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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det avlider generellt mellan 90 000-100 000 människor i Sverige varje år. De 
som lever i livets slutskede kan utkämpa en kamp med oro, ångest och smärtor samtidigt som 
stöd upplevs som otillräckligt. I livets slutskede kan människan också uppleva känslor som 
trygghet och ibland ensamhet. Ibland kan känslor som trötthet och smärtor upplevas. Alla 
människor är olika och även de som är i livets slutskede skall få ett värdigt liv.  

Syfte: Syftet var att belysa upplevelserna av att leva i livets slutskede.   

Metod: En kvalitativ ansats med vårdvetenskap som grund har används i studien. Kvalitativ 
manifest innehållsanalys har gjorts på 4 självbiografier och har legat till grund för resultatet.  

Resultat: Resultatet visar att upplevelserna som en människa upplever i livets slutskede 
uppkommer som en begränsning av kroppen, förlorade upplevelser i livet, en acceptans för 
sjukdomens följder och strategier för att behålla hoppet i livet trots sjukdom.   

Slutsats: Att leva i livets slutskede är ansträngande både för personen själv men också för 
dess närstående. Resultatet visade att det är de närstående som kan behöva stöd och hjälp med 
bearbetning. Det kan vara av värde att studera hur de närstående upplever att stå bredvid en 
person som lever i livets slutskede. 



	  

INLEDNING 1	  

BAKGRUND 1	  

Vård i livets slutskede 1	  

Fysiska aspelter 1 

Psykosociala behov i livets slutskede 1	  

Existentiella tankar inför livets slutskede 2	  

Sjuksköterskans delaktighet inom vård i livets slutskede 2	  

TEORETISK REFERENSRAM 2	  

Livsvärld 3	  

Kroppen som levd 3	  

PROBLEMFORMULERING 3	  

SYFTE 3	  

METOD 3	  

Datainsamling 4	  

Urvalsförfarande 4	  

Dataanalys 4	  

Etiska överväganden 4	  

RESULTAT 5	  

Kroppens begränsningar 5	  

Förlorade upplevelser i livet 5	  

Acceptans av sjukdomens följder 6	  

Strategier för att behålla hoppet i livet trots sjukdom 6	  

DISKUSSION 7	  



	  

Metoddiskussion 7	  

Resultatdiskussion 8	  

SLUTSATS 9	  

REFERENSLISTA 10	  
 

Bilagor 
1. Underlag för studien 

2. Källkritisk granskning av självbiografierna 

3. Presentation av självbiografierna 

4. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen 

5. Redovisning över kvalitetsgranskning 



	   1	  

INLEDNING  
Mina arbetslivserfarenheter som undersköterska inom landstinget har gett mig en insyn i att 
kunskaper om att leva i livet slutskede är begränsade inom dagens sjukvård. Det är ytterst 
betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för hur upplevelser kan vara av att 
leva i livets slutskede för att kunna möta människor i det skedet av livet.  

BAKGRUND 
Det avlider generellt mellan 90 000-100 000 människor i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 
2013a). Många av de som lever i livets slutskede utkämpar en kamp med oro, ångest och 
smärtor samtidigt som stöd upplevs otillräckligt. Personer som närmar sig livets slut ska få ett 
värdigt liv (Socialstyrelsen, 2013b).  

Vård i livets slutskede 
I livets slutskede kan människan vara i behov av mycket stöd, vilket kan erbjudas via den 
palliativa vården, vilket innebär att vården ändras från att vara botande till att vara lindrande. 
Exempel på sjukdomar där palliativ vård kan behövas är i slutskedet av hjärtsvikt, kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom eller spridd cancer (Palmberger, 2012).   

Världshälsoorganisationen (WHO) har utformat en definition av palliativ vård som innebär att 
förbättra livskvaliteten för patienten som har livshotande sjukdom. Genom tidig identifiering 
och behandling kan den palliativa vården förebygga och lindra lidande. Det kan handla om 
psykosociala, existentiella och fysiska behov. Den palliativa vården har som uppgift att 
förbättra livskvalitén vilket kan påverka sjukdomsförloppet positivt, samt att kunna betrakta 
döden som en normal process (Världshälsoorganisationen, 2015). 

 
Fysiska aspekter 
Livets slutskede ger fysisk påverkan på livet på flera olika sätt. Som en överväldigande 
trötthet, andningssvårigheter, illamående och smärtor är en del av de komplikationer och 
symtom som kan uppkomma (Palmberger, 2012).  

Kroppens reaktion på sjukdom i livets slutskede är olika, en del upplever att de vill prata om 
det som hänt medan andra föredrar tystnad (Sandberg, 2011). En ny verklighet växer fram då 
kroppen begränsas och livets verklighet inte blir som tidigare. Livet ändras och kan inte tas 
förgivet som tidigare. De fysiska aspekterna som sjukdomen påverkar leder till många 
förluster i livet (Spichiger, 2008).  

Psykosociala behov i livets slutskede 
Alla människor är unika, därför kan olika former av stöd i livets slutskede behövas. I 
situationer som handlar om livets slutskede kan det vara viktigt med trygghet och att kunna få 
stöd (Borstrand & Berg, 2009).   

De som bor hemma i livets slutskede kan behöva larm och hemsjukvård. Det kan minska 
livets svårigheter för personen, samt öka välbefinnandet och ge livskvalitet trots sjukdom 
(Aoun, O’Connor, Skett, Deas & Smith, 2012).  

Det kan vara en psykisk påfrestning att vara i livets slutskede, situationen är svår att hantera 
och förstå. Krisen som kan uppstå leder till flera olika reaktioner, exempelvis isolering eller 
förmåga att inte vara ensam. Upplevelser av oro och ångest eller känsla av tomhet kan 
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upplevas. Hur personen upplever livets slutskede präglas av tidigare erfarenheter och 
värderingar (Sandberg, 2011).  

De närstående har då en betydelsefull roll i att stödja personen i livets slutskede. De kan vara 
behjälpliga i hemmet med hushållssysslor och stöd och finnas i situationen runt om den sjuke 
och bryr sig, utan att uppleva sig som vårdare. De närstående kan också hjälpa till med att 
motverka den kris som kan uppkomma i livets slutskede (Hardy, King & Rodriquez, 2014).   

Existentiella tankar inför livets slutskede 
Att dö betyder att skiljas från den vardag och de sammanhang som människan finns inom. 
Känslor som kan uppstår inför döendet och döden varierar från person till person. De känslor 
och tankar som kan uppkomma kan vara hur döendet kommer att bli medan en annan kan ha 
känslor för konsekvenserna av döden. Oavsett de känslor och tankar som uppkommer så kan 
personen ställas inför existentiella frågor. Som kan beröra mening, rättvisa och ansvar. Det 
startar frågeställningar om vad som är viktigt i livet och frågor som ”Vad vill jag?” och ”Vem 
är jag?” kan uppkomma (Sand & Strang, 2013).  

Det väcks en stor existentiell utmaning för alla som lever nära livet slut. Det finns de som 
upplever dödsångest, vilket kan uppkomma när människan blir medveten om att livet är hotat 
och begränsat. När existentiell kris uppkommer i samband med döden är det viktigt för 
vårdpersonal att ha förståelse för frågor som kan uppkomma vid den existentiella krisen då 
patienterna kan ha frågor om döden och livet ur en personlig vinkel (Ibid, 2013).  

Sjuksköterskans roll inom vård i livets slutskede 
Sjuksköterskan ska arbeta med relationsskapande, koordinerande, kommunikation och 
stödjande åtgärder. Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en god relation för att kunna 
skapa en trygghet och tillit för patienten. Patienten skall kunna dela sina innersta tankar, 
frågor och känslor med sjuksköterskan. När patienten behöver stöd kan sjuksköterskan 
exempelvis ge information eller finnas till för patienten i dess svåra stunder. Stöd kan också 
infinna sig från närstående och då kan sjuksköterskan hjälpa de närstående så att dessa får 
lättare att kunna stödja patienten. En viktig del i sjuksköterskans roll är kommunikation, det 
innefattar både den verbala och icke verbala kommunikationen. Inom vård i livets slutskede 
ska sjuksköterskan kunna känna av och veta när kommunikation skall inledas. 
Kommunikationen som sjuksköterskan skall behärska är av fysisk, social, psykisk och 
existentiell karaktär. Att kunna balansera närhet och distans med patienten är viktigt för 
sjuksköterskan inom vård i livets slut (Fredrichsen, 2012).  

Sjuksköterskans arbetssätt är patientcentrerat, arbetet görs för att kunna bygga en relation 
mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan är en central del av vården i livets 
slutskede (Raphael, Waterworth & Gott, 2014).  

Sjuksköterskan arbetar också med att minska smärta och lidande, det görs för att patienten 
skall må så bra som möjlig och minska de emotionella påfrestningarna hos patientens 
närstående (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie och Sandberg, 2008). 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien bygger på ett vårdvetenskapligt synsätt där förståelse för upplevelsen av att leva i 
livets slutskede eftersöks. Inom vårdvetenskapen är hälsa, lidande och sjukdom grundstenar 
och det är betydelsefullt att sätta dessa i relation med varandra för att förstå individens 
livsvärldsperspektiv. Vårdvetenskapen har människan i fokus som med en vetenskaplig ansats 
beskriver och analyserar vårdandet för att stödja och stärka hälsa (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
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Kroppen som levd och livsvärld är vårdvetenskapliga begrepp som har betydelse i 
litteraturstudien: 

Livsvärld 
Varje människa har sin egna unika livsvärld. Vilket enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan 
definieras som ”livsvärlden förstås som världen så som den erfars”. Eftersom alla människor 
är olika är det viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till patienternas olika livsvärldar för att 
ge ett bra bemötande och vårdande vid vård i livets slut. En sjuksköterska har fokus på 
patientens livsvärld och vill förstå hur olika aspekter som vårdande, sjukdom och lidande 
påverkar den individuella patienten i sitt sammanhang. En människas livsvärld kännetecknas 
av olika aspekter som förfluten tid, nutid och framtid. En patient som är i livets slutskede kan 
ha en stark oro inför framtiden, vilket kan leda till en störning av livskraften och 
välbefinnandet i nuet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Kroppen som levd 
Människan har en kropp, en borg till allt som upplevs och erfars. Kroppen är liv och existens 
och den är fylld med upplevelser, känslor och visdom. Den levda kroppen är ett subjekt och 
inte ett objekt som kan reduceras. De existentiella frågorna som människan upplever finns i 
den levda kroppen. När människan har en sjukdom som kan leda till livets slut kan fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella frågor och synpunkter uppkomma. Det är viktigt att komma 
ihåg att den levda kroppen innefattar fysiska, psykiska, andliga och existentiella aspekter som 
kan upplevas på en och samma gång vilket leder till insikt att kropp och själ hänger ihop. Det 
är därför viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till detta vid bemötande och behandling av en 
patient i livets slutskede (Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING  
För att må så bra som möjligt i livets slutskede så kan palliativ vård vara nödvändigt för att få 
extra stöd och hjälp. Alla människor är unika och har olika livsvärldar vilket gör att känslor 
inför livets slutskede upplevs på ett unikt sätt. Olika aspekter som sociala, existentiella, 
fysiska och psykiska kan uppkomma i vård i livets slutskede. Det kan vara av stort värde att 
skapa en förståelse för hur dessa aspekter påverkar människan i livets slutskede. 
Sjuksköterskan har en central del i vården kring livets slutskede för patienten för att kunna 
förebygga och lindra komplikationer och göra den sista tiden i livet värdefull. Genom att ta 
hänsyn till den levda kroppen som varje människa har, kan sjuksköterskan ge en sådan bra 
vård som möjligt. Det är viktigt att belysa innebörden av hur patienterna upplever att leva 
nära livets slutskede. Studien kan leda till en ökad och fördjupad kunskap och bidra med att 
skapa en förståelse hos sjuksköterskan och andra professioner så att alla människor kan få ett 
värdigt slut på livet.  

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelserna av att leva i livets slutskede.   

METOD 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats för att belysa subjektiva upplevelser i livets 
slutskede. Enligt Kristensson (2014) är den kvalitativa metoden lämplig att använda för att få 
fram upplevelser, tankar och känslor.  
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En induktiv ansats med analys användes i studien, den användes då det är en analys av 
verkligenheten som en människa har varit med om, där delar kopplas ihop till en helhet och 
det är relevant för studiens syfte (Kristensson, 2014).  

För att besvara studiens syfte valdes självbiografier, vilket innebär att tankar och upplevelser 
delges via författarnas livshistoria. (Segesten, 2012). 

Datainsamling 
Resultatet grundades på fyra stycken självbiografier. Självbiografierna söktes via LIBRIS 
som är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Libris användes för att få fram aktuellt 
utbud av biografier relevanta för att svara an mot syftet. Avgränsningar som LZ gjordes som 
begränsade sökningen till endast självbiografier, även avgränsningar som nyast utgivningsår 
och biblioteket Växjö gjordes för att få fram de relevantaste biografierna. Sökord som livets 
slutskede provades, men utan relevanta resultat. Då användes sökord som döden med 326 
träffar och människan inför döden med 47 träffar (Bilaga 1). Biografier som ansågs relevanta 
för studiens syfte lästes sammanfattningen på, de nyaste biografierna sedan i fallande skala till 
äldre biografier, de som svarade bäst på studiens syfte inkluderades i studien. De biografierna 
som valdes ut granskades av källkritisk kvalitetsgranskning (Bilaga 2) (Segesten, 2012) för att 
få fram de biografierna med bra kvalitet. Tre biografier hittades och för att få med helheten 
valdes en fjärde biografi ut då en författare till de hittade tre biografierna hade skrivit en 
fortsättning i ytterligare en biografi. Den fjärde biografin hittades genom att söka på 
författaren via Onesearch och då hitta författarens andra biografi som inkluderades i studien.  

 
Urvalsförfarande 
Inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna av en person som lever i livets 
slutskede och vara skrivna som självbiografier. Biografierna skulle vara skrivna på svenska av 
person med minimiålder 18 år.  

Utvalda självbiografier presenteras i (Bilaga 3). 

Dataanalys  
Analysen av självbiografier genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalysmetod 
med manifest perspektiv som utgångspunkt för att identifiera skillnader och likheter i 
textinnehållet, och beskriva variationer för att få fram det uppenbara innehållet i biografierna 
utan tillfälle till tolkning (Bilaga 4). Analysen inleddes med granskning och läsning av 
biografierna för att ta ut meningsbärande enheter som var väsentliga för studiens syfte. Det 
centrala i de meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebär att korta ner och bevara 
det centrala i enheterna. Koder som hade liknande budskap bildade kategorier. Kategorierna 
användes i resultatet för att visa det gemensamma faktorerna som återfanns i biografierna 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  

Etiska överväganden 
Alla studier som bedrivs inom vårdvetenskapen skall följa de fyra etiska kraven som 
Helsingforsdeklarationen (2013) tar upp. De fyra etiska kraven som tas upp är 
informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven 
finns för att studien skall vara etisk och skyddande mot informanterna. Den föreliggande 
studien bygger på självbiografier och då författarna till biografierna valt att publicera deras 
texter så finns det inga etiska hinder att använda deras texter i den föreliggande studien. Enligt 
Helsingforsdeklarationen så är forskare skyldiga att redovisa allt material vilket författaren till 
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föreliggande studie har haft i beaktning och redovisat resultat där inget undanhållits eller 
förvridits.  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) så har varje författaren en egen förförståelse av det 
som skall undersökas. Författaren till föreliggande studie har till inte låtit sin förförståelse 
påverka studiens resultat. Materialet som framkommit har studerats med ett öppet synsätt.  

 

RESULTAT 
Fyra kategorier framkom efter analys av datainsamlingen som beskrev innebörden av att leva 
i livets slutskede; Kroppens begränsningar, förlorade upplevelser i livet, acceptans av 
sjukdomens följder och strategier för att behålla hoppet i livet trots sjukdom. 

Kroppens begränsningar  
Resultatet visade att kroppen begränsades i livets slutskede. För att försöka vara steget före 
och minska kroppens begränsningar eftersöktes exempelvis sjukdomsinformation. En 
besvikelse uppkom då det upplevdes var svårt att förstå och klara av begränsningarna som 
hände med kroppen. Begränsningarna yttrade sig genom att det som kunde klaras av tidigare 
nu inte gick, på grund av att kroppen inte hade samma kraft som tidigare eller att exempelvis 
yrsel och trötthet blev överväldigande. 

”Jag vill leva. Så fruktansvärt mycket. Men kroppen lyder inte” (Gidlund, 2013, s, 101).   
En ny tillvaro uppkom som inte var självvald. Detta medförde en sorg i och med att kroppens 
begränsningar hade lett till känslor som i vissa fall önskade att livet tog slut för att slippa se 
och uppleva begränsningen som hände med kroppen.  

För att slippa plågas och se sin egen kropp tyna bort förklarades en skiljelinje mellan kropp 
och själ. Det var lättare att acceptera att kroppen inte var ens egen, själen och kroppen var två 
skilda delar, det var kroppen som var sjuk medan själen var frisk.  

Det beskrevs en svårighet att ha förståelse då allt gick så snabbt, från att vara frisk till att leva 
med en dödlig sjukdom. Detta ledde till att frågor som ”varför straffas jag?” uppkom. Det 
medförde att hjälp från anhöriga och vänner kunde behövas för att klara av vardagliga ting så 
som hushållssysslorna.  

Resultatet visade att det var lättare att hantera kroppens begränsningar i ensamhet, när det inte 
fanns några andra att ta hänsyn till. Det var påfrestande att se hur de närstående blev 
påverkade av begräsningarna. De närstående lever vidare och det är de som måste bearbeta 
bortgången. I de närståendes sällskap så förändrades situationen och sjukdomen kunde 
glömmas bort för stunden. Men sjukdomen kunde också göra sig mera påmind då personen 
inte klarade av att göra så mycket med sina närstående som tidigare. Resultatet visade att det 
var ansträngande att visa kroppens förändringar för de närstående. Istället byggdes en fasad 
upp, vilket innebar en ytterligare trötthet utöver det som sjukdomen redan medfört.  

Förlorade upplevelser i livet 
Det svåraste som beskrevs i resultatet var förlorade upplevelser i livet vilket kunde leda till en 
oönskad självömkan. Upplevelser som att missa barnens bröllop eller att inte kunna få barn 
alls beskrevs som en stor sorg, det var något som var tvunget att accepteras.  

”Kommer jag verkligen inte få leva och se mina barn gifta sig?” (Hitchens, 2014 s. 19). 
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Att leva i livets slutskede innebar tankar och drömmar på hur livet hade kunnat forma sig. 
Drömmar om yrkesframtid och resor beskrevs som sorg men också som glädje i stunden då 
det ledde till att den sjuka kroppen kunde glömmas bort för en stund och åka med själen på en 
tankevandring.  

För att göra övergången till livets slut lättare för de anhöriga så gjordes uppoffringar för dem 
för att minska de förlorade upplevelserna i livet. Författarna hade både en sorg för det som de 
själva missade, men också en sorg i vad de närstående missade. Uppoffringarna som gjordes 
var att följa med på kalas fast tröttheten eller värken var för dominerande. Det gjordes för de 
närståendes skull så att upplevelserna tillsammans skulle bli så många som möjligt.  

Acceptans av sjukdomens följder 
Att kunna acceptera sjukdomens följder står parallellt till kroppens begränsningar och 
förändringar. Att börja acceptera sjukdomens följder uppkom när diagnosen var slutgiltig och 
sjukdomen begränsade livet till den nivån att perspektivet på meningen med livet ändrades.  

Sjukdomen kunde variera mellan att bli bättre för att sedan bli sämre. Och när sjukdomen blev 
sämre så kom en insikt att sjukdomen inte skulle behandlas utan istället ha sin gång då 
variationerna var för ansträngande.  

Att leva i livets slutskede innebar en acceptans för hur resten av livet skulle gestalta sig. 
Starka känslor uppenbarade sig vilket yttrade sig i ilska om varför. Då acceptans och insikt 
hade nåtts så hade begravningstankar funderats ut. Det vart viktigt att kunna planera sina 
begravningar för att minska bördan för de efterlevande. De upplevde att deras närstående hade 
en större svårighet att förstå hur det kändes för personen som var sjuk. Det beskrivs som att 
sjukdomens följder var lättare att förstå för personen med sjukdom istället för de närstående 
då de närstående hade en annan syn på sjukdomen och kunde inte förstå hur den sjuke 
upplevde sitt liv.  

Resultatet visade att då sjukdomens följder kunde accepteras, upplevdes livet mera levande.  

”Det är förunderligt- jag vill faktiskt inte vara utan den här delen av mitt liv! Jag har en 
ytterst begränsas tid kvar här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden för mig 
närmare livet” (Lindqvist, 2004, s.199). 

Livet togs till vara på ett helt annat sätt än tidigare då acceptans för sjukdomens följder kunde 
infinnas. Livet och tiden prioriterades på annat sätt och livets små ting var nu viktigare än 
tidigare, som att känna vinden i håret på en promenad som personen orkade gå fick en ny 
betydelse.  

Strategier för att behålla hoppet i livet trots sjukdom 
Olika strategier beskrevs för att hålla hoppet uppe trots den dödliga sjukdom som att 
sjukdomsdiagnosen inte hade kommit ännu, alltså så kunde det vara något som kunde botas.  

”Om det är ALS.. jag är ingen läkare.. Du är väl för ung för det. Du har nog en perifer 
skada.. Hoppas hon har rätt” (Lindqvist, 2004, S.33).  

Otaliga behandlingar som gjordes för att hoppet om överlevnad och bot skulle infinnas. Det 
beskrevs att om inte bot infann sig så var det förbättring som önskades istället, det var bättre 
än att livet skulle avslutas för tidigt. Hoppet ledde till en överlevnadskamp, författarna förstod 
att de inte kommer att överleva men minsta lilla förändring till det bättre var nog för att 
kampen om livet skulle fortsätta. Hoppet och kampen fanns där och användes också för de 
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närstående. Det var ansträngande för författarna att se vad sjukdomen gjorde med de 
närstående och för att minska lidandet på dem så försökte författarna hålla hoppet uppe.  

Att leva i livets slutskede innebar en sista kamp för livet. Hoppet fanns ständigt närvarande, 
att livet skulle kunna få fortsätta.  

”Senare när cancern är borta, då börjar en ny match och den ska jag vinna” (Gidlund, 2013, 
S. 35) 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa upplevelserna av att leva i livets slutskede. I resultatet 
framkom att det var svårt att inse och klara av förändringarna som sker med kroppen. 
Resultatet visar att författarna var besvikna över att förlora upplevelser som hör livet till, som 
att få se sina barn gifta sig eller få några egna barn. Perspektivet på livet förändrades då 
acceptans för sjukdomens följder infann sig när diagnosen var slutgiltig.  

Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes för studien, för att få fram de subjektiva upplevelserna om att leva 
i livets slutskede. Denna design valdes istället för den kvantitativa ansatsen som grundar sig 
på att kunna generalisera slutsatser och hitta en mätbar verklighet vilket inte var relevant i 
studien (Kristensson, 2014).  Även Forsberg och Wengström (2008) menar att inom den 
kvalitativa forskningen är människans subjektiva upplevelser centrala.  

I föreliggande studie hämtades resultatet från självbiografier, för att få en djup och subjektiv 
upplevelse som möjligt. Segesten (2012) beskriver att biografier inte har någon begäran på att 
vara objektiva och att det är skrivet från biografiförfattarnas åsikter och passande att använda 
i föreliggande studie. Studien hade kunnat göras som en intervjustudie men då det fanns en 
svårighet att hitta informanter som kunde bidra och vara relevanta för studiens syfte så valdes 
den metoden bort. Studien kunde ha baserats på vetenskapliga artiklar men självbiografier 
innehåller ytterligare en aspekt av författarnas tankar, känslor och upplevelser då det är 
författarna själva som skrivit böckerna. Denna ytterligare aspekt kanske inte hade kommit 
fram vid intervjuer som de vetenskapliga artiklarna bygger på då det är forskaren som styr 
intervjufrågor och följdfrågor. 

Resultatet byggdes på fyra självbiografier istället för tre som var kravet, det har gjorts för att 
biografi fyra var en fortsättning på en föregående. Båda självbiografierna inkluderades då 
betydelsefull data hade kunnat förloras om bara en av två biografier hade inkluderades i 
studien. Självbiografierna hittades via Libris, vilken är databasen för hela Sveriges bibliotek 
och det största utbud av lämpliga biografier kunde hittas där.  

För att underlätta litteratur sökningen användes sökord, då sker avgränsning som leder till det 
som inte tillhörde problemområdet bortsorteras (Östlundh). Livets slutskede som sökorden 
användes först men utan resultat. Då provades andra sökord som döden och människan inför 
döden.  

Inklusionskriterierna för självbiografierna var att de skulle vara skrivna av en person med en 
sjukdom som leder till livets slut. De biografier som valdes ut för studien ansågs svara på 
studiens syfte efter att biografiernas sammanfattningar lästs.  

Biografierna genomgick en källkritisk granskning (Bilaga 2). Enligt Segesten (2012)  krävs en 
kritisk granskning av allt material som skall ingå i studien vilket är en styrka för studien.  
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Självbiografierna som användes i studien är från olika publiseringsår men upplevelser om att 
leva nära livets slut är unika och oberoende på utgivningsår. Upplevelserna kan ha förändrats 
beroende på miljön och utvecklingen av vården som skett efter att självbiografierna utgivits 
men detta kan inte styrkas. Styrkor för studien kan vara att upplevelserna av att leva i livets 
slutskede är den samma för de olika biografiförfattarna fast de hade olika sjukdomar och kön.  

Analysen av arbetet gjordes med en kvalitativ innehållsanalys där utgångspunkten för 
analysen var manifest. Med manifest innehållsanalys menas att texten bryts ner, likadana 
delar hittas och ny kunskap sätts samman och bildas. Denna analysmetod är en styrka i 
studien då den bidrar till att ny kunskap bildas.  

Endast en person analyserade och tolkade studien, vilket kan vara en svaghet då tolkning har 
skett ur enbart ett perspektiv. 

Det kan till en viss del finnas en överförbarhet i studiens resultat, men då människans tankar 
och upplevelser är unika så är det chansen för en överförbarhet liten.  

Resultatdiskussion  
Resultatet visade att de som lever i livets slutskede upplevde en begränsning av kroppen. Här 
beskrivs också förlorade upplevelser, acceptans av sjukdomens följder samt strategier för att 
behålla hoppet i livet trots sjukdom.    

En begränsning av kroppen beskrevs i föreliggande studies resultat som en svårighet att inse 
och klara av förändringarna som skett med kroppen. Kroppen var inte som tidigare och det 
ledde till en svårighet att kunna klara vardagen som tidigare. Detta beskrivs i Dahlberg och 
Segesten (2010) den levda kroppen är människans tillgång till livet, och om den förändras och 
inte är som tidigare så minskas också tillgängligheten till livet. Den personliga världen 
påverkas då, exempelvis en kronisk sjukdom eller sjukdom i livets slutskede drabbar 
människan. 

Detta styrks i studie gjord av Kneck, Klang och Fagerberg, (2011), deras studie visar att 
människans igenkännbara kropp blev förändrad efter sjukdom, livssituationer som tidigare 
varit självklara blev nu svårare och behövde tänkas igenom och planeras mycket för att kunna 
genomföras. Det visar på att kroppen har en viktig roll i livet, utan kroppen så kan livet inte 
utövas i den omfattning som människan vill.   

Även Ek och Ternestedt (2008) visar att vid en sjukdom påverkar människans vardag på flera 
olika sätt. De fysiska förändringarna som sker med kroppen leder till svårigheter i sociala 
sammanhang då kroppen inte orkar som tidigare eller att tröttheten tar över. Det leder till 
minskad glädje och meningsfullhet i vardagen.  

I denna litteraturstudies resultat visade det sig att det var när sjukdomens diagnos var 
bekräftad som acceptans för sjukdomens följder uppstod. Kroppens förändringar och 
begränsningar gjorde det arbetsamt för patienterna. En acceptans uppkom även fast den levda 
kroppen begränsades och förändrades så att hela livet blev förändrat. Det kan sammankopplas 
med vad Dahlberg och Segesten (2010) menar då den levda kroppen som är liv och existens 
förändras och begränsas leder det till upphörande av det liv som människan vill har och är van 
vid och livet måste hanteras på ett annorlunda sätt. 

De sjuka hade det svårt att se hur de närstående blev påverkade utav deras sjukdom och de 
hanterade hellre kroppens begränsningar i ensamhet då de närstående besparades på lidande. 

I studie gjord av Esbensen och Thomé (2010) beskrivs att de sjukas närstående har det svårt 
att se hur sjukdomen påverkade deras närstående. Fast inte döden har inträffat var det som att 
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det hade hänt, då personen förändras så pass mycket och den närstående då inte kände igen 
den sjuka. Och på grund av sjukdomen så förändras också relationen mellan den sjuke och 
dess närstående. Det är påfrestande för både patienten och dess närstående att se 
förändringarna som sker.  

I studie gjord av Aoun och Skett (2013) så är inte patienten rädd för döden utan vill hellre att 
det ska ske så att påfrestningen på familjen minskar. Patienten beskriver att de inte vill vara 
en börda för familjen.  

De närstående hade svårt att se hur livet förändrades i livets slutskede. Detta kan 
sammankopplas med Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver människans livsvärld som 
personlig och unik. Och det kan vara därför som de närstående och författarna till biografierna 
inte kan förstå hur de olika parterna upplever och förstår det som sker i livets slutskede.  

 Att acceptera sjukdomens följder var således något som uppkom då författarna fått insikt att 
sjukdomen inte kommer att kunna botas. Det ledde till en acceptans då det inte fanns något 
annat att göra. Den sista tiden av livet användes i vissa fall till att genomföra olika aktiviteter 
som de hade drömt om trots sin sjukdom.  

Det beskrevs vidare i den föreliggande studies resultat att biografiförfattarna kunde acceptera 
hjälp och börja planera sina begravningar när sjukdomens diagnos vad definitiv. 
Begravningsplaneringarna gjordes för de närståendes skull, då de inte ville lämna planeringen 
som en börda för de närstående. Detta kan jämföras med studien av Lowey, Norton, Quinn 
och Quill (2013)  som visar att personerna i livets slutskede kommer fram till en punkt där de 
är villiga att acceptera hjälp och kan då också acceptera sjukdomens följder. De valde att 
acceptera och få hjälp för att kunna fortsätta vara självständiga och kunna fortsätta sitt liv som 
tidigare. Det beskrivs begravningsplanering när sjukdomens diagnos och framtid vad definitiv 
och de ville veta sjukdomens förutsägbarhet då det lättare kunde planera sin begravning, för 
att minska bördan på de efterlevande. 

Det framkommer det att de sjuka hade strategier för att behålla hoppet i livet trots sjukdom. 
Strategierna kunde vara att få otaliga behandlingar för att må bättre. Och att då sjukdomen 
inte skulle kunna botas så hoppades de på bättring i alla fall. Detta styrks i studie av Lowey, 
Norton, Quinn och Quill (2013) då patienternas i deras studies hade olika strategier för att 
behålla hoppet i livet trots de lever med en dödlig sjukdom. Om de mådde bättre än vad 
läkaren hade förutspått eller om patienten kunde leva längre än vad läkaren antagit så ökade 
hoppet för patienterna. Det handlade inte om att överleva utan att i stället leva så länge som 
möjligt. Och att de visste att sjukdomen inte skulle kunna botas så hoppades de att sjukdomen 
inte skulle bli värre.  

 

SLUTSATS 
Att leva i livets slutskede var en stor påfrestning för de inblandade, både för personen själv 
men också dess närstående. I föreliggande studie så visade resultatet att en förändring och 
begränsning av kroppen skedde och att det var mest svårt för de närstående. Studiens syfte var 
att belysa patienternas upplevelser men innehållsanalysen visade också ett stort material om 
de närstående. Därför anser författaren till föreliggande studie att det skulle vara intressant att 
studera hur de närstående uppfattar och upplever att leva nära en som lever i livets slutskede. 
De närstående och den drabbade personen hade inte en förståelse för varandras livsvärldar 
vilket gjorde det svårt att relatera till känslor och upplevelser den andra parten upplevde. Hur 
kan sjuksköterskan stödja de närstående på bästa sätt i denna situation? 
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Bilaga 1 

Underlag för studien 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS 

2015-03-30 

Människan inför 

döden * 

47  

 + bok 47  

 + Svenska 36 0 

    

    

LIBRIS Döden * 326  

2015-03-30 + Bok 261  

 + Svenska 215  

 + 2014 3 1 

 + 2013 1 1 

 + 2004 2 1 

    

Onesearch Kristian Gidlund 5 1 

2015-04-05    

    

 

 

* Har avgränsats med klassifikation ”Lz” som hänvisar till biografier och Bib:Växjö som 

menas med universitetsbiblioteket i Växjö har böckerna. 

 

+ = avgränsning av träffmängd. 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga 2 

Källkritisk granskning av självbiografierna. 
• Vilken typ av litteratur är detta- vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant? 

• Vem är ansvarig utgivare, och där med juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 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 källa- 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? 

(Segesten, 2012, s.54). 



	  

Bilaga 3 s. 1(2) 

Presentation av de självbiografiska böckerna: 

Författare: Christofer Hitchens.  

Titel: Att dö. 

Utgivningsår: 2014, Utgivningsförlag; Fri tanke.  

Beskrivning: Christopher Hitchens var 61år, år 2010 när han diagnosticerades med 

strupcancer. Tills hans död ett år senare år 2011 så beskriver Christopher vägen till livets slut. 

Han beskriver hur sjukdomen påverkar vår omvärld men också våra intryck. Detta är en bok 

som beskriver hur det är möta döden utan att vika sig undan för något. Man får också inblick i 

hur det är att vara människa. Cancern invaderar hans kropp medan han skriver om känslor och 

skildrar filosofiskt och personligt om hur det är att dö.  

Titel: I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början  

Författare: Kristian Gidlund. 

Utgivningsår: 2013, Utgivningsförlag; Forum.  

Beskrivning: Är en självbiografi utgiven med texterna från Kristians blogg. Kristian beskriver 

hans situation för att kunna hantera situationen som han har satts i utan att själv få välja. Han 

berättar om hur livet förändrades och påverkades efter sjukdoms beskedet. Han berättar och 

beskriver om behandlingarna som han får gå igenom, hur de påverkar honom och hans 

närstående.  

Titel: I kroppen min: vägsjäl 

Författare: Kristian Gidlund 

Utgivningsår: 2014 

Beskrivning: Fortsättning på I kroppen min; resan mot livets slut och alltings början. Texten i 

denna bok är producerad under de sista månaderna av hans liv, efter första biografins 

utgivning till Kristians bortgång. Han fortsätter även i denna biografi att beskriva hur 

sjukdomen påverkar hans liv och omgivning.  

 

 



	  

Bilaga 3 s. 2(2) 

Titel: Ro utan åror. 

Författare: Ulla-Carin Lindqvist. 

Utgivningsår: 2004, utgivningsförlag; Norstedts.  

Beskrivning: Ulla-Carin beskriver med tragik, humor och kämpar glöd hur hennes kropp 

börjar ge sig vika och hur hon på sitt viss lyckas att hantera det. Hon skildrar upplevelser av 

att vara leva nära livets slut. Hon beskriver hur sjukdomen ALS (amytrofisk lateralskleros) 

sakta bryter ner hennes kropp. ALS är den värsta av alla neurologiska skadorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Bilaga 4 s. 1(3) 

Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen: 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Vill inte se mig själv i 

spegeln-tunnhårig, 

striphårig. Vill inte se hur 

jag själv brytas ner. Går 

sönder.  

Vill inte se hur jag själv 

bryts ner. Går sönder. 

Går sönder.  

 

 

 

 

 

Kroppens begränsning 

och förändring 

För jag ska orka måste 

jag ta mig vidare. Jag har 

sett mitt eget minne av 

mig själv bli svagare. Jag 

ser hur delar av mig själv 

försvinner. Glider längre 

bort. Hur min kropp 

begränsas. 

Kroppen begränsas, 

minnen blir svagare, 

delar försvinner.  

Kroppen begränsas 

Jag vill leva. Så 

fruktansvärt mycket. Men 

kroppen lyder inte.  

Vill leva men kroppen 

lyder inte 

Kroppen lyder inte 

Vet inte hur länge jag 

kommer att orka med det 

här. Är så trött.  

Vet inte hur länge man 

orkar 

Saknad av ork 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga 4 s. 2(3) 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori 

Kommer jag verkligen 

inte få leva och få se 

mina barn gifta sig? 

Kommer inte få leva för 

att se barn gifta sig 

Kommer inte få leva  

 

 

 

 

 

Förlorade upplevelser i 

livet 

 

Jag var nyligen tvungen 

att acceptera att jag inte 

skulle kunna medverka 

på min brorsdotters 

bröllop 

Acceptera att inte kunna 

medverka på brorsdotters 

bröllop 

Acceptera att inte kunna 

medverka 

Mina barn kommer aldrig 

att svära åt mig, förbanna 

våra semestrar och senare 

sakna desamma. För 

mina barn kommer aldrig 

att finnas.  

Mina barn kommer aldrig 

att finnas 

Barnlöshet 

 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod  

Jag är inte rädd för 

döden.. Jag har träffat 

döden många gånger, 

konfronterat, 

kompromissat. döden är 

här för att stanna 

Inte rädd för döden, den 

är här för att stanna 

Döden är här för att 

stanna 

 

 

 

 

Acceptera sjukdomens 

följder 
Jag tänker inte bli ett 

spöke som 

tvångsbehandlats in i det 

sista bara för sakens 

skull. För att döden inte 

skulle få mötas. Som att 

döden per automatik 

innebär ett nederlag.  

Kristian 1, s241 

 

Döden är inget nederlag, 

kommer inte behandlas 

för sakens skull 

Döden är inget nederlag 
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Meningsbärande enheter 

Kondensering Kod  

Gå sönder. Därför ska jag 

springa före sjukdomen. 

Försöka ligga steget före.  

Vill inte se hur jag själv 

bryts ner. Ska springa 

före sjukdomen.  

Springa före sjukdomen  

 

Strategier för att behålla 

hoppet trots sjukdom 
Jag är beredd för att hålla 

ut ända till slutet och vill 

inte bli skonad från 

någonting som egentligen 

hör livet till 

Beredd på att hålla ut för 

att inte bli skonad 

Hålla ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


