas åt sidan och de försökte istället 

få ett positivt tänkande på den framtid som fanns kvar (Gidlund, 2013a; Färjsjö, 2012; 

Lindquist, 2004). 
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”Imorgon ska jag tänka med glädje på mat jag ätit. Kvällens krabbröra var god. Jag 

konstaterar igen: Att uppleva något för sista gången kan vara starkare än den första.” 

(Lindquist, 2004, s. 164). 

 

Framtiden var påfrestande att tänka på och prata om då de inte visste hur lång deras framtid 

var. Det var svårt för författarna att tänka att det snart var deras tur att lämna livet. 

Funderingar fanns kring slutet om allt kommer till att bli svart eller kommer minnen att dyka 

upp precis innan döden (Gidlund, 2013a; Gidlund 2013b; Färjsjö, 2012). Testamentet skulle 

skrivas och anhöriga ville prata om döden och veta hur slutet önskades vara, vilket kändes bra 

men märkligt att prata om för författaren (Färjsjö, 2012). 

 

”Christina bad mig säga var jag ville bli begraven och vi fick ett ovanligt samtal om hur 

slutet skulle bli.” (Färjsjö, 2012, s. 104).  

 

Oro och ångest 

Författarna hade tankar kring varför just de hade drabbats av en obotlig sjukdom och vad de 

hade gjort för ont för att bli sjuka. De upplevde att sjukdomen tog över deras kropp, oron och 

tankarna på hur länge de skulle orka stå emot sjukdomens aggressiva påverkan på kroppen. 

Sjukdomens inverkan fick inte ta över deras liv men ibland orkade de inte stå emot och oron 

inför framtiden tog överhand. De beskriver att rädslan för att dö inte var den värsta utan det 

var vad sjukdomen skulle göra med dem. När döden kom in i deras liv skapades en panik över 

att inte de längre styrde sina egna liv, den långsamma döden skapade en existentiell ångest. 

Trots detta försökte författarna styra sina liv med en stark målmedvetenhet. Döden kändes 

alltid nära för dem, som om livet var en konstant nära-döden-upplevelse. Det som skapade oro 

och ångest var att livet skulle förtvina, försämras och förloras (Gidlund, 2013a; Gidlund, 

2013b, Thuvesson, 2006).  

 

”Jag är inte rädd för döden. Men jag skräms över vad jag kan förvandlas till på vägen dit.” 

(Gidlund, 2013a, s. 240) 

 

En av författarna till böckerna beskrev hur nätterna blev en fristad, där drömmarna fick 

honom att glömma all oro och ångest som sjukdomen bidrog med i hans liv (Gidlund, 2013a). 

Två av författarna tyckte att nätterna var påfrestande, då de inte visste om de skulle vakna upp 

igen. Dagarna kändes bättre då de kunde hålla sig sysselsatta och på så vis bli befriande från 

känslor som oro och ångest (Färjsjö, 2012; Jansson, 2004). 

 

”Kände att jag kanske inte skulle överleva natten. Jag försökte sova, men tankarna kretsade 

runt, runt i skallen.” (Färjsjö, 2012, s. 102). 

 

När två av författarna blev inlagda på sjukhus kände de oro över att kanske aldrig komma 

hem till sina egna hem igen och inte få se deras trädgårdar och sina hus igen. Tankarna 

skapade livsångest. Samtalen om vård i livets slut och vården på Hospice skapade ångest då 

författarna kände en bekräftelse på att livet snart var slut (Färjsjö, 2012; Lindquist, 2004). 

 

”En kväll när jag låg där och kände mig matt och trött och dålig kom en syster in med en del 

blanketter. Där beskrevs hur vården skulle vara vid livets slutskede och jag blev på nytt 

ångestfylld.” (Färjsjö, 2012, s. 105). 
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Raka besked ifrån sjukvården skapade för en författare tillit till vården men för en annan 

författare skapade detta bara tankar av oro och ångest som sedan ledde till många sömnlösa 

nätter (Färjsjö, 2012; Thuvesson, 2006). För en författare skapade små saker i vardagen oro, 

oro över att tröttheten skulle ta över så att hon inte skulle orka äta, gå på toaletten eller tvätta 

sig själv (Jansson, 2004). 

 

Mellan hopp och förtvivlan 

Författarna till böckerna ville vara positiva och optimistiska trots den situationen de befann 

sig i, de fick inte deppa ihop. När smärta, trötthet och irritation uppstod klandrade de sig 

själva. De hade bestämt sig för att vara positiva men det gick inte alltid, situationen gjorde att 

de ibland fick mörka stunder. Ibland dök en känsla upp om att kampen var över, att det inte 

var roligt längre men samtidigt fanns en rädsla för att lämna livet. Under lindrande 

behandlingar kände författarna ibland hopp om att det här ska gå att övervinna trots att de 

visste att det inte skulle gå, men de visste att det inte var omöjligt. När författarna kände hopp 

och uttryckte sig att de ville leva och skulle övervinna sjukdomen visste inte vårdpersonal 

eller de närstående vad de skulle säga, antingen fick de en blick tillbaka eller så svarade de att 

det är bra att vara positiv. Författarna fick höra av läkarna att det var lindrande behandling så 

som smärtlindrande som skulle gälla tills den dagen de inte orkade mer. Viljan att leva vidare 

berodde på övertygelsen om att de skulle bli bättre (Färjsjö, 2012; Jansson, 2011; Thuvesson, 

2006). 

 

”Jag kan bara nära en stilla förhoppning. Det är faktiskt inte helt omöjligt att jag blir den 

första i världshistorien som blir frisk från den här sjukdomen. När som helst kan det vända 

…” (Jansson, 2004, s. 11 ). 

 

Barnen till kvinnorna frågade inte längre om hjälp när sjukdomen hade gått så långt att de inte 

kunde svara begripligt och inte kunde röra sig på samma vis som innan. Detta gjorde att de 

fick en saknad av sig själva av hur de var innan de blev sjuka (Jansson, 2011; Lindquist, 

2004). Kvinnorna började tro mer på gud och bad om att få bli friska, de behövde tro för att 

orka. Hoppet ökade när de fick höra från läkarna hur länge andra överlevt med samma 

sjukdom (Jansson, 2011; Lindquist, 2004). Författarna kände att ingen fick klandra dem om 

de gav upp och inte orkade leva vidare, de kände tröttsamhet över att sjukdomen tog över 

deras kropp och att de bara blev sämre. Vissa stunder funderade de över vad som fanns kvar i 

livet om dem ändå skulle dö. De kunde inte vandra ifrån döden när döden fanns inuti dem, 

döden nafsade dem i hälarna men de tackade för att hoppet då tog över. De var öppna för alla 

behandlingar och metoder för att få mer tid i livet och på vägen hoppades de att det skulle 

komma någon bot, de hade inget att förlora. Författarna tyckte att det hade varit mycket 

enklare om de var trötta på allt, med det var de inte… De ville leva (Gidlund, 2013a; Gidlund, 

2013b; Färjsjö, 2012; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). 

 

”Jag är förvissad om att min viljestyrka alltid kommer att segra, även den dag jag inte längre 

vare sig kan, orkar eller vill vara med mer” (Thuvesson, 2006, s. 286). 

 

Sorg och Förnekelse 

Författarna till böckerna ställde sig frågorna om det verkligen var de som drabbats av obotlig 

sjukdom och var de verkligen så sjuka att de måste förbereda sig för döden. Författarna 

upplevde att de inte hade tid att vara sjuka för de hade så mycket mer att göra och uppleva i 

livet. De kände att det måste vara ett missförstånd att de hade drabbats, detta livet kunde inte 

vara deras. När vården skulle ge förslag på lindring tänkte författarna att de inte kom dit för 
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att lindras utan för att bli friska. Symtomen av sjukdomarna var smärtsamma och 

biverkningarna av lindrande behandling var lika så. Sjukdomen tog förmågorna som kunde 

visa att de fortfarande var dem (Gidlund, 2013a; Färjsjö, 2012; Jansson, 2011).  

 

”Kan detta verkligen gälla mig? Det står att min sjukdom är obotlig. Att jag behandlas med 

palliativ vård - alltså den för livets slutskede. Jag har inte tid med det här. Jag har ju 

hundratals saker att uträtta. Det kan inte vara något annat än ett missförstånd. Läkarna 

måste ha blandat ihop journalerna. Det här livet kan inte vara mitt.” (Gidlund, 2013a, s. 

282). 

 

Vikten av goda relationer 

Huvudkategorin vikten av goda relationer beskriver vilka relationer som har inverkan på 

författarnas välmående i livets slutskede. Dessa relationer presenteras nedan som under-

kategorier. 

 

Samhörighet 

Författarna till böckerna upplevde en ledsamhet över att de drog in familj och vänner i deras 

situation. De kände ibland att det hade varit bättre om de hade dött på en gång så att de 

närstående kunde gå vidare i livet. Hade enbart författarna drabbats av sjukdomens situation 

hade det känts bättre för dem men å andrasidan så behövdes deras familj och vänner för att de 

skulle orka och vilja leva så bra som möjligt in till livets slut (Gidlund, 2013a; Jansson, 2011). 

Önskan var att sjukdomsprocessen inte skulle ta över den sista tiden och dominera vardagen 

med vänner och familj, de var rädda för att anhöriga enbart skulle komma ihåg sjukdomstiden 

och inte den friska tiden (Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b; Jansson, 2011; Lindquist, 2004). 

 

”Jag är rädd för att ni ska bli skrämda och sorgsna av att jag försämras. Ömka inte. Det är 

inte särskilt synd om mig. Nu.” (Jansson, 2011, s. 59). 

  

Kärlek, omtanke, medmänsklighet och samhörighet från familj och vänner var en gåva som 

var viktigare än någon medicin. Beröring, tröst och en känsla av tillit var det som författarna 

var i störst behov av (Gidlund, 2013a; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). 

”I juletid får man önska, och jag vet vad jag inte kan få för mycket av. Närhet, värme, sanning 

och tillit” (Lindquist, 2004, s. 224). 

 

Känslorna av att behöva dö ifrån människorna som de älskade skapade en ledsamhet men 

samtidigt kändes glädje över att de hade många som brydde sig, vilket skapade en känsla av 

rikedom. Under vändpunkten i livet trädde människor fram som de inte hade räknat med och 

gav ny kärlek och hjälp. Kärleken från människorna som var i samma situation skapade 

samhörighet och känslan av ensamhet försvann (Gidlund, 2013a; Jansson, 2011; Lindquist, 

2004). 

 

”Att få någons tid. Att någon ger mig av sin tid. Det är en gåva så stor, så stor.” (Lindquist, 

2004, s. 195). 

 

De som hade barn upplevde att barnen gav kraft och att de tillsammans skulle få fler roliga 

minnen att minnas ihop tills den dagen de inte skulle finnas i livet mer. Författarna kände sig 

viktiga och betydelsefulla i sin föräldraroll trots sjukdom, författarna kände att de kommer att 

räcka till (Färjsjö, 2012; Jansson, 2011; Lindquist, 2004).  
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”Helt plötsligt kände jag mig förvissad om, som en rusning i hela kroppen, förvissad om att 

jag kommer att räcka till.” (Jansson, 2011, s. 56). 

 

Vårdens betydelse 

Vården hade inverkan på författarnas välmående. De beskrev hur viktigt det var att få känna 

trygghet, tillit och förtroende för de som vårdade. Författarna upplevde att vården inte alltid 

uppfyllde dessa kriterier och att vården inte alltid hade patientfokus (Färjsjö, 2012; 

Thuvesson, 2006). En av författarna beskrev att vården ibland kändes själslös och mekanisk 

och att vården inte brydde sig om hur han mådde psykiskt, vilket ledde till att tilliten till 

vården försvann (Thuvesson, 2006). Kontinuiteten på personalen var viktig för en av 

författarna och trots en önskan om kontinuitet var det svårt för vården att leva upp till detta, 

när det inte uppfylldes växte en irritation (Gidlund, 2013a). 

 

En av författarna som vårdades på en avdelning bildade krisgrupper med de andra vårdtagarna 

vilket ökade välbefinnandet. Upplevelsen var att landstinget såg dem som mer eller mindre 

redan döda och att de inte var värda att lägga någon tid på (Thuvesson, 2006).  

”Mitt behov av stöd, trygghet och kunskap är och förblir obesvarat. I stället för att tro på 

behandlingen känner jag mig kränkt och mer vilsen än på länge. Jag har lust att gråta men 

min ilska gör mig stark.” (Thuvesson, 2006, s. 155).      

                

Författarna kände att de behandlades annorlunda av vårdpersonalen när de blev sjuka. 

Vårdpersonalen pratade över deras huvuden trots att de kunde förstå bara inte uttrycka sig 

förståeligt, de kände sig kränkta. Det fanns en rädsla när de skulle vårdas på sjukhus och 

författarna kände sig svårt sjuka vilket de var, men hemma kunde de glömma hur svårt sjuka 

de egentligen var. Vid behandlingar kunde fysisk smärta upplevas, att personalen drog och 

slet. När de inte befinner sig på sjukhus behövde de hela tiden hjälp från barnen, männen, 

assistenterna, folk de kände och folk de inte kände (Jansson, 2011; Lindquist, 2004).  

 

”Det här är fel av sjukvården. Jag må vara dödssjuk och oförmögen att uttrycka mig 

begripligt, men att förstå har jag inga problem med.” (Lindquist, 2004, s. 159).  

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att belysa palliativa patienters upplevelser av sin sista tid i livet. I 

resultatet framkommer det att patienterna får ett nytt synsätt på livet där närvaron i nuet 

stärks. Patienterna försöker tänka positivt på livet trots att döden ligger dem nära. Oro och 

ångest skapas över vad sjukdomen kommer att göra med dem fysiskt och sorg upplevs över 

den framtid som tagits ifrån dem. Hoppet är patienternas räddning för att kunna leva vidare i 

livet. Samhörighet är viktigt för patienterna trots att de känner en ledsamhet över att dra in 

sina närstående i deras situation. Vården har inverkan på patienters välbefinnande och 

livskvalitet, lidande skapas då patienternas önskningar inte uppfylls från vården. 

 

Metoddiskussion  
Studien bygger på självbiografier som är skrivna av personer som levde i palliativt skede. 

Självbiografierna gav en uppfattning om hur det är att leva med obotlig sjukdom som kommer 

att leda till döden, böckerna gav personernas egna perspektiv av upplevelser. Att använda 

självbiografier till studien var det lämpligaste tillvägagångssättet för att få personernas egna 
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upplevelser. Samtliga biografier är skrivna av personerna själva alltså är böckerna primär-

källor, eftersom det är primärkällor som ligger till grund för resultat anser författarna till 

studien att resultatets trovärdighet stärks. Självbiografierna passar bra till den valda metoden 

och ansatsen då fokus låg på att beskriva olika texter som var baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser (Dahlborg & Lyckhage, 2012). En svaghet med att använda 

självbiografier kan vara att författarna uteslutit viktiga händelser då författarna själva 

bestämmer innehållet. 

  
För att författarna till föreliggande studie skulle kunna göra en bedömning om 

självbiografierna var trovärdiga använde dem sig av Segestens (2012) mall för källkritik. Att 

kritiskt granska och kvalitetssäkra självbiografierna ökar resultatets trovärdighet. Samtliga 

självbiografier är kritiskt granskade och kvalitetssäkrade av bokförlag samt av studiens 

författare (bil.3). Självbiografierna upplevs även tillförlitliga då de är skriva av författarna 

själva med deras erfarenheter och upplevelser som utgångspunkt. Det går inte heller att säga 

att någons upplevelse eller erfarenhet är felaktig (Segesten, 2012).  

  

Författarna till föreliggande studie kunde använt sig av vårdvetenskapliga artiklar istället för 

självbiografier. Att använda sig av vårdvetenskapliga artiklar innebär att analysera artiklarna 

och sammanställa tidigare forskning till ny helhet (Friberg, 2012). Detta alternativ valdes bort 

på grund av att författarna till studien ansåg att patienternas upplevelser redan hade 

analyserats i artiklarna, även helheten av personernas unika upplevelse skulle bli svåra att 

fånga i artiklar. 
 

Författarna till studien kunde även ha använt sig av en intervjustudie. Detta alternativ valdes 

bort då författarna kände att de inte hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att utföra 

en intervjustudie. Det skulle ha blivit svårt att få fram personernas upplevelser då frågorna 

och följdfrågorna måste ställas på rätt vis (Patel & Davidson 2011). Enlig 

Helsingforsdekelarationen (2013) Ska enbart forskning på patienter göras av personer med 

lämplig etisk, vetenskaplig och kvalificerad utbildning. 

  

Databasen LIBRIS som är en nationell bibliotekskatalog, användes för att söka efter 

självbiografier. LIBRIS inkluderar Sveriges alla universitet- och högskolebibliotek samt några 

folkbibliotek. Valet av datainsamlingen ansågs vara lämplig då en utbredd sökning 

eftersträvades. Genom en utbredd sökning hittades det mest kvalificerade självbiografierna. 

En nackdel är att databasen inte täcker alla Sveriges bibliotek och på så vis kan relevant data 

som kan ha svarat på syftet uteblivit.   

   

Genom sökningar i LIBRIS valde författarna till studien ut åtta böcker som verkade stämma 

överens med syftet. Efter att ha läst igenom samtliga böcker valdes därefter sex böcker ut och 

två böcker exkluderades då de båda efter granskning inte svarade an på syftet. Två böcker 

som författarna till studien valde att använda var skrivna av samma författare. Båda böckerna 

valdes ut då den andra boken var en fortsättning på den första boken. Detta val gjordes då 

författarna till studien ville få med upplevelsen av hela sjukdomsperioden. Sökningarna som 

författarna till studien gjorde i LIBRIS var att söka på självbiografier om personer som 

drabbats av cancer och ALS. Detta kan ha lett till ett mer ensidigt resultat, men då syftet var 

att belysa palliativa patienters upplevelser oavsett sjukdom anses inte detta vara något hinder. 

Författarna är medvetna om att resultatet inte behöver vara representativt för alla palliativa 

patienter.  
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Urvalsförfarandet avgränsar självbiografierna med inklusions- och exklusionskriterier. En av 

inklusionskriterierna var att självbiografierna kunde vara skrivna av både män och kvinnor i 

olika åldrar, det var för att få en bredare och djupare förståelse av upplevelsen att leva i 

palliativt skede. Att avgränsa ålder hade förmodligen gett ett annorlunda resultat, då 

individernas upplevelser kan bero på var de befinner sig i livet. Författarna till studien 

bedömer att detta inte påverkar studien då författarna ville belysa ämnet utifrån personers 

unika upplevelser i palliativt skede. Självbiografierna skulle enligt inklusionskriterierna vara 

publicerade år 2004 eller senare. Avgränsningen var för att författarna till studien ville få 

palliativa patienters upplevelser i dagsläget, om äldre böcker hade inkluderats hade 

upplevelserna kunnat påverkas av exempelvis vården då den har en stor betydelse för 

palliativa patienters välmående. Vården ändras ständigt och då hade studiens trovärdighet 

minskat. Självbiografierna skulle vara skrivna av svenska författare då risk finns att 

feltolkning av böckerna görs vid översättning samt att författarna till studien ville få personers 

upplevelser utifrån ett svenskt perspektiv. En svaghet kan vara att relevanta och betydelsefulla 

självbiografier kan gått förlorade när endast svenska författare inkluderats.  

  

En av exklusionskriterierna var att självbiografierna inte fick vara skrivna av anhöriga, 

sjukvårdspersonal eller av personer som inte var i ett palliativt skede då det inte var relevant 

till syftet. Palliativa patienters upplevelser hade gått förlorat om utomstående hade 

inkluderats. Barn och ungdomar under 18 år exkluderades för att avgränsa studien till vuxnas 

upplevelser. 

 

Författarna till studien använde sig av en manifest innehållsanalys vilket författarna till 

studien anser vara det bästa sättet då patienternas unika upplevelser ska beskrivas så korrekt 

som möjligt. Latent innehållsanalys innebär att se texternas underliggande budskap och 

författarna till studien ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap för att utföra en latent 

innehållsanalys, analysen och resultatet hade kunnat bli felaktigt.   

  

Det är första gången författarna till föreliggande studie analyserar självbiografier, vilket kan 

vara en svaghet. Dataanalysen redovisas som en bilaga vilket stärker trovärdigheten för 

resultatet då läsaren kan se hur analysen genomförts. Urvalet och analysarbetet är noggrant 

redovisat och det ökar tillförlitligheten av studien då även läsaren kan följa processen och 

avgöra tillförlitligheten. Resultatet i studien är förstärkt med citat från samtliga fem författare 

vilket anses öka trovärdigheten. Citaten lyfter fram författarnas upplevelser av att leva i ett 

palliativt skede. Genom att författarna till studien har varit medvetna om förståelsen och 

diskuterat den under processen kan det ha minimerat risken att förförståelsen påverkat 

analysen samt resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
  

Författarna till föreliggande studie anser att resultatet kan gälla vissa personer som lever i ett 

palliativs skede och befinner sig i liknande situationer i Sverige.  

 

Resultatdiskussion  

 

Sjukdomens påverkan på livet 

Resultatet visar att de flesta av författarna vill ta tillvara på nuet då de vet att livet snart ska ta 

slut. Författarna försöker att inte tänka på döden trots att den finns nära, de försöker istället se 

positivt på livet. Synen på livet förändras, närvaron i nuet stärks och livsglädjen ökar. 

Författarna till böckerna får genom sitt nya synsätt på livet ett ökat välbefinnande. Costa 
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Vargens och Berterö (2012) instämmer att patienter i livets slut tar tillvara på nuet mer när de 

är sjuka än när de var friska. Patienterna inser att de inte kan vänta på ett mirakel som ska 

göra de friska, döden finns nära men de får själva göra en förändring i livet och det är att leva 

så bra som möjligt in i det sista. Sjukdomen ändrar deras syn, patienterna ser världen och på 

deras liv med andra ögon. Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing (2010) både 

instämmer i och motsäger studiens resultat. Patienterna känner en gladare och positivare 

inställning till livet efter diagnos, då de vill ta tillvara på den sista tiden. Men i vissa stunder 

visar de sig glada trots att de inte är det. Patienterna har svårt att njuta i nuet då de inte vet när 

döden ska infinna sig, de känner sig stressade över allt de vill hinna med i livet. Patienterna 

kan inte planera för framtiden eftersom att de inte vet hur länge de ska vara vid liv och 

därmed kan inte patienterna njuta av varje dag. I studiens resultat framkommer det att 

majoriteten av författarna accepterar sin sjukdom vilket bidrar till att rädslan för döden 

minskar. Costa Vargens och Berterö (2012) instämmer att patienter bestämmer sig för att låta 

livet gå vidare efter diagnos och leva tills de ska dö. De är medvetna om döden, sin dödlighet 

och det skapar en medvetenhet att de ska leva tills de dör. 

 

I studiens resultat framkommer det att kärleken från deras medmänniskor gör att de kan 

bibehålla en god livskvalitet. För majoriteten av författarna anser att det är viktigt att inte 

känna någon smärta på grund av sjukdomen eller medicinernas biverkningar för att uppnå 

livskvalitet. Detta bekräftas av Rowlands och Noble (2008) och Costa Vargens och Berterö 

(2012). 

 

Tankar och känslor  

Viktiga fynd är att författarna upplever en förtvivlan över att sjukdomen tar över deras kropp 

och liv. De känner en oro över vad sjukdomen ska utsätta dem för, trots detta har majoriteten 

av författarna hopp om att övervinna sin sjukdom även om sjukdomen är obotlig i nuläget. I 

vissa stunder tappas hoppet och förtvivlan tar över. Författarna har svårt att ta till sig att de är 

så sjuka att de är tvungna att förbereda sig för döden. Författarna tycker olika när det gäller 

raka besked från vården, för vissa skapar det tillit och trygghet medan för andra skapas oro 

och ångest, vilket orsakar sömnlösa nätter. Rowlands och Noble (2008) instämmer att 

patienter har svårt att sova då oro oftast kommer på nätterna när de ligger själva i sin säng 

med sina tankar. Ibland får patienter tanken på att ge upp, de vill bara dö då sjukdomen är för 

påfrestande och då den sjuka isolerar sina tankar från omvärlden. Benzein och Saveman 

(2008) menar att när patienter får prata med någon närstående eller vårdpersonal bevarades 

hoppet så att lidandet minskas och välbefinnandet ökar. Stajduhar, Thorne, McGuinness och 

Kim-Sing (2010) stödjer och motsäger studiens resultat, patienter känner oro över att 

sjukdomen ska ta deras värdighet och skapa lidande. Patienter känner oro när de får besked 

om att de inte kommer leva länge till och då skapas en oro över att bli övergiven. Ärlighet och 

rak information skapar trygghet och luddig information skapar falska förhoppningar och 

osäkerhet. Hopp finns hos patienterna inte bara för att bli friska utan även för att bevara 

förmågan av att leva vidare. 

 

Vikten av goda relationer 

I resultatet framkommer det att författarna känner sig ledsna över att behöva dra in sina 

närstående i den påfrestande situation de har hamnat i. Samtidigt känner de ett stort behov av  

att ha närstående nära sig under sin sjukdom, de känner att kärleken och samhörigheten från 

familjen är viktig. Författarna vill inte att sjukdomen skulle dominera vardagen med deras 

närstående eftersom de vill ta till vara på den sista tiden de har tillsammans, ledsamheten över 

att behöva lämna sina närstående är påfrestande. Även kärlek från människor i samma 
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situation skapar en känsla av samhörighet och de känner inte sig ensamma. Enligt Benzein 

och Saveman (2008), Costa Vargens och Berterö (2012) och Luijkx och Schols (2011) 

instämmer att familj, vänner och folk utifrån behövs för att patienterna ska orka leva sina 

normala liv och de behöver stöd för att orka med sin situation. Genom kärlek, 

uppmärksamhet, stöttning och hjälp från sina närstående styrks patienterna då närstående 

följer deras väg. Rowlands och Noble (2008) bekräftar att samhörigheten är betydelsefull 

mellan patienterna som är i samma situation. Patienterna kan ge varandra ömsesidigt stöd och 

det gör att de blir mindre isolerade och kan hantera sin situation bättre, vilket gör att de 

känner sig mindre ensamma. 

 

I resultatet uppger majoriteten av författarna att vården har inverkan på deras välmående. 

Författarna upplever att vården inte alltid får dem att känna det välmående de önskar. Kvåle 

och Bondevik (2008) och Rowlands och Noble (2008) motsäger resultatet till föreliggande 

studie, patienter upplever att vården är fantastisk och att de har tillit till vården. Personalen är 

kompetenta och kunniga, de lyssnar på patienterna och patienterna känner att de fick vara 

delaktiga i sin egen vård. Personalen kan känna om något tynger patienterna. Patienterna 

känner att personalen kommunicerar med dem, det leder till minskad oro och ökat 

välbefinnande. Spichiger (2009) instämmer med föregående artikel, vården blir som en familj 

då patienterna blir väl omhändertagna av vården. Vårdpersonalen gör sitt yttersta för att 

patienterna ska ha det så bra som möjligt. Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing 

(2010) motsäger och stödjer studiens resultat, artikeln beskriver att personalen har begränsad 

tid med varje patient och det påverkar patienternas välmående, då patienterna upplever att 

vårdpersonalen inte lyssnar. Patienterna känner att de slösar bort vårdpersonalens tid då de 

inte kan botas utan enbart ska dö. Patienterna önskar att få mer empati och fysisk kontakt när 

de känner ångest. Patienterna vill känna sig viktiga och vara delaktiga i sin egen vård men det 

känner de inte att de får vara. 

 

Fortsatt forskning  

Att fördjupa sig i palliativa patienters upplevelser ger en fördjupad förståelse över vad som 

ger lidande och välbefinnande för dessa människor. Det är därför viktigt med fortsatt 

forskning för att undersöka hur lidandet kan lindras och välbefinnandet öka. Ny kunskap kan 

bidra med att palliativa patienter bevarar livskvaliteten och får ett ökat välbefinnande trots 

sjukdom. Därför skulle forskning om sjuksköterskans kompetens inom palliativ vård vara 

intressant att undersöka och hur palliativa patienter upplever bemötandet från sjukvårds-

personal.  

 

Slutsats 

Studien visar att palliativa patienter kan uppleva livskvalitet, välbefinnande och lidande. 

Resultatet visar att patienterna får ett nytt synsätt på livet när de blev sjuka och börjar istället 

leva mer i nuet. När de accepterar sin sjukdom, kan de leva vidare tills de ska dö utan att vara 

rädda för döden. Patienterna kan inte planera för framtiden eftersom de inte vet hur länge de 

kommer att leva. Detta gör att de känner sig stressade över vad de vill hinna med i livet, samt 

sorg över vad de inte kommer att få uppleva. Samhörighet har stor betydelse för att 

patienterna ska kunna bevara livskvalitet samtidigt som de tycker att det är påfrestande att dra 

in de närstående i deras situation. Fysisk och psykisk smärta var något som kunde påverka 

livskvaliteten negativt. Resultatet påvisar också att det finns en förtvivlan över vad sjukdomen 

gör med dem då den påverkar deras självständighet. Hoppet om att bli frisk finns alltid kvar 

och det hjälper de att leva vidare tills de ska dö. Något som har stor inverkan på patienternas 

välmående är vården. Vården skapar lidande men även välbefinnande för patienterna 
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beroende på vilken vård patienterna får uppleva i livets slut. Som vårdpersonal finns det 

möjligheter att förbättra palliativa patienters upplevelser. Vårdpersonal måste inkludera 

patienternas närstående i den palliativa vården, då de närstående har stor inverkan på 

patienternas välmående. Det krävs god kommunikation från vården för att kunna fånga upp 

patienternas tankar och känslor och på så vis öka välbefinnandet för patienterna. Det är 

betydande att patienterna får känna sig viktiga genom att vara delaktiga i sin egen vård. 

Genom mer kunskap kan vårdpersonal främja välbefinnandet och lindra lidande för palliativa 

patienter.  
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Sökning av självbiografier i databasen LIBRIS 
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Sökord 

 

Avgränsningar 

 

Antal 

träffar 

 

Självbiografier 

 

Antal  

utvalda   

 

Utvalda 

självbiografier 

 

LIBRIS 

 

 

 

 

 

 

LIBRIS 

 

 

 

 

 

 

patient*, 

personal 

narratives, 

ALS, 

biografi. 

 

 

patient*, 

personal 

narratives, 

ALS, 

biografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerade 2004 

eller senare och 

skrivna av 

personer med 

obotlig sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 st. 

 

 

 

 

 

 

4 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnos: pastor 

med ALS: en 

bok om 

sjukdomen ALS 

och kristen tro 

(Beiron, 2011)  

 

Om det bara var 

jag (Jansson, 

2011)  

 

Ett år med ALS: 

en smygande 

sjukdom 

(Sandgren, 2005)  

 

Ro utan åror: en 

bok om livet och 

döden 

(Lindquist, 

2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det bara 

var jag 

(Jansson, 2011) 

 

Ro utan åror: 

en bok om livet 

och döden 

(Lindquist, 

2004) 
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Självbiografier 
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Utvalda 

självbiografier 

 

LIBRIS 

 

 

 

 

 

 

LIBRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

patient*, 

personal 

narratives, 

cancer, 

biografi 

 

 

patient*, 

personal 

narratives, 

cancer*, 
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Publicerade 2004 

eller senare och 

skrivna av 

personer med 

obotlig sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

75 st. 

 

 

 

 

 

 

4 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kroppen min: 

resan mot livets 

slut och alltings 

börja (Gidlund, 

2013)  

 

I kroppen min: 

vägsjäl (Gidlund, 

2013)  

 

Att leva med 

cancer (Färjsjö, 

2012)  

 

Att vilja leva 

(Thuvesson, 

2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kroppen min: 

resan mot livets 

slut och alltings 

börja (Gidlund, 

2013) 

 

I kroppen min: 

vägsjäl 

(Gidlund, 

2013) 

 

Att leva med 

cancer (Färjsjö, 

2012) 

 

Att vilja leva 

(Thuvesson, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Bilaga 2 

Beskrivning av valda självbiografier  

 

Färjsjö, Gunnar. Att leva med cancer. 2012. 

Att leva med cancer handlar om Gunnar som torts en obotlig njurcancer bestämmer sig för att 

leva ett så normalt liv som möjligt. Gunnar får ett flertal gånger vara med om nära-döden-

upplevelse, trots detta försöker han se positivt på livet och kämpar emot sin cancer. Gunnar 

har under hela sin sjukdomstid ett positivt tänkande, en livsglädje och ett hopp om ett bra liv 

med sin familj.   

 

Gidlund, Kristian. I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början. 2013. 

I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början, är en bok baserad på Kristian 

Gidlunds blogg. Kristian är född 1983 och var journalist och trummis i bandet Sugarplum 

Fairy. Boken handlar om Kristians kamp mot cancer, han drabbades av cancer 2011 och 

sjukvårdens trodde först att han hade lyckats besegra cancern. Han fick sedan tillbaka cancer 

hösten 2012 och fick då beskedet att cancern denna gång inte gick att bota. I boken beskriver 

Kristians sin sorg över att behöva lämna sina nära och kära och sorgen över att aldrig få bli 

pappa.  

 

Gidlund, Kristian. I kroppen min: Vägsjäl. 2013. 

I kroppen min: Vägsjäl, är en fortsättning på Kristian Gidlunds bok I kroppen min: Resan mot 

livets slut och alltings början. Även denna bok är baserad på Kristians blogg. I boken får vi 

följa Kristians tankar och känslor under hans sju sista månader i livet.  

 

Jansson, Tina. Om det bara var jag. 2011. 

Tina är född 1964 och är utbildad till NO-lärare. Hon bor i Örebro men sin man och tre barn. 

2006 drabbades Tina av den obotliga sjukdomen ALS. Tina började blogga 2007 om sitt liv 

med ALS detta blev en bok baserad på texterna från bloggen. Vi får följa hur hennes sjukdom 

påverkar och förändrar både hennes och familjens liv. 

 

Lindquist, Ulla-Carin. Ro utan åror: en bok om livet och döden. 2004. 

Ro utan åror handlar om Ulla-Carin som i 50 år åldern drabbas av den obotliga sjukdomen 

ALS. I boken beskriver hon hur sorgligt det är att vara dödssjuk och att inte få se sina barn 

växa upp men även glädjen hon känner över det hon hade fått uppleva och det hon skulle få 

uppleva innan sjukdomen tog hennes liv.  

 

Thuvesson, Johnny. Att vilja leva. 2006. 

Att vilja leva beskriver först Johnnys kamp för att återhämta sig efter sin svåra hjärtinfarkt. 

Han får sedan beskedet att han har drabbats av obotlig prostatacancer och att han har ca sex 

månader kvar att leva om inga åtgärder vidtas. Boken skildrar Johnnys egen upplevelse av 

sjukdomen samt han upplevelser av vården.  
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Kvalitetsgranskning av självbiografier 

 

 

Titel  

 

Vilken form 

av litteratur 

är detta? 

 

Vem är ansvarig 

utgivare? 

 

Vem är författare? 

 

När trycktes 

källan 

 

Har texterna blivit 

kvalitetsgranskade?  

 

På vilket sätt kan jag 

använda denna text 

för att utveckla aka-

demisk och profess-

ionell kunskap inom 

mitt ämnesområde?   

Färjsjö, G. 

(2012).  

 

Att leva med 

Cancer  

Självbiografi  Frank Förlag:  

Stockholm 

Författaren är Gun-

nar Färjsjö som 

drabbades av obotlig 

cancer. I Boken be-

rättar Gunnar hur det 

är att leva med obot-

lig cancer. 

 

Boken trycktes 

2012 tre år 

efter att Gun-

nar hade fått 

cancerdiagno-

sen  

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring. 

Boken handlar om 

Gunnars egna upplevel-

ser av sjukdomen och 

om hur han bestämmer 

sig för att leva ett så 

normalt liv som möjligt 

trots den obotliga dia-

gnosen.   

Gidlund, K. 

(2013). 

 

I kroppen 

min: Resan 

mot livets 

slut och all-

tings början 

Självbiografi  Bokförlaget fo-

rum:  

Stockholm 

Författaren är Kris-

tian Gidlund som 

drabbas av obotlig-

cancer. Boken är 

baserad på Kristians 

blogg i kroppen min. 

Boken trycktes 

2013 två år 

efter att Kris-

tian hade fått 

sin första can-

cerdiagnos. 

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring.  

 

Boken handlar om Kris-

tians liv efter att han i 

mars 2011 fick sitt 

första cancerbesked och 

blev då frisk från detta, 

för att sedan få tillbaka 

cancern i augusti 2012 

och cancern visar sig då 

vara obotlig. I boken få 

vi följa hans liv med en 

obotlig sjukdom. 
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Gidlund, K. 

(20013). 

 

I Kroppen min: 

Vägsjäl  

Självbiografi  Bokförlaget 

forum: 

Stockholm  

Författaren är Kris-

tian Gidlund som 

drabbas av obotlig-

cancer. Boken är 

baserad på Kristians 

blogg i kroppen min. 

Boken trycktes 

2013 två år efter 

att Kristian hade 

fått sin första 

cancerdiagnos. 

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring. 

Boken får vi ta del av 

Kristians tankar och 

känslor under det sju 

sista månaderna av 

hans liv.  

Jansson, T. 

(2011). 

 

Om det bara 

var jag. 

Självbiografi  Verbum förlag 

AB: Stockholm  

Författaren är Tina 

Jansson som drabba-

des av den obotliga 

sjukdomen ALS. 

Boken är baserad på 

Tinas blogg. 

Boken trycktes 

2011 fyra år 

efter att Tina 

fick diagnosen 

ALS. 

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring. 

I boken får vi följa 

Tinas liv, vi får ta del 

av hennes upplevelser 

och hur hennes liv 

förändrades efter 

sjukdomsdiagnosen.  

Lindquist, U-

C. (2004). 

 

Ro utan åror  

Självbiografi  Norstedts förlag 

AB: Stockholm 

Författaren är Ulla-

Carin Lindquist som 

var en svensk tv-

journalist som fick 

diagnosen ALS. 

Boken är tryckt 

2004 samma år 

som Ulla-Carin 

dog.  

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring. 

I boken få vi ta dela 

av Ulla-Carins upple-

velser av att leva med 

den obotliga sjukdo-

men ALS.  

Thuvesson, J. 

(2006). 

 

Att vilja leva 

Självbiografi  Bra Böcker AB:  

Malmö   

Författaren är 

Johnny Thuvesson 

som drabbas av ett 

flertal olika svåra 

sjukdomar och till 

följd av detta drab-

bas han av obotlig 

prostatacancer som 

sedan sprider sig i 

hans kropp. 

Boken är tryckt 

2006, några år 

efter att han får 

sin Cancerdia-

gnos.  

Boken granskades av 

förlaget innan publice-

ring. 

I boken får vi följa 

Johnnys kamp i att 

bibehålla en god livs-

kvalitet trots ett flertal 

olika sjukdomar. Vi 

får även ta dela av 

Johnnys upplevelser 

av vården.  

  



 

 
 

 
 

 Bilaga 4 

 

Exempel på dataanalys 

 

Meningsbärande enheter  Kondenserad meningsen-

het  

Kod  Underkategori  Huvudkategori  

Den tid jag har kvar av mitt liv 

ska jag försöka ta till vara på ett 

bättre sätt än hittills. Jag ska för-

söka leva och njuta så mycket jag 

kan av det. 

Jag ska försöka ta till vara 

på min sista tid i livet och 

njuta av det mer än vad jag 

hittills har gjort.   

Ta till vara på sista ti-

den. 
Njuta i nuet. Sjukdomens påverkan på 

livet. 

Jag har vant mig, fogat mig vid 

tanken att jag har en sjukdom som 

inte kommer att gå över utan bara 

göra mig klenare och klenare fy-

siskt. Jag går inte ens omkring 

och är ledsen för det hela tiden 

Jag har vant mig, fogat mig 

att sjukdomen inte kommer 

att gå över. Jag är inte ens 

ledsen hela tiden. 
 

Vant och fogat mig. 
 

Acceptans. 
 

Sjukdomens påverkan på 

livet. 

Viljan att leva vidare bygger på 

den övertygelsen att jag ska bli 

bättre och kanske även få ett lätt-

sammare liv utan en ständig oro. 

Viljan att leva bygger på 

övertygelsen att jag ska bli 

bättre. 

Ska bli bättre. Hopp. Tankar och känslor. 

Jag känner djup sorg över allt jag 

inte kommer att få uppleva. Jag är 

bedrövad för att jag snart kommer 

att lämna mina fyra barn. 

Djup sorg över att lämna 

sina fyra barn. 

 

Sorg. 

 

Framtiden. 

 

Tankar och känslor. 

Jag älskar att vara omgiven av 

människor. Människor som skrat-

tar och pratar och vet att de ska 

dö. Som inte tror att det bara är 

jag som ska det. 

Älskar att vara omgiven av 

människor som vet att de 

ska dö. 

 

Inte ensam Samhörighet. Vikten av goda relationer. 

 


