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Abstrakt 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 
med visshet om en nära förestående död. Med detta menas att personer i litteratur-
studien visste att de led av en terminal sjukdom, vilket innebar att de levde med 
progressiv obotlig sjukdom som skulle leda till funktionsnedsättning och död. 12 
vetenskapliga artiklar analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys vilket 
resulterade i fyra slutliga kategorier: Att fråga sig varför och inte vilja lämna allt; 
att vara osäker, sårbar, rädd och frukta det okända; att befinna sig bortom all 
hjälp; och att njuta av livet och se döden som god. I resultatet framkom att kon-
troll över döden upplevdes viktigt. Önskan om kontroll kan öka betydelsen av 
sjuksköterskors reflektion beträffande inställningen till önskan om dödshjälp, ef-
tersom denna önskan kan ge upphov till etiska konflikter. Flera upplevelser hos 
personer som var döende kunde jämföras med definitioner av dödsångest, medan 
andra härrörde från acceptans. Sjuksköterskors egen dödsångest och deras förhåll-
ningssätt till personer som är döende, kan påverka omvårdnaden.  

 
Nyckelord: Kvalitativ litteraturstudie, nära förestående död, terminal sjukdom, 
dödsångest, acceptans  
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Den västerländska synen på döden har förändrats genom tiden. Under senare delen av 1700-

talet ansågs en god död förekomma då en person dog i frid med Gud och sina grannar, ett syn-

sätt som även kan finnas idag. Att vara fri från fysisk smärta ansågs dock inte vara lika vik-

tigt. Inom katolicismen kunde uthärdandet av en smärtsam död vara mera värd än en smärtfri 

död och kunde ibland även leda till att personen blev helgonförklarad. I och med den medi-

cinska vetenskapens intåg blev döden någonting som kunde förhindras och när den inträffade 

sågs det som ett misslyckande av behandlande åtgärder. En god död var på den tiden någon-

ting som kunde skjutas på framtiden. När den väl inträffade skulle den helst ske bakom stäng-

da dörrar, utan personens egen vetskap om sin förestående död. Det är först på senare tid som 

synen på döden har förändrats och blivit ett icke tabubelagt ämne. En god död har blivit något 

som kan talas öppet om, och döden har blivit en accepterad del av livet. Den medicinska ve-

tenskapen gav människan en viss möjlighet att kontrollera sin egen död. En av de stora frå-

gorna idag är huruvida en person själv har rätt att bestämma när lidandet blir outhärdligt och 

kontrollera sin egen död (Walters, 2004). 

 

Riten i samband med döende och döden varierar inom olika trosinriktningar och kulturer. 

Över detta står dock alltid den enskilda personens önskan om hur denne vill avsluta sitt liv 

och förhålla sig till sin egen död (Hanssen, 1998, s.11, 39). Inom de flesta religioner och kul-

turer vill närstående närvara vid dödsbädden. För många personer som är döende är det viktigt 

att träffa en präst eller annan religiös företrädare och få möjlighet att avsluta sitt liv i enlighet 

med riter inom dennes tro (Birch, 1996, s.74-75; Hanssen, 1998, s.212, 219-222, 192). Det 

finns speciella traditioner och riter i de flesta religioner och kulturer. Judar som är döende 

placeras exempelvis ofta med fötterna mot dörren och ett ljus tänds vid huvudändan av säng-

en. Detta ljus fortsätter att brinna fram till begravningen (Birch, 1996, s.75; Hanssen, 1998, 

s.212). Muslimer kan vilja ha ansiktet vänt mot Mecka, och strax innan dödsögonblicket bru-

kar en närstående läsa en kallelse till bön i den döende personens öra (Birch, 1996, s.74; 

Hanssen, 1998, s.192). Buddhister ser döden som att ett kapitel i livet avslutas för att ett annat 

ska kunna ta vid. Även samer ser döden som en naturlig del av livet (Hanssen, 1998, s.206, 

234). För både buddhister och hinduer är det viktigt att inte vara starkt medicinerad, utan att 

vara vid medvetande då döden inträffar (Hanssen, 1998, s.206).  

 

För att öka livskvaliteten hos personer som är döende bör sjuksköterskor se till hela männi-

skan, både hennes psykiska, fysiska och andliga behov. En del sammankopplar andlighet med 

religion, men för andra är religion oviktigt. Istället kan andlighet ses som något att hämta styr-
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ka från, ett sökande efter meningen med livet och att finna hopp bortom döden. Andlighet kan 

ses som en del av människans hela existens. Andliga behov kan förutom religion vara behov 

av att uppleva natur, en positiv inställning till framtiden, kontroll, relationer med andra män-

niskor och att avsluta sina affärer. Trots att sjuksköterskor ofta värdesätter andlig vård är de 

sällan medvetna om enskilda personers behov av detta, utan fokuserar mest på de religiösa 

behoven när de avser att tillfredsställa andliga behov (Hermann, 2001). 

 

Palliativ vård innefattar inte enbart vård i livets slutskede, utan all vård som inte är kurativ. 

Den bygger på en helhetsvård där omvårdnad och medicinsk behandling är lindrande och fö-

rebyggande. I palliativ omvårdnad skall fysiska, psykiska, andliga och sociala behov tillgodo-

ses, likväl som rätten till ett värdigt slut av livet. Det övergripande målet är ett så fullvärdigt 

och så långt liv som möjligt, utan att livskvaliteten försämras för personen som är döende 

eller dennes närstående. Palliativ vård innefattar även stöd till närstående under vårdtiden och 

efter dödens inträffande (Beck-Friis & Strang, 2005, s.17-19; Sandman & Woods, 2003, s.11, 

13-15). Enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död, definieras 

död som total hjärninfarkt. Detta innebär att hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt har 

upphört att fungera (Raadu, 2005, s.483).  

 

Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden av döende personer och deras närstående. 

Viss forskning visar att sjuksköterskors inställning till döden kan återspeglas i deras attityd till 

omvårdnad av personer som är döende (Wessel & Rutledge, 2005). Annan forskning visar att 

sjuksköterskors känslor inför döden inte påverkar vården i någon större utsträckning och att 

vård av döende personer för det mesta inte upplevs som svårt. Den inställning som sjukskö-

terskor har till döden styrs inte enbart av religiösa, kulturella och sociala ramar, utan även av 

personliga kognitiva, riktlinjer (Dunn, Otten & Stephens, 2005). Döden ses av många sjuk-

sköterskor som en del av livet. Den blir någonting som kan lindra smärta och lidande genom 

att avsluta ett outhärdligt och smärtsamt liv. Professionell erfarenhet påverkar sjuksköterskors 

vård av döende personer (Dunn, et al., 2005; Wessel & Rutledge, 2005). För att kunna ge god 

palliativ vård, som förbättrar personers känslomässiga och fysiska välmående, bör sjukskö-

terskor ha en väl fungerande kommunikation med dem. Skicklighet i kommunikation och om-

vårdnad kan bland annat uppnås genom utbildning (Wessel & Rutledge, 2005). Kommunika-

tionen bör vara öppen och rak så att personer som står inför döden får den kunskap de vill ha 

om sin diagnos och prognos. Deras perspektiv skall stå i fokus, så att sjuksköterskor lättare 
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kan se hela människan och förstå dennes upplevelse av att vara döende (Langely-Evans & 

Payne, 1997). 

 

Det finns mycket forskning om vårdpersonals upplevelser av att vårda personer som är döen-

de, dock är det inte säkert att dessa upplevelser stämmer överens med upplevelser som dessa 

personer har. Ibland kan sjuksköterskors omvårdnad bygga på antaganden om personers be-

hov, istället för kunskaper om dessa. Ökade kunskaper om upplevelser av att leva med visshet 

att döden är nära förestående, kan ge större trygghet hos sjuksköterskor i kommunikationen 

med personer som upplever detta. Genom en djupare förståelse kan en medvetenhet hos sjuk-

sköterskor skapas som gör att de ser hela människan och förstår dennes behov. Därmed kan 

en bättre omvårdnad ges.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med visshet om en 

nära förestående död. Med detta menas att personer i litteraturstudien visste att de led av en 

terminal sjukdom. En terminal sjukdom innebär i denna litteraturstudie att leva med en pro-

gressiv, obotlig sjukdom som leder till funktionsnedsättning och död.  

 

Metod 
Litteraturstudien omfattade 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar, vilka kvalitetsgranskades 

enligt Goodmans sju steg (Willman & Stoltz, 2002, s.123). Artiklarna analyserades med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (Burnard, 1991). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes med hjälp av databaserna Academic Search, Cinahl och 

Pubmed/Medline. Sökorden som användes vid sökningen var: attitudes to death, death, dying, 

experience, lived experience, qualitative study, quality of life, terminally ill och NOT nursing. 

Sökord kombinerades på olika sätt beroende på sökresultat i respektive databas.  

 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var personer med terminal sjukdom som 

levde med visshet om en förväntad död inom sex månader upp till två år. Ett annat inklu-

sionskrieterium var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och de skulle 

vara peer-reviwed. Att en artikel är peer-reviwed innebär enligt Polit och Beck (2004, s.622-

623) att den är granskad och kommenterad av experter inom ämnet, vilket är kravet på veten-
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skaplig publicering. Exklusionskriterier var personer under 18 år. Kvaliteten på artiklarna 

granskades med hjälp av Goodmans sju steg (Willman & Stoltz, 2002, s.123). Åtta artiklar 

bedömdes ha hög kvalitet och fyra artiklar bedömdes ha medel kvalitet (tabell 1).  Kvaliteten 

bedömdes som medel då det inte klart framgick att ett etiskt resonemang förts, då resultatet 

inte tydligt redovisats mot en teoretisk referensram eller då dataanalysen inte var väl beskri-

ven.  

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att analysera text och få ett inifrån perspektiv. Det 

förekommer alltid en viss grad av tolkning vid analysering av en text, djupet och abstrak-

tionsgraden av tolkningen skiljer sig dock åt. Vid manifest innehållsanalys beskriver forska-

ren synliga, ytliga och självklara komponenter, utan att tolka innehållet i texten, till skillnad 

från latent innehållsanalys, där en tolkning av den underliggande meningen i texten sker 

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2003). Målet med kvalitativ innehållsana-

lys är att skapa ett uttömmande kategorisystem som beskriver de ämnen som framkommer ur 

texterna. För att kunna göra detta tas det för givet att en persons erfarenheter och världsbild 

kan jämföras med en annans (Burnard, 1991; Graneheim & Lundman, 2003; Polit & Beck, 

2004, s.263, 580). Forskaren måste dock vara observant på sin egen förförståelse av fenome-

net som studeras, så att inte hans eller hennes egna slutsatser påverkar forskningsresultatet, 

eftersom detta sänker trovärdigheten (Burnard, 1991; Graneheim & Lundman, 2003; Polit & 

Beck, 2004, s.36-37).  

Innehållsanalysen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med en manifest ansats (jfr. 

Downe-Wamboldt, 1992) som hade utgångspunkt i Burnards (1991) analysmetod. Analysen 

inleddes med att artiklarna lästes igenom noggrant och 255 textenheter som motsvarade studi-

ens syfte valdes ut. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades utan att betydel-

sen förändrades. Efter detta delades kondenseringarna in i mindre enheter, som beskrev upp-

levelser av att leva med visshet om en nära förestående död. Därefter påbörjades kategorise-

ringen där enheter som beskrev liknande upplevelser slogs ihop till en kategori och fick ett 

namn som beskrev dessa. Kategoriseringen upprepades i små steg till dess slutliga kategorier 

uppkommit. Dessa beskrev olika aspekter av syftet och var varandra uteslutande. Under ana-

lysens gång förekom en kontinuerlig återgång till originaltexten för att kontrollera att ingen 

tolkning skett. 
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Tabell 1.  Översikt på artiklar ingående i analysen (n =12) 

Författare/år 
 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Carter et al. 
(2004) 
 

Kvalitativ 10 personer 
med cancer, 
61-77 år 

Intervjuer analyserade 
med grounded theory 

Andra människor, miljö och 
sjukdomens symtom påverka-
de liv och välmående. Funde-
rade på framtiden och hur 
tidigare liv varit. Ville och 
försökte ta kontroll över sitt 
liv. 
 

Hög 

Daneault et al. 
(2004) 
 

Kvalitativ 26 personer 
med cancer, 
33-91 år 

Semistrukturerade 
intervjuer analyserade 
med innehållsanalys 

Olika definitioner av lidande i 
döendet beskrivs t.ex. att vara 
utsatt för våld, att uppleva 
förlust och att hysa farhågor 
för framtiden.  
 

Hög 

Laakkonen et 
al. (2004) 
 

Kvalitativ 11 personer 
med termi-
nal sjuk-
dom, 64-89 
år 

Semistrukturerade 
intervjuer analyserade 
med innehållsanalys 

Ville få aktiv behandling, 
hade blygsamma önskemål 
och ville inte besvära vårdper-
sonalen utan var nöjda med 
det de fick.  
 

Hög 

Nakashima & 
Canda (2004) 
 

Kvalitativ 16 personer 
med termi-
nal sjuk-
dom, 65-
103 år 

Semistrukturerade 
intervjuer analyserade 
med konstant jämfö-
rande metod och AT-
LAS-ti 

Positivt döende finns då rela-
tionen till närstående är stark, 
andlighet praktiseras, då det 
finns möjlighet att konfrontera 
döden samt då omvårdnads-
miljön är stabil.  
 

Hög 

Pierson et al. 
(2002) 
 

Kvalitativ 35 personer 
med AIDS, 
medelålder 
41 år 

Intervjuer analyserade 
med grounded theory 

En bra och dålig död påverkas 
av sjukdomens symtom, livs-
kvalitet, människor i omgiv-
ningen, hur och var döden 
sker, känslan av avslut, kon-
troll över behandlingen, and-
lighet, möjlighet till döds-
hjälp, medicinsk vård och 
acceptans av döden.  
 

Hög 

Ryan (2005) 
 

Kvalitativ 5 personer 
med avan-
cerad can-
cer, ≥ 65 år  
 

Semistrukturerade 
intervjuer analyserade 
med contextual pro-
cessing 

Genuin omsorg, ärlighet från 
personal och hoppfullhet lik-
som stark tro, och aktiviteter 
var viktiga. 
 

Medel 

Rydahl-
Hansen (2005) 
 

Kvalitativ 12 personer 
med cancer, 
40-70 år  

Semistrukturerade 
intervjuer analyserade 
med deskriptiv feno-
menologisk metod 

Levde i ökande oförutsägbar-
het, påverkad av ökad kraft-
löshet, ensamhet. Kämpande 
för att behålla kontroll. Var i 
kroppens, sjukdomens, dö-
dens, personalens och tidens 
våld. 
 

Hög 

Sherman 
(2001) 
 

Kvalitativ 17 personer 
med AIDS, 
30-66 år 

Observerande interak-
tioner och semistruk-
turerade intervjuer 
som analyserades med 
hjälp av dataanalys 

Fysiska, psykosociala och 
andliga lidanden. Kämparan-
dan minskade. Hanterade 
lidande genom positiv inställ-
ning, stöd och kreativa energi-
er.  

Medel 
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Tabell 1(forts.). Översikt på artiklar ingående i analysen (n =12) 

Författare/år 
 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Vig & Pearl-
man (2003) 

Kvalitativ 26 personer 
med terminal 
hjärtsjukdom 
eller cancer, 
52-86 år 

Semistrukturerade in-
tervjuer analyserade 
med grounded theory 

Aktiviteter var alternativ 
till aktivt döende. Nya 
symtom orsakade oro för 
försämring. Egna hand-
lingar påverkade kvalite-
ten på döendet och under-
lättade för närstående. 
 

Hög 

Volker et al. 
(2004) 
 

Kvalitativ Sju personer 
med cancer, 
46-76 år 

Intervjuer som analyse-
rades med Denzins 
tolkande dataanalys 

Önskade skydda värdig-
het, kontrollera smärta 
och andra symtom. Ville 
vara involverad i beslut 
om behandling. Priorite-
ringar förändrades, de 
förberedde familjen och 
funderade på dödsproces-
sen. 
 

Medel 

Winterling et 
al. (2004) 
 

Kvalitativ 14 personer 
med cancer 
52-80 år och 
14 närstående  
43-83 år 

Intervjuer analyserade 
med fenomenologisk 
ansats 

Upplevde positiva och 
negativa förändringar i 
livet och beskrev flera sätt 
som dessa hanterades på. 
Fler patienter än anhöriga 
accepterade döden.  
 

Hög 

Wright (2003) Kvalitativ 12 personer 
med cancer 
och 24 famil-
jemedlemmar, 
ålder framkom 
inte 

Ostrukturerade inter-
vjuer analyserade med 
hjälp av Glaser och 
Strauss konstant jämfö-
rande metod 

Dödens närvaro påverka-
de livet. Död och liv var 
förbundna och synen på 
dem förändrades. Försök-
te njuta av livet. Kunde 
inte prata om döden och 
var fångade av döden och 
väntade på den.  
 

Medel 
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Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fyra slutliga kategorier som motsvarade studiens syfte (tabell 

2). Kategorierna illustreras med citat från originaltexten.  

 
Tabell 2. Översikt över syfte och slutliga kategorier (n=4) 

Syfte 
 

Kategorier 

Att beskriva upplevelser av att leva med visshet om en 
nära förestående död 

Att fråga sig varför och inte vilja lämna allt  
Att vara osäker, sårbar, rädd och frukta det okända  
Att befinna sig bortom all hjälp 
Att njuta av livet och se döden som god 

Att fråga sig varför och inte vilja lämna allt  

Personer som levde med vissheten att döden var nära förestående kände att det inte fanns nå-

gon mening med sjukdomen och att de inte förtjänade den (Daneault et al., 2004). De frågade 

sig varför detta hände dem och vad de gjort för att förtjäna det (Sherman, 2001; Winterling, 

Wasteson, Glimelius, Sjödén & Nordin, 2004; Wright, 2003). De hade svårt att begripa sin 

situation (Daneault et al., 2004; Sherman, 2001) och de ville inte acceptera att de blev svagare 

och skulle dö (Rydahl-Hansen, 2005; Winterling et al., 2004), utan höll fast vid livet och ville 

leva så länge som möjligt (Ryan, 2005; Volker, Kahn & Penticuff, 2004). Framtiden försökte 

de, mer eller mindre frivilligt, underminera (Rydahl-Hansen, 2005). Personer som stod inför 

döden hade svårt att medge att de var obotligt sjuka och skulle dö, utan de höll fast vid hoppet 

om att kunna besegra sjukdomen (Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 2004; Ryan, 

2005). Det fanns en intensiv fokusering på livet och viljan att leva (Sherman, 2001; Wright, 

2003), hur mycket tid de hade kvar var inget de ville veta (Laakkonen, Pitkala & Strandberg, 

2004). En stark vilja att inte dö fanns hos många, de ville inte lämna livet (Ryan, 2005; Sher-

man, 2001; Wright, 2003).  

 

I studier framkom att döden upplevdes avlägsen, meningslös, abstrakt och främmande (Ry-

dahl-Hansen, 2005; Wright, 2003). Den var något som separerade personer från livet och de-

ras nära och kära (Wright, 2003; Daneault et al., 2004). De personer som hade barn kände att 

de ville ta hand om dem, vara ärliga mot dem och förbereda dem inför den kommande döden 

(Carter et al., 2004; Sherman, 2001). De ville även lämna någonting efter sig så att deras barn 

skulle komma ihåg dem då de var borta (Vig & Pearlman, 2003; Wright, 2003). Ibland vågade 

personer inte berätta när de kände sig dåliga, eftersom de kände att de måste skydda sina när-

stående från den svåra situationen. De kände skuld och led då deras närstående led (Winter-
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ling et al., 2004) och det fanns en oro för hur sjukdomen och döden skulle påverka familjen 

(Volker et al., 2004). De ville inte lämna sina familjer och det fanns en oro för hur familjen 

skulle klara sig i framtiden utan dem (Rydahl-Hansen, 2005; Winterling et al., 2004).  

 

This illness makes no sense.... I don’t understand why He [God] does this to me, I 
don’t deserve it (Daneault et al., 2004). 
 
I don’t want to die.... It has nothing to do with being fearful of what’s coming, be-
ing frightened or unresolved. It has to do with not wanting to leave life (Wright, 
2003). 

 

Att vara osäker, sårbar, rädd och frukta det okända  

I studier framkom att osäkerheten omkring döden skapade en oro (Carter et al., 2004) som 

blev en integrerad del i det dagliga livet (Daneault et al., 2004). Livet upplevdes oförutsägbart 

då inte en dag var den andra lik. Personer som stod inför döden var medvetna om att saker 

kunde förändras drastiskt och att det inte fanns någon garanti för nästa vecka. De hade svårt 

att föreställa sig hur länge de skulle få leva och när de skulle dö (Carter et al., 2004; Daneault 

et al., 2004; Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Winterling et al., 2004). Det svå-

raste var att inte veta hur döden skulle bli; att inte kunna föreställa sig hur, var och när döden 

skulle komma. De var bekymrade över om det skulle bli en utdragen process eller om slutet 

skulle komma snabbt (Carter et al., 2004; Nakashima & Canda, 2004; Pierson, Curtis & Pa-

trick, 2002; Rydahl-Hansen, 2005; Sherman, 2001; Volker et al., 2004; Wright, 2003). Ut-

vecklingen av nya symtom som kroppen signalerade, gav upphov till frågor om de var aktivt 

döende; där ett aktivt döende innebar det definitiva slutskedet av livet då kroppen dör. De 

ville veta vad som skedde och om det var nu döden skulle komma (Pierson et al., 2002; Ryan, 

2005; Vig & Pearlman, 2003; Volker et al., 2004). En annan form av osäkerhet handlade om 

osäkerheten för sjukdomens förändring av kroppen (Vig & Pearlman, 2003). Förändringen 

minskade känslan av autonomi (Nakashima & Canda, 2004), oberoende och kontroll vilket 

resulterade i minskad stolthet och värdighet. Personer som var nära sin död ville skydda sin 

värdighet och bli respekterade (Carter et al., 2004; Nakashima & Canda, 2004; Pierson et al., 

2002; Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Volker et al., 2004).  

 

Det förekom även oro att förlora kontroll över privatlivet (Volker et al., 2004). En del perso-

ner undvek konfronterande och personliga samtal med andra, då de var rädda att förlora käns-

lomässig kontroll. De kunde även avstå från umgänge med andra då det ställde dem inför de-

ras egna bristande resurser (Rydahl-Hansen, 2005). Den minskade kontrollen över livet kunde 
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ge upphov till desperation (Volker et al., 2004; Wright, 2003) och det kunde vara frustrerande 

att inte kunna göra saker som tidigare tagits för givet (Carter et al., 2004). Personer som var 

döende ville behålla sitt oberoende (Sherman, 2001) och de var rädda att bli en börda för fa-

miljen, en ”grönsak” som var oförmögen att ta hand om sig själv. Det var inte så de ville bli 

ihågkomna av sin familj (Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pe-

arlman, 2003; Volker et al., 2004). Det framkom att det var extremt viktigt att känna kontroll 

över livets slut. För några var en dålig död att bli ett kolli som var fast i en steril miljö där 

främlingar med hjälp av maskiner höll dem vid liv oavsett vad. Dödshjälp sågs som ett sätt att 

behålla kontroll över livets slut (Pierson et al., 2002). Två studier beskrev känslor av sårbar-

het. Personer var så sjuka att de hade svårt att be om hjälp och de hittade inte ord att förklara 

hur sårbara de blivit (Carter et al., 2004; Daneault et al., 2004). De upplevde sig tystade av 

dödens närvaro och kände ansvar att inte tala om döden. De bar mycket själva (Winterling et 

al., 2004; Wright, 2003). 

 

Studier visade att personer som befann sig i slutet av livet kände rädsla för att bli svikna och 

övergivna. Det var förkrossande då människor tog avstånd, de kunde känna sig isolerade och 

att de levde ett ensamt liv (Rydahl-Hansen, 2005; Sherman, 2001; Volker et al., 2004).  

En annan rädsla som framkom var rädslan för smärta. Ett flertal studier visade att personer 

ville dö så smärtfritt som möjligt utan ett utdraget lidande. Det fanns fruktansvärda föreställ-

ningar om ett eventuellt framtida lidande (Daneault et al., 2004; Laakkonen et al., 2004; Pier-

son et al., 2002; Ryan, 2005; Rydahl-Hansen, 2005; Volker et al., 2004). Dödshjälp sågs som 

ett sätt att undfly outhärdlig smärta (Pierson et al., 2002). En del personer ville dö i sömnen 

(Ryan, 2005). Sjukdomens framskridande och döden skapade rädslor, som fångade dem och 

blev integrerade delar av livet. Det fanns även rädsla för nuet (Daneault et al., 2004; Rydahl-

Hansen, 2005; Volker et al., 2004; Winterling et al., 2004) och för framtiden som kunde upp-

levas hotande och oroväckande (Rydahl-Hansen, 2005).  

 

Det okända gav upphov till fruktan (Daneault et al., 2004). Det förekom även fruktansvärda 

föreställningar om sjukdomen och dess utveckling (Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pearlman, 

2003; Winterling et al., 2004). I studier framkom att personer som stod inför döden levde i ett 

rent helvete och i ett obeskrivligt och okontrollerbart kaos (Daneault et al., 2004; Rydahl-

Hansen, 2005). De hade mörka tankar, var deprimerade och upplevde sig vara i ett svart hål. 

De hade svårt att koncentrera sig, led av sömnproblem och andra psykiska problem (Rydahl-

Hansen, 2005; Sherman, 2001; Winterling et al., 2004). Det var även svårt att låta bli att slösa 
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tid och kraft på negativa tankar. Personer som levde nära sin död var förtvivlade och självöm-

kande (Sherman, 2001; Wright, 2003). De beskrev även ursinne och att de rasade mot dödens 

närvaro då de inte kunde fly dess grepp. Döden höll dem inspärrade (Wright, 2003).  

 
You know it’s terminal illness, but is the end coming quick or is it slow, is it going 
to be long and drawn out and painful... not knowing, I think initially, is the hard-
est part (Carter et al., 2004). 
 
Well, the only one that bothers me would be to wind up, you know, incapacitated 
and lying in a hospital bed indefinitely.... that would be the worst scenario that I 
could imagine... just not being able to take care of yourself even as far as going to 
the bathroom.... I wouldn’t want my children to remember me that way; I 
wouldn’t want S. to remember me that way (Vig & Pearlman, 2003). 
 
I get caught up in fear. I don’t want to have a drawn out agony (Daneault et al., 
2004). 

 

Att befinna sig bortom all hjälp 

I ett flertal studier framkom att personer som var döende inte såg några fler alternativ: de var 

obotligt sjuka, dömda och bortom hjälp (Carter et al., 2004; Daneault et al., 2004; Laakkonen 

et al., 2004; Ryan, 2005; Sherman, 2001; Volker et al., 2004; Wright, 2003). De beskrev att 

symtomen blev värre (Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pearlman, 2003) och de insåg att de skul-

le bli sämre, lida och därefter dö. Döden kunde inte undflys, den var oundviklig (Ryan, 2005; 

Rydahl-Hansen, 2005; Volker et al., 2004). Resurser försvagades hos personer som närmade 

sig döden och de konfronterades med överväldigande bördor (Daneault et al., 2004; Rydahl-

Hansen, 2005). De beskrev att de stod inför en ny strid utan resurser och kände kraftlöshet i 

mötet med sjukdomens framskridande (Daneault et al., 2004; Rydahl-Hansen, 2005). Brist på 

ork till arbete och familj (Ryan, 2005; Sherman, 2001) och även känslan att vara så svag att 

inte kunna gå, existerade (Ryan, 2005; Volker et al., 2004). Medvetenhet om den egna död-

ligheten ökade och de kom till insikt om att alla dör förr eller senare (Nakashima & Canda, 

2004; Ryan, 2005; Sherman, 2001).  

 

Sjukdomens fysiska hot var närvarande varje dag (Nakashima & Canda, 2004). Personer, som 

befann sig i slutet av sina liv, var säkra på att de var döende då de levde i dödens skugga och 

kände dess närvaro dagligen. De förtvinade inför sina egna ögon och såg död då de såg sig 

själva i spegeln (Nakashima & Canda, 2004; Sherman, 2001; Wright, 2003). De kände att 

döden fick fotfäste (Wright, 2003), var nära förestående och att de var på gränsen att dö (Da-

neault et al., 2004; Pierson et al., 2002; Ryan, 2005). Det beskrevs som att klockan började 
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ticka och att inte mycket tid återstod. Klockans tickande genomsyrade varje vaket ögonblick 

(Rydahl-Hansen, 2005; Sherman, 2001; Wright, 2003). Det fanns inte någonting mer i livet, 

det var över. Drömmar splittrades då framtiden togs ifrån dem (Sherman, 2001; Wright, 2003) 

och ingenting längre kunde planeras (Winterling et al., 2004). Livet frös och alla projekt dog 

då de kände att de inte längre hade någon framtid (Daneault et al., 2004; Rydahl-Hansen, 

2005; Wright, 2003). En annan upplevelse som framkom i flera studier, var att personer som 

var döende ville hinna göra saker (Sherman, 2001; Volker et al., 2004; Wright, 2003) men 

inte visste om de skulle kunna göra dessa innan livet tog slut. De hoppades att de inte väntat 

för länge (Vig & Pearlman, 2003; Winterling et al., 2004).  

 

Personer vars död var nära förestående, kände inte någon livskvalitet eller -glädje (Ryan, 

2005; Winterling et al., 2004). Livet hade förlorat sin mening och var inte värt att leva (Ry-

dahl-Hansen, 2005; Sherman, 2001). De kände sig totalt vilsna (Daneault et al., 2004), visste 

inte vem de var eller vart de var på väg (Sherman, 2001). Deras förflutna, nutid och framtid 

existerade nästan inte - det fanns inte mycket kvar av dem (Ryan, 2005; Rydahl-Hansen, 

2005). Det fanns inget hopp längre (Ryan, 2005; Rydahl-Hansen, 2005; Wright, 2003), de 

förväntade sig inte något mirakel (Wright, 2003) utan förlorade sin kämparanda (Ryan, 2005; 

Sherman, 2001) och kapitulerade inför den oundvikliga döden (Nakashima & Canda, 2004; 

Wright, 2003). De orkade inte kämpa emot, då de visste att de skulle förlora (Sherman, 2001; 

Wright, 2003), och kunde inte heller hantera en död där sinnet redan var dött (Pierson, Curtis 

& Patrick, 2002). Då de inte kunde bli bättre ville de inte fortsätta leva (Ryan, 2005; Wright, 

2003) utan önskade att döden skulle komma (Sherman, 2001; Wright, 2003) och avsluta deras 

lidande (Sherman, 2001).  

 

I was facing a new battle for which I had no munitions at all, I had nothing. I felt 
completely at a loss (Daneault et al., 2004).  
 
In the early months, I actually had a little bit of hope... but as far as I’m con-
cerned, I’m not really holding out for God having some little miracle tucked away 
in his fuckin’ back pocket for me  (Wright, 2003) 
 
I mean it’s like the future has suddenly been taken.... So the future’s been taken 
from us. You can’t dream about growing old together. We can’t. I mean it’s like 
the future has suddenly been taken from us (Wright, 2003). 
 
Sometimes, I don’t want to live. I feel full of holes. You deteriorate before your 
own eyes, and life is not worth living (Sherman, 2001). 
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Att njuta av livet och se döden som god 

Döden var närvarande hos personer som levde med vissheten att livet snart skulle ta slut, men 

den var inte mallen för deras liv. I två studier framkom att de inte såg sig som döende utan 

njöt av livet och fokuserade på att de fortfarande levde (Laakkonen et al., 2004; Wright, 

2003). De beskrev även att de inte kunde fortsätta gråta och gå på, utan de fortsatte hålla 

igång och fyllde sin tid med positiva saker. De tog vad som kom och gjorde det bästa av det, 

vilket liknades vid att spela korten de fått på bästa sätt (Nakashima & Canda, 2004; Ryan, 

2005; Sherman, 2001). Som alternativ till att bli aktivt döende, gjorde en del personer saker 

som hjälpte dem att leva ett så normalt liv som möjligt och de hoppades kunna behålla livet 

som vanligt (Carter et al., 2004; Vig & Pearlman, 2003). De kände sig tvungna att skydda det 

de hade och tillät inte döden ta över (Sherman, 2001).  

 

Personer som var döende levde i nuet och planerade inte framåt. Om de levde för morgonda-

gen kunde de inte leva idag (Ryan, 2005; Rydahl-Hansen, 2005; Sherman, 2001; Vig & Pe-

arlman, 2003; Winterling et al., 2004; Wright, 2003). I flera studier framkom att personer var 

mer hängivna, uppskattande och gladde sig mer åt nuet. Varje dag var något speciellt. De lev-

de livet så fullt som möjligt, försökte njuta av det och oroade sig inte för nästa stund (Naka-

shima & Canda, 2004; Ryan, 2005; Sherman, 2001; Vig & Pearlman, 2003; Winterling et al., 

2004; Wright, 2003).  

 

En del personer upplevde positiv personlig utveckling under döendet (Nakashima & Canda, 

2004). Sinnena och själen blev skarpare, världen kristalliserades och dödens närvaro gav 

skärpa åt livet. Vissheten att döden var nära förestående ökade medvetenheten om världen och 

andra människor. Döden påminde om hur värdefullt livet var och de fann mening med livet 

(Sherman, 2001; Wright, 2003). Prioriteringar och synen på relationer förändrades. Små saker 

som sprungits förbi tidigare uppskattades mer och saker som tidigare varit viktiga blev triviala 

(Carter et al, 2004; Ryan, 2005; Volker et al., 2004). Personer var lyckliga för vad de hade 

och kände sig välsignade då de förstod hur mycket familjen brydde sig om dem. Tid med fa-

miljen, delaktighet i sina barn och att träffa vänner, fick högre prioritet (Sherman, 2001; Vol-

ker et al., 2004; Winterling et al., 2004; Wright, 2003).   

 

I studier framkom att det var viktigt och kändes bra att tala öppet om sjukdomen och döden 

(Nakashima & Canda, 2004; Volker et al., 2004; Winterling et al., 2004) då det gjorde den 

förestående döden verkligare och mindre främmande (Sherman, 2001; Wright, 2003). En del 
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personer beskrev att de inte kunde vara redo att leva innan de var redo att dö. Då de hade sett 

döden i vitögat, accepterat den och satt den i perspektiv kunde de leva mer livfullt än tidigare 

(Ryan, 2005; Sherman, 2001; Wright, 2003). Personer i littersturstudien såg sig inte som le-

vande eller döende, utan var intensivt involverade i båda. Liv och död var ofrånkomligt sam-

manbundna. Döden sågs som en realitet i livet, en del av livserfarenheten och en del av dem 

själva (Wright, 2003). Det framkom att personer som var nära livets slut var tacksamma för 

tiden de haft och livet de levt (Laakkonen et al., 2004; Vig & Pearlman, 2003; Winterling et 

al., 2004).  

 

En del personer ansåg att de måste vara redo för döden och ha accepterat den, inte ha några 

ouppklarade frågor och känna avslut, för att kunna få en god död. Att ha sagt det de ville, för-

sonats och upplevt frid med sig själv, andra och saker de gjort, samt tagit farväl, var andra 

viktiga delar i en god död. Även att ha försonats med sin andliga eller religiösa övertygelse 

var viktigt i detta sammanhang (Nakashima & Canda, 2004; Pierson et al., 2002; Vig & Pe-

arlman, 2003). Att ha tagit hand om saker och förberett döden minskade oron (Pierson et al., 

2002; Volker et al., 2004). Det framkom att personer bad mer och tänkte mer på Gud. Exis-

tentiella tankar intensifieras och det fanns behov att reda upp sin framtid med Gud (Ryan, 

2005; Rydahl-Hansen, 2005; Vig & Pearlman, 2003). Vid tron att de skulle möta sin Gud, 

kunde döden bli mindre deprimerande och skrämmande. Döden sågs som en dörröppning till 

en evig verklighet och det kändes som att de inte skulle dö bort från livet (Nakashima & Can-

da, 2004; Wright, 2003), utan upplevde en slags frihet i löftet om ett nytt eller andligt liv. 

Tron att de skulle komma till en bättre plats där de aldrig skulle bli sjuka igen, var en verklig 

tröst (Nakashima & Canda, 2004; Ryan, 2005; Sherman, 2001; Vig & Pearlman, 2003).  

 

Det fanns personer som tänkte på den förestående döden dagligen, utan att älta eller förneka 

den (Wright, 2003). De hade accepterat tanken på den och ansträngde sig för att kapitulera 

inför sin dödlighet och det närmande slutet av livet (Nakashima & Canda, 2004; Winterling et 

al., 2004). De tillät sig att släppa taget och närmade sig döden lugnt, utan att kämpa emot 

(Nakashima & Canda, 2004; Pierson et al., 2002). Synen på och innebörden av döden föränd-

rades och de fann mening med döden (Nakashima & Canda, 2004; Wright, 2003). Det fram-

kom även att personer i livets slutskede inte kände någon ledsamhet utan en slags frihet inför 

döden och kände att de kanske skulle välkomna den (Nakashima & Canda, 2004; Sherman, 

2001; Wright, 2003). En del upplevde döden som en resa de gjorde en gång i livet, kunde se 

mot döden med entusiasm och kände upphetsning inför det okända (Wright, 2003). En orubb-
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lig konfrontation med döden kunde ge kraft, styrka och känslan av att kunna hantera vad som 

helst (Nakashima & Canda, 2004; Wright, 2003). De var inte ängsliga eller rädda för döden 

och döendet. Att dö var inte så farligt, det kunde ha varit värre (Ryan, 2005; Sherman, 2001; 

Volker et al., 2004; Wright, 2003).  

 

I never expected to live this long. So every day to me is like icing on the cake or 
something special, you see (Vig & Pearlman, 2003). 
 
And your senses are sharpened. Suddenly pink roses are much pinker than they 
used to be, and the blue sky is bluer than it used to be. And you just observe things 
in a different way (Wright, 2003).  

 
And having come to terms with the idea of death and dying and to be able to not 
resist it. To be able to approach it calmly and recognize that it’s bound to happen 
and just to go through it without fighting it (Pierson et al., 2002). 
 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med visshet 

om en nära förestående död. Innehållsanalysen resulterade i fyra slutliga kategorier vilka var: 

Att fråga sig varför och inte vilja lämna allt; att vara osäker, sårbar, rädd och frukta det okän-

da; att befinna sig bortom all hjälp och att njuta av livet och se döden som god.  

 

I kategorin att fråga sig varför och inte vilja lämna allt framkom att personer som stod nära 

döden hade svårt att förstå sin situation och frågade sig varför detta hände dem. Enligt Cull-

berg (1992, s.115) är frågan ”varför” och ”hur kan detta hända mig” en panikartad upplevelse 

i den akuta krisen. I den akuta krisen förloras förtroendet för tillvarons ordning, förnuft och 

mening. Den kännetecknas även av ångest över att inte ha kontroll och att inre och yttre resur-

serna inte räcker till för att hantera situationen. I krisen kan det även finnas känslor av övergi-

venhet, kaos och självförkastelse. Känslan av kaos kan medföra ett panikartat sökande efter 

meningen med det som skett och meningen med livet (Cullberg, 1992, s.115, 140-141). Dessa 

känslor fanns hos personer i litteraturstudien varför det kan antas att upplevelser av att leva 

med visshet om en nära förestående död, innebär att befinna sig i en kris. Eriksson (1994, 

s.36) menar att då människan slutar fråga sig ”varför” är hon fri att genomlida det oundvikli-

ga.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer inte ville acceptera att de skulle dö utan höll 

fast vid hoppet och livet. Kübler-Ross (1969/1987, s.121) beskriver att även personer som är 
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beredda att acceptera döden, har kvar hopp som håller dem uppe under svåra tider. Då de slu-

tar uttrycka hopp är ofta döden nära förestående. Arlebrink (1999, s.181) hävdar att närståen-

de och vårdpersonal ibland undviker att berätta sanningen för personer i livets slutskede av 

rädsla för att de ska förlora hoppet och dö. Hopp likställs ofta med hoppet att bli botad. Enligt 

författaren kan dock personer som är döende ha förlorat hoppet om bot, men fortfarande hysa 

kortsiktiga förhoppningar som gör att de fortsätter att kämpa för att leva.  

 

Resultatet visade att personer som stod inför döden gärna ville lämna någonting efter sig för 

att bli ihågkomna. Duggleby och Wright (2005) menar att ett sätt att känna mening med livet 

är att kunna lämna något efter sig. Det kan vara brev, gåvor eller barn och barnbarn.  

 

I resultatet framkom vidare att då närstående led kände personer som var döende skuld, sam-

tidigt som de själva led. Kübler-Ross (1969/1987, s.136-137) menar att närståendes reaktioner 

påverkar personen som är döende.  

 

I kategorin att vara osäker, sårbar, rädd och frukta det okända framkom att personer som 

visste att de närmade sig livets slut kände oro och osäkerhet inför förändringar i kroppen. 

Corbin (2003) menar att då en person blir sjuk beskrivs detta av personen i fråga ofta som 

förändringar i kroppen och inte som symtom. En person litar på kroppens signaler och när 

kroppen inte längre fungerar som förväntat kan livet förändras. Eftersom kroppen och jaget är 

sammanlänkade kan kroppens förändringar resultera i förlust och förändrad identitet. När 

kontroll över kroppen förloras uppstår medvetenhet om dödligheten. Street och Kissane 

(2001) anser att ett liv med en kropp i hälsa är förutsägbart och välordnat vad gäller exempel-

vis sömnmönster och hur tiden används, medan sjukdom innebär en störning av kroppens 

klocka. Det framkom i litteraturstudiens resultat att kroppens förändring gav upphov till fru-

stration då den fysiska förmågan minskade. Även Toombs (1993, s.63-64) beskriver detta och 

menar att en negativ kroppsbild kan skapas då kroppen inte kan användas som tidigare. I litte-

raturstudien framkom även att sjukdom kunde orsaka känslor av sårbarhet. Denna upplevelse 

beskriver Toombs (1993, s.72-73) då hon menar att kroppen upplevs som ett hinder vid funk-

tionsförlust på grund av sjukdom. Även Sandman (2001, s.84) menar att sårbarhet kan upp-

komma då en person ställs inför döden.  

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom rädsla för att bli en börda för familjen. Detta kan 

kopplas till litteratur (Ternestedt, 1998, s.140) om hur relationer inom en familj förändras då 
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en familjemedlem blir sjuk. I ett tidigare jämbördigt förhållande kan den som nu är fysiskt 

svagare bli beroende av den andre för att klara sitt dagliga liv. Den som är fysiskt starkare vill 

dock ofta finnas till hands för personen som är sjuk, vilket skapar ett ömsesidigt beroende och 

bundenhet (Ternestedt, 1998, s.140). Rädslan för att bli en börda som fanns hos personer i 

litteraturstudien, kan därmed ha varit obefogad. 

 

I resultatet beskrevs rädslan för smärta, lidande och för att bli ett kolli utan autonomi, vilket 

resulterade i önskan att in i det sista behålla kontroll över livet. Detta kunde i vissa fall ske 

med hjälp av dödshjälp. Ersek (2004) beskriver att begreppet dödshjälp innefattar både passiv 

och aktiv hjälp att avsluta livet. Med passiv dödshjälp menas att en person som är döende ges 

möjlighet att själv avsluta sitt liv, medan aktiv dödshjälp innebär att någon annan än den dö-

ende personen utför en handling som hjälper till att avsluta personens liv. Andra sätt att ge 

dödshjälp är att påskynda dödsprocessen genom att upphöra med livsuppehållande åtgärder, 

eller att utföra en handling som kan ha dubbel effekt. Exempel på detta kan vara att admini-

strera läkemedel som förutom smärtlindring har andningshämmande effekt. De två sistnämn-

da sätten att ge dödshjälp anses vara legala och etiskt försvarbara eftersom deras huvudmål 

inte är att avsluta liv, utan att minska lidande (Ersek, 2004). Volker (2001) beskriver att pati-

enters önskan om kontroll över tidpunkten och omständigheterna runt döden kan fås med 

hjälp av dödshjälp. Önskan om att ha kontroll över sin död grundas ofta i viljan att undkomma 

lidande och förlust av oberoende (Street & Kissane, 2001). 

 

Då personer stod inför döden och upplevde att de inte hade kontroll över situationen, gav det 

upphov till psykiskt lidande. Många av de känslor som uppgavs i litteraturstudien kan jämfö-

ras med beskrivningar av dödsångest. Dödsångest handlar enligt Abdel-Khalek (2002) om 

rädsla för det okända, att jaget bryts ner, att funktioner och oberoende förloras, samt att inte 

kunna uthärda smärta. Även rädsla för att bli ensam och förlora närstående ingår i hans be-

skrivning av dödsångest. Tomer och Eliason (1996) definierar dödsångest som en negativ 

känslomässig reaktion som uppkommer med insikten att jaget kommer att sluta existera. De 

anser även att graden av dödsångest påverkas av hur meningsfull döden upplevs. Om personer 

känner skuld, ånger och besvikelse över livet och om döden upplevs meningslös, kan dessa 

personer sägas ha hög dödsångest. Martin (1998) anser att rädslan för döden ofta upplevs som 

rädslan för att vara ensam.  
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I kategorin att befinna sig bortom all hjälp visade resultatet att personer som var döende upp-

levde att hoppet försvann, de kände sig vilsna och att det inte fanns mycket kvar av dem. 

Duggleby och Wright (2005) beskriver att personer som är döende anser sig långsamt vittra 

bort om de inte känner hopp. Utan hopp kan de inte leva. Toombs (1993, s.92-93) beskriver 

att personer förlorar sig själv och sin identitet när kroppen förändras av sjukdom. De tvingas 

då ge upp föreställningen om den existens som tidigare tagits för given och ställs inför den 

egna odödligheten.  

 

I resultatet framkom vidare att livet förlorade mening. Resurserna försvagades, kraftlösheten 

blev uppenbar och det blev svårt att hantera situationen. Detta kan kopplas till Antonovskys 

(1991, s.38-41) teori om känslan av sammanhang [KASAM] och dess tre komponenter be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till att ordna och förklara hän-

delser. Hanterbarhet förekommer då resurser finns till förfogande. Meningsfullhet är livets 

motivationskomponent och berör områden som är känslomässigt betydelsefulla. I resultatet 

av litteraturstudien kunde ses att personers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vari-

erade. En svag KASAM hade personer som förlorat mening och hopp. Även känslor av kaos, 

rädsla, förlust av kontroll och att inte förstå varför, försvagade KASAM. De personer i littera-

turstudien som kände mening med livet och med döden, och hade accepterat sin situation, 

hade en starkare KASAM.  

 

I kategorin att njuta av livet och se döden som god framkom att personer, som levde med 

vissheten att döden var nära, inte såg döden som mallen för deras liv. De fokuserade på livet 

och levde så normalt som möjligt, dag för dag. Ternestedt (1998, s.140) beskriver att en per-

son som är sjuk ofta vill och försöker leva livet som vanligt och upprätthålla sin roll så länge 

som möjligt. Även Duggleby och Wright (2005) menar att det är viktigt för personer som är 

döende att leva dag för dag, leva livet och fortsätta som vanligt. Att leva med hopp är viktigt 

trots att de förlorar funktion, oberoende eller relationer.  

 

Duggleby & Wright (2005) anser att insikten att tidigare förväntningar och hopp inte längre är 

realistiska gör att livet omvärderas och erkänns så som det är, vilket är början på hoppets för-

ändring. Hoppet genomgår en förändring från hopp om bot, till hopp om minskat lidande och 

att kunna leva livet så fullständigt som möjligt. Sandman (2001, s.168-170, 202) menar att 

acceptans är en central del i upplevelsen av en god död. För att nå acceptans måste först per-

sonen som är döende kognitivt inse att döden närmar sig och acceptera sin dödlighet, för att 
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sedan känslomässigt kunna acceptera döden och släppa livet. Även om döden kan accepteras 

kognitivt, är det alltid svårare att acceptera den känslomässigt. En annan del i acceptansen är 

att se döden som något naturligt. Detta kan jämföras med resultatet av litteraturstudien där 

personer uttryckte att de såg liv och död som ofrånkomligt sammanbundna och att de omfam-

nade döden som en del av dem själva. Sandman (2001, s.168-170, 202) menar att kroppen nu 

låter döden ha sin gång, vilket kallas det kroppsliga accepterandet. Alla dessa delar av accep-

tans framkom hos personer i litteraturstudien. Tomer och Eliason (1996) menar att dödsånges-

ten minskar då döden accepteras och upplevs meningsfull. De hävdar att acceptans av den 

förestående döden kan innebära att neutralt acceptera den, att acceptera med hjälp av tron på 

ett liv efter detta, eller att acceptera döden som ett alternativ till ett eländigt liv. I resultatet av 

litteraturstudien framkom att då personer accepterat döden tillät de sig att släppa taget om 

livet och kämpade inte längre emot döden. 

 

Det framkom även att en god död innefattade att vara redo för döden, acceptera den och känna 

avslut. Från ett friskt perspektiv är det svårt att förstå vad det innebär att avsluta sitt liv (Ter-

nestedt, 1998, s.25). Sättet en person vill avsluta sitt liv på varierar. Det finns dock vissa gene-

rella önskemål som bidrar till en god död, vilka kan vara att avsluta sitt liv med mental och 

emotionell kapacitet intakt, att lida så lite som möjligt och få en snabb, smärtfri dö. Viktigt är 

också att konflikter reducerats (Sandman, 2001, s.233, 240). Upplevelsen av en god död kan 

minska vid bruket av medicinteknisk apparatur som förlänger livet eftersom de minskar obe-

roendet och gör döden mindre naturlig (Sandman, 2001, s.274). Dessa tankar om en god död 

fanns hos personer i litteraturstudien. Om den goda döden ses som en norm som alla ska nå 

upp till, kan döden och döendet orsaka skuld (Ternestedt, 1998, s.27). I dagens samhälle anses 

oberoende vara viktigt. Men då en person närmar sig döden kan ett beroende av familj, vänner 

och vårdpersonal vara ett gott sätt att avsluta livet på (Sandman, 2001, s.213, 222). Denna 

upplevelse framkom dock inte i resultatet av litteraturstudien.  

 

I samtliga kategorier i litteraturstudiens resultat kan en väg mot acceptans av den förestående 

döden ses. Denna väg kan förtydligas med hjälp av Cullbergs (1992) faser i en kris och Küb-

ler-Ross (1969/1987) stadier i döendet. Enligt Cullberg (1992, s.143) är den första fasen i en 

kris chock, där personen inte kan förstå och bearbeta det som skett. Det första stadiet i döen-

det innebär enligt Kübler-Ross (1969/1987, s.42, 50) förnekande och isolering. Förnekande är 

ett sätt att skydda sig under tiden som försvarsmekanismer mobiliseras. Under den andra fa-

sen i krisen som Cullberg (1992, s.143-144) kallar reaktionsfasen, tvingas personen inse vad 
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som skett och hanterar detta med hjälp av sina försvarsmekanismer. Frågan ”varför” upp-

kommer ofta i denna fas. Även hos Kübler-Ross (1969/1987, s.42, 50) uppkommer denna 

fråga i det andra stadiet. Reaktioner i detta stadium består ofta av vrede, raseri och bitterhet. I 

Cullbergs (1992, s.152-153) tredje fas, bearbetningsfasen, börjar en acceptans gro och eventu-

ella känslor av skuld minskar. Hos Kübler-Ross (1969/1987, s.76-78) handlar det tredje stadi-

et om köpslående, ofta i tysthet med en högre makt. Köpslåendet har ofta sin grund i en känsla 

av skuld. Sedan följer det fjärde stadiet i döendet som innebär depression. När sjukdomen inte 

längre kan förnekas och då symtomen bli fler, ersätts vreden med en känsla av förlust. De-

pressionen handlar om sorgen över både det som har förlorats och det som kommer att förlo-

ras (Kübler-Ross, 1969/1987, s.79-80). Kübler-Ross (1969/1987, s.100-101) menar att de-

pressionen underlättar för det femte och sista stadiet i döendet, som innebär accepterande. 

Detta stadium kan nås om personen haft tillräckligt med tid att genomgå de tidigare stadierna. 

Accepterande innebär frid och försoning, och är inte samma sak som att känna lycka eller att 

ge upp kampen. Vissa personer kämpar in i det sista och håller fast vid ett hopp som gör det 

nästan omöjligt att nå acceptans. Cullberg (1992, s.154) kallar den sista fasen i krisen för ny-

orientering. Denna fas har inget slut, utan krisen blir en del av livet.  

 

Implikationer för omvårdnad 

Mycket inom dagens sjukvård går ut på att försöka bemästra döden. Detta gäller både olika 

behandlingsmetoder och vårdpersonals individuella förhållningssätt till döden. Om de inte 

accepterar att en person är döende, leder detta till att fokus flyttas från personen till dem själ-

va. Detta gör personen de vårdar till ett objekt vilket underlättar vårdpersonalens hantering av 

sin egen dödsångest. Vårdpersonals dödsångest kan även resultera i att de undviker personer 

som är döende, som istället får vara ensamma i sin oro och förtvivlan. Ångest inför döden är 

naturligt, men det är viktigt att vårdpersonal är medveten om och försöker bearbeta och lära 

sig hantera sin ångest, så att den inte får negativa återverkningar för den som vårdas (Arle-

brink, 1999, s.185). De som i sitt arbete kommit nära personer som är döende är ofta mindre 

rädda för döden och kan lättare acceptera den (Payne, Dean & Kalus, 1998). Rädslan för dö-

den kan oavsiktligt leda till inhuman omvårdnad. Den kan göra att målet i omvårdnaden blir 

att personer som är döende ska slippa tänka, känna och kommunicera. Resultatet av detta kan 

bli att de dör socialt innan de dör fysiskt (Cullberg, 1992, s.108).  

 

Bland det viktigaste i sjuksköterskors profession är att känna empati. För att kunna ombesörja 

god omvårdnad är det dock viktigt att behålla den emotionella balansen. Den är beroende av 
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psykologisk och emotionell bakgrund samt kapacitet att hantera lidande. Även personligt en-

gagemang och identifikation med personer som är döende och deras anhöriga, påverkar den 

emotionella balansen. Därför är det viktigt att lära sig handskas med dessa relationer (de 

Araújo, da Silva & Francisco, 2004). Studier visar att sjuksköterskor kan uppleva sig oförbe-

redda att hantera frågor som ställs och den komplexa situation som personer som närmar sig 

döden befinner sig i. En del sjuksköterskor löser detta med hjälp av ickeverbal kommunika-

tion. Både verbal och ickeverbal kommunikation är viktiga terapeutiska verktyg i sjuksköters-

kans omvårdnadsarbete (de Araújo et al., 2004). Vissa sjuksköterskor upplever att de bara är 

kapabla till bra omvårdnad om de inte involverar sig i personers lidande. Detta är en för-

svarsmekanism som kan leda till att sjuksköterskor verkar oberörda med en kall attityd (de 

Araújo et al., 2004). Personer som är döende och deras närstående kan genom omvårdnadsar-

betet få styrka att hjälpa sig själva, vilket underlättas av en god relation där basen är kontakt 

och tillit. Det kan dock vara svårt för sjuksköterskor att behålla sin professionella roll om de 

hyser för starka känslor till personer de vårdar. Detta kan göra att sjuksköterskor genom be-

mötande, handling och ordval tar kontroll från personer som är döende för att upprätthålla sin 

makt över situationen. Denna försvarsmekanism kan visa sig genom ett avskärmande från en 

närmare relation och genom att verka upptagen. Om sjuksköterskor visar detta förhållnings-

sätt kan det leda till att personer de vårdar tar på sig en passiv roll (Martin, 1998). 

 

Personer som befinner sig i livets slut kan ställa stora krav, beklaga sig och begära uppmärk-

samhet. Detta kan enligt Kübler-Ross (1969/1987, s.50-52) ses som ett sätt att få omgivningen 

att inte glömma bort att de fortfarande lever. Om dessa personer ges uppmärksamhet och tid, 

uppnås en lugnande effekt och de kan känna sig betydelsefulla och funktionella (Kübler-Ross, 

1969/ 1987, s.50-52). Detta kan jämföras med Martin (1998) som beskriver att sjuksköterskor 

genom empowerment kan ge personer möjlighet att behålla kontroll över livet. I litteraturstu-

diens resultat framkom vikten att få behålla självständighet, värdighet och kontroll.  

 

Sandman (2001, s.242) menar att det finns lidande som sjuksköterskor kan lindra genom ex-

empelvis samtal, men att det även finns lidande som personer de vårdar själva måste hantera. 

Då lidandet når en punkt där personer som är döende upplever att livet inte har någon mening, 

måste sjuksköterskor dra en gräns för sina hjälpinsatser och låta dem hantera det emotionella 

lidandet på deras eget sätt. I litteraturstudiens resultat framkom att då personer som var döen-

de inte kunde bli bättre ville de inte fortsätta leva, utan ville att döden skulle befria dem från 

smärta och lidande. De beskriv att de såg dödshjälp som ett sätt för dem att uppnå detta, sam-
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tidigt som det skulle ge dem kontroll att kunna försäkra sig den död de ville ha. Det vanligaste 

argumentet för att tillämpa dödshjälp är enligt Ersek (2004) att personer med obotbar sjukdom 

som upplever extremt lidande själva ska ha möjlighet att bedöma kvaliteten på sina liv och 

besluta om framtiden. Argument mot tillämpning av dödshjälp är att det strider mot moraliska 

principer som livets okränkbarhet och mänsklig värdighet, och att det kränker den etiska tradi-

tionen hos sjukvårdspersonal. Om dödshjälp skulle tillämpas anses det även finnas en risk att 

utsatta grupper i samhället kan känna sig tvingade att begära dödshjälp för att inte bli en börda 

(Ersek, 2004). Även Young och Ogden betonar (2000) risken för missbruk av dödshjälp, och 

framhåller att en person som önskar avsluta sitt liv ska få hjälp av kompetent personal som är 

specialiserade inom området.  

 

Sjuksköterskor har en nyckelroll i vården personer som är döende. I sitt patientnära arbete 

kommer de på ett naturligt sätt i kontakt med personer som önskar hjälp att avsluta sina liv. 

Det kan därför vara bra för sjuksköterskor att fundera över sitt förhållningssätt till personers 

önskan om att inte längre vilja leva (Ersek, 2004). Enligt Volker (2001) kan denna önskan 

ibland uttryckas genom en djupt känsloladdad begäran om lindring av intensiv smärta eller 

lidande. Det kan också ske genom frågor om vad som kan påskynda döendeprocessen, till 

exempel om effekter av läkemedel och hur val av livsföring påverkar livet och döendet. Då en 

person uttrycker en önskan om dödshjälp kan sjuksköterskor uppleva konflikt mellan sina 

värderingar - om hon ska uppfylla personens önskemål eller följa professionens etiska riktlin-

jer. Konflikt kan även uppstå mellan sjuksköterskors personliga etiska principer. Detta kan 

handla om att inte vilja avsluta ett liv och samtidigt inte vilja medverka till fortsatt lidande 

(Volker, 2001).  

 

Forskning visar att sjuksköterskor som gett dödshjälp kunde anse sig följa den etiska koden 

för sjuksköterskor eftersom de lindrade lidande och gav möjlighet till en värdig död (Volker, 

2001; Young & Ogden, 2000). Flera läkar- och sjuksköterskeorganisationer har öppet tagit 

ställning i frågan om dödshjälp och flertalet är emot detta. Trots detta stödjer många sjukskö-

terskor dödshjälp (Ersek, 2004). Bland sjuksköterskor finns dock en ambivalens angående 

detta som kan bero på medvetenheten om att en önskan att dö ibland kan bero på en vilja att 

minska lidande, snarare än en vilja att avsluta livet. Även depression kan ge upphov till öns-

kan att avsluta livet (Young & Ogden, 2000). Det bör noga övervägas vems lidande som 

egentligen lindras - om det är den döende personens, de närståendes eller sjukvårdspersona-

lens. Endast lindring av personens lidande kan anses moraliskt försvarbart (Ersek, 2004). 
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När en person diagnostiserats med en terminal sjukdom hamnar ofta sjukdomen i fokus, sam-

tidigt som kulturella hänsynstaganden kommer i andra hand; det som utgör essensen av män-

niskan blir mindre viktigt. Kultur är dock en trygg punkt att hålla fast vid då sjukdom gör att 

kontrollen över livet minskar. Omvårdnad av personer som är döende skiljer sig inom väster-

ländsk kultur filosofiskt sett från flera andra kulturer genom att den inriktar sig mer på att 

hjälpa personerna hantera den förestående döden, än på att hjälpa dem förlänga livet och leva. 

Detta påverkas bland annat av vilken makt medicinsk behandling respektive tron på Gud, har 

inom olika kulturer (Thomas, 2001). Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land, kan det vara 

bra för sjuksköterskor att komma ihåg att traditioner och riter runt en person som avlidit kan 

variera mycket. Då exempelvis en muslim avlidit bör kroppen tvättas av en person av samma 

kön och med samma religion, eftersom de ofta inte vill att en person som inte är muslim ska 

komma i direktkontakt med kroppen (Birch, 1996, s.74; Hanssen, 1998, s.192). Inte heller 

judar brukar vilja att en person av annan religion tvättar kroppen. Inom många religioner är 

det vanligt att läsa ur heliga skrifter under tvättningen (Birch, 1996, s.75; Hanssen, 1998, 

s.212). En annan tradition, som bland annat samer kan ha, är att ta hem personen som dött för 

att hålla likvaka (Hanssen, 1998, s.234-235).  

 

Även närståendes sorg efter ett dödsfall kan uttryckas på många olika sätt beroende på kultu-

rella skillnader. Forskning visar dock att även om sorg uttrycks på olika sätt, är inte upplevel-

sen av sorg olika mellan olika kulturer. Då palliativ omvårdnad även omfattar omvårdnad av 

närstående efter dödsfallet, är det viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar den enskilda per-

sonens unika upplevelse av sin sorg för att kunna erbjuda ett bra stöd (Cowles, 1996). Närstå-

endes förmåga att hantera sorg och förlust påverkas av om de upplevde att personen fick en 

god död. Då personen som dog haft kontroll över döendeprocessen, om kulturell hänsyn tagits 

och om personen fått möjlighet att känna avslut, upplevde närstående att döden varit god 

(Thomas, 2001).  
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Metodkritik 

Innehållsanalysen av litteraturstudien genomfördes med en manifest ansats då ett inifrånper-

spektiv skulle belysas. För att inte påverka resultatet, har ambitionen varit att frångå vår egen 

förförståelse och att analysera de synliga och ytliga delarna i texten utan att tolka. Det finns 

dock en risk att specifika upplevelser förlorat sitt sammanhang då kondenseringarna delades 

in i mindre enheter. Även nyanser i språket kan ha missats vid översättningen från engelska 

till svenska. Eftersom upplevelser av att vara döende är komplexa och varje person är unik, 

visar inte resultatet mångfalden av upplevelser som kan förekomma, utan kan antas visa ett 

urval av dessa. Det behövs mer forskning för att bättre förstå mångfalden av upplevelser och 

synliggöra ämnet inom omvårdnad. 

 

Slutsatser 

Många upplevelser hos personer som lever med visshet att döden är nära förestående, kan 

härstamma från dödsångest. Hjälp att hantera, kontrollera och acceptera sin livssituation, kan 

förhoppningsvis ge dem större möjlighet att uppleva återstoden av livet som gott.  

 

Det kan antas att ökade kunskaper om personers upplevelser av att vara döende, ger en större 

trygghet hos sjuksköterskor i kommunikation med dessa personer. Om sjuksköterskor är med-

vetna om sin egen dödsångest och på vilket sätt den kan påverka omvårdnaden, och om de ser 

hela människan och respekterar dennes autonomi, kan troligtvis grunden till en bättre om-

vårdnad av personer som är döende läggas.  
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