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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Människor som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede kan leva med 

en hotad existens. I dessa fall kan palliativ vård vara en lämplig form av vård. 

Livskvalitet är ett sätt att mäta individers välbefinnande och påverkas av stöd. Stöd 

uppfattas som positivt när det sker motgångar i livet. Den subjektiva levda kroppen är 

där existensen lever genom och kan förändras på grund av sjukdom, då kan även 

existensen hotas. Sjuksköterskor behöver både stöd och kunskap inom den palliativa 

vården för att de ska känna trygghet i sitt arbete. Syfte: Beskriva patienters upplevelser 

av att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede. Metod: En kvalitativ 

innebördsanalys med sex stycken självbiografier användes för att svara på syftet. 

Resultat: Fyra teman framkom dessa var; Stöd kan underlätta sorgen, Att välja 

livskvalitet trots sjukdom, När kroppen inte är som förr och Förändrad syn på livet och 

döden. Diskussion: Stöd är inte endast en viktig aspekt för personer som lever med en 

obotlig sjukdom i livets slutskede, det är också viktigt för anhöriga och närstående. 

Sjuksköterskor behöver känna stöd från sina kollegor för att kunna utföra en så god vård 

som möjligt. Slutsats: Personer som lever med oboltig sjukdom kan få en förändrad 

livssyn då livet prioteras på ett sätt som det tidigare inte gjorts.  
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Background: People, who are living with incurable diseases, can be living with 

threatening existence. In these cases, palliative care can be an appropriate form of care. 

Quality of life is a way to measure individual’s well-being, and is affected by received 

support. Support is perceived as a positive influencer when people are faced with setbacks 

in life. The subjective lived body is where the existence lives through and may change due 

to illness, and then even existence is threatened. Nurses need both support and knowledge 

in the field of palliative care to feel confident in their work. Purpose: The purpose of this 

thesis is to investigate the patients’ experiences of living with an incurable disease in end 

life care. Method: In this thesis a qualitative meaning analysis is used. Six autobiographies 

are used to answer the purpose. Result: Four different themes were identified. They are; 

support can overcome the grief; Too choose life quality over sickness; When the body is 

not like it used to be; and lastly, a changed perception on life and death. Discussion: 

Support is not only important for the patient living with an incurable disease, but also for 

relatives and friends. Nurses need support from their colleagues so they can give the best 

care possible. Implication: People living with an incurable diseases can have a changed 

sight of life, when life portieres different than before. 
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INLEDNING 

Mellan 90 000 och 100 000 personer avlider varje år i Sverige där många fall är relaterat 

till en obotlig sjukdom, flertalet av dessa kräver palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011). De 

som finns runt patienten under denna tid är sjukvårdspersonal, anhöriga och närstående. 

Det är av stor vikt att den sista tiden för patienten blir den bästa tänkbara, för att uppleva 

ett så gott avslut på livet som möjligt. Därför är det betydelsefullt att som sjuksköterska 

beakta patientens livsvärld för få en förståelse kring hens upplevelser av att leva med en 

obotlig sjukdom i livet slutskede. Sjuksköterskan står för en viktig uppgift, vad görs när 

inte hopp finns och det bara finns en utväg. Detta är ett centralt ämne eftersom döden 

någon gång kommer drabba oss alla. Med mer kunskap och förståelse, kan sjuksköterskan 

bättre möta patienter som står inför livets sista tid. 

BAKGRUND 

Obotlig sjukdom och palliativ vård 

I denna uppsats avses obotlig sjukdom i livet slutskede en sjukdom som inte går att 

behandla och är livshotande, där personerna vet att sjukdomen kommer leda till döden. 

Palliativ vård kan komma att bli aktuellt. Socialstyrelsen (2014) skriver att obotlig 

sjukdom kan vara till exempel ALS, Amyotrofisk lateralskleros där behandling enbart 

består av symtomlindring och omvårdnadsåtgärder (a.a). Cancer kan vara av obotlig art 

och då kan behandlingen vara palliativ (Ericson & Ericson, 2012).  Pastrana, Jünger, 

Ostgathe, Elsner och Radbruch (2008) förklarar att i medicinska sammanhang används 

begreppet palliativ vård för att lindra eller minska svårighetsgraden av smärta vid obotlig 

sjukdom och ge en tillfällig lättnad. Palliativ vård kan definieras som omvårdnad som har 

ett syfte att skydda, bevara och kan beskrivas som att det sträcker sig från den övergripliga 

vården till den mest personliga. Målet med vården för personer som lever med obotlig 

sjukdom i livets slutskede är att skapa eller öka livskvalitet för patienten och hens 

närstående samt bibehålla funktioner hos patienten. Den personliga utvecklingen skall 

beaktas och patienten skall själv få ta del av de beslut som tas i vården. Socialstyrelsen 

(2011) beskriver också palliativ vård som ett förhållningsätt som ska bygga på en 

helhetssyn hos människan genom att främja välbefinnande och värdighet ända till livets 

slut. Detta förhållningsätt skall vara den samma oavsett diagnos eller ålder. Sand och 

Strang (2013) lyfter att patienter som lever med en obotlig sjukdom ofta upplever en kris 

som har sin utgångspunkt i döden. Det är en existentiell kris som är svår att förhålla sig till 

då medvetenheten om livet gör sig starkare. Detta kan skapa dödsångest.  
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Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Existens  

Existens betyder förekomst, och kan förklaras som att leva och att existera (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att människans existens och den 

biologiska hälsan är sammanflätad. Existensens beskriver vad det innebär att vara 

människa. Den biologiska hälsan är färdig i samband med att vi föds som människor, 

medan den existentiella hälsan alltid utvecklas. Genom erfarenheter blir existensen 

tydligare och kan göra att livet känns mer levande. Människan kan ständigt utvecklas och 

även förändras då livet alltid är i rörelse. De hot som människan kan uppleva i livet, som 

lidande, tydliggör existensen. Vid sjukdom och ohälsa hotas människans existens, då hela 

livet kan kollapsa (a.a). Dödsångest beskrivs ofta som en rädsla utan fokus, om att inte 

längre finnas till och att det som representerar människans existens försvinner i 

dödsögonblicket. Patienter som vårdas palliativt eller lever med en obotlig sjukdom i livets 

slutskede kan uppleva rädsla för att de inte har kontroll över vad som kommer att hända 

eller vad de kommer att känna. Dödsångest kan förklaras som en existentiell kris, härledd 

till vetskapen om att livet kommer upphöra. Det finns även patienter som ser döden som 

början på en ny dimension. Människor har en fri vilja och har på så sätt möjlighet att 

påverka sitt liv tills det inte längre existerar. När en människa blir medveten om sin 

stundande död tvingas hen att prioritera. Människor planerar alltid för en framtid, men när 

framtiden inte längre är självklar prioriteras saker på nytt (Sand & Strang 2013). Döden 

ska inte ses som en avvikelse från normen, utan som en del av livet, slutet på sjukdomen 

och lidandet samt en möjlighet för de närstående att påbörja sorgeprocessen (Elliott & 

Oliver, 2008). 

Lidande 

Ordet patient betyder att det är en människa i lidande och som är i behov av vård. Orsaker 

till lidande är individuellt och en del av livet (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Dahlberg & 

Segesten 2010; Wiklund, 2003). Lidande är avgörande för liv och kan ändra patientens 

livförståelse. Lidandet kan växa och ses som en rörelse i hälsan från outhärdligt till 

uthärdligt. Därför kan lidande vara en del av hälsa, under förutsättning att det är uthärdligt. 

Patientens möte med vårdpersonal innebär att lidandet kan underlättas (Rehnsfeldt & 

Eriksson, 2004). Sjukdomslidande är förknippat med symtomen som en sjukdom utgör och 

livslidande förhåller sig till människans existens om att inte kunna leva upp till sin egen 

roll (Wiklund, 2003). Vårdlidande sker när patienten inte får positiva möten med 

vårdpersonal och att behov inte uppfylls (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdaren har 

möjlighet att undgå ett vårdlidande (Wiklund, 2003). Lidande kan kopplas till den 

palliativa vården och till obotlig sjukdom. Lidandet påverkar det psykiska, genom att livet 

och existensen hotas och det meningsfulla i livet kan förändras. Även kroppen kan bli 

lidande vid obotlig sjukdom (Sand & Strang, 2013).  
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Den subjektivt levda kroppen 

Då det kommer till utseende och funktioner hos en frisk person tas kroppen för givet. Den 

förväntas att klara alla hinder som vardagen ger, då kroppen har många funktioner. Det är 

genom kroppen människan förflyttar sig, äter, dricker, älskar, tänker och uttrycker sig. 

Omvärlden ser kroppen och det är genom den existensen finns. Eftersom kroppen står för 

existensen påverkas det existentiella välbefinnande när sjukdom förekommer (Sand & 

Strang 2013; Wiklund, 2003). Vid obotlig sjukdom i livets slutskede anses viktminskning 

vara det som drabbar den subjektivt levda kroppen mest för både män och kvinnor. Män 

kan uppfatta svaghet eftersom viktminskning innebär att muskelmassan förloras medan 

kvinnor kan uppfatta det som att kroppen blir frånvarande och drabbar utseendet till det 

negativa (Hilário, 2016). När kroppen blir sjuk kan även medicinska hjälpmedel 

tillkomma, som till exempel katetrar och stomier, vilket gör att den subjektivt levda 

kroppen inte längre uppfattas som förr. När patienten inte längre känner igen sin kropp och 

inte kan ta dess funktioner för givet, leder det till att patienten ställs inför existentiella 

frågor. Ett dilemma patienten ställs inför är att skillnaden mellan spegelbilden och 

självuppfattningen blir stor. Vissa beskriver det som ett främlingskap inför sig själva. 

Kroppen spelar en central roll inom palliativ vård eftersom det är genom kroppen livet 

uttrycker sig. Kroppsliga symtom som kan uppstå vid en obotlig sjukdom kan ses som ett 

hot mot människans existens. Vid varje symtom som tillkommer, påminns patienten om 

sjukdomen och vad som väntar dem (Sand & Strang 2013). Det är inte bara patienten som 

upplever sig själv annorlunda, även anhöriga och närstående kan behandla patienten på ett 

annat sätt än innan sjukdomen (Wiklund, 2003).  

Stöd 

Begreppet stöd kan beskrivas som en interaktiv process som kan främja varje individs 

förmåga att hantera motgångar i livet. Förmågan att kunna ge och ta emot stöd är 

individuellt då ålder, tidigare erfarenheter av stöd och den sociala miljön påverkar. Vad 

gäller stöd relaterat till vårdsituationer finns det skillnad mellan uppfattning av stöd och 

uppfattning av tillgängligt stöd, där det tillgängliga stödet är viktigast.  Det är även skillnad 

på det professionella och det emotionella stödet. Det professionella stödet är kopplat till 

vårdpersonal och hens kunskap och är något som kan förekomma direkt. Det emotionella 

stödet är något som växer fram och kopplas till närstående (Thorstensson, 2012). 

Sjuksköterskor visar stöd till patienten genom att göra hen delaktig i sin egen vård. Det är 

viktigt att som sjuksköterska möta patientens känslor av otillräcklighet, ensamhet, oro och 

osäkerhet inför den kommande vårdprocessen. Alla sjuksköterskor ska finnas tillgängliga 

att möta varje patients vårdbehov för att öka deras livskvalitet (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

Livskvalitet 

Schalock (2004) lyfter fram åtta kärnområden i begreppet livskvalité; personliga relationer, 

social integration, personlig utvecklig, fysiskt välbefinnande, självbestämmande, materiellt 

välstånd, känslomässigt välbefinnande och rättigheter. Det vi vet om livskvalité idag är att 

det är ett sätt att förstå varje individs perspektiv med fokus på individens miljö. Det är även 
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ett begrepp som kan användas för att förbättra patienters välbefinnande, men det krävs att 

vårdpersonal har kunskap om vad som är viktigt för patienterna. Sand och Strang (2013) 

menar att begreppet livskvalitet är betydelsefullt då det kommer till den palliativa vården 

eftersom målet är att skapa den bästa möjliga livskvaliteten för patienterna. För att kunna 

känna livskvalitet är det viktigt att livet känns meningsfullt och att patienten kan hantera 

sin dödsångest. Sahlgren- Blom, Ternestedt och Johansson (2001) beskriver livskvalitet 

som ett komplext begrepp i samband med en subjektiv känsla av välbefinnande och en 

tillfredsställande livsstil. Livskvaliteten är beroende av balansen mellan kropp, själ och 

ande i enlighet med personens sociala situation och externa miljö. Livskvalitet kan vara 

hälsorelaterat och innefatta det dagliga livet, rörlighet och förmågan att utföra arbete och 

fritidsaktiviteter. Livskvalitén kan också ha en psykologisk funktion och innebära 

humörtillstånd, kognitiv eller mental status, uppfattningar om välbefinnande och 

självkänsla. Social funktion är också något som innefattar att känna stöd från närstående, 

anhöriga och andra utomstående parter som till exempel sjukvårdspersonal.  

Sjuksköterskans perspektiv  

Sjuksköterskor anser att det är av stor betydelse att skapa en bra och tillitsfull relation med 

patienten som lever med en obotlig sjukdom i livets slutskede för att kunna genomföra 

svåra samtal. En god relation med tid för samtal gör det möjligt att bra vård kan ske 

(Mishelmovich, Arber & Odelius, 2016). En god relation skapar förutsättningar att uppnå 

den död som patienten själv önskar (Wallenstedt & Anderhed, 2007). Sjuksköterskor vill 

känna stöd i den palliativa vården och detta stöd kan komma från kollegor, klinisk 

handledning eller genom mentorskap. Genom stöd kan även sjuksköterskor känna att de 

utvecklas och får mer förståelse för patienterna som lever med en obotlig sjukdom. Det 

framkommer även situationer där de känner stress i den palliativa vården och vikten av att 

få uppmuntran för att känna motivation (Whittaker, Kernohan & Mc Laughlin, 2014). 

Desto längre tid sjuksköterskor arbetar i den palliativa vården behövs distans mellan 

arbetet och sina egna känslor för att klara av arbetet. Att hålla sina egna känslor lågt 

hjälper dem med att övervinna svårigheter de möter i deras arbete (Whittaker et. al 2014; 

Mishelmovich et. Al 2016). För att arbeta med palliativ vård och möta patienter med 

obotlig sjukdom i livets slutskede krävs det kunskap. Sjuksköterskor har ofta en positiv 

attityd och känner sig bekanta med vård i livets slutskede. De har höga ambitioner att 

uppfylla den döende patientens önskemål, för att skapa livskvalitet (Wallenstedt & 

Andershed, 2007).  

PROBLEMFORMULERING 

Döden är ofta ett laddat begrepp, som kan väcka känslor som rädsla och ångest. 

Sjuksköterskor möter döende patienter och det är viktigt att skapa en god och tillitsfull 

relation för att lättare kunna prata om döden och ge en god vård. Döden behöver inte bara 

ses som ett hot, utan kan också ses som en möjlighet. Genom att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede kan sjuksköterskor 

bemöta och ge stöd i deras lidande. Lidandet kan bero på att den subjektivt levda kroppen 
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förändras,  patienterna känner inte längre igen sig själva och de känner att deras existens är 

hotad. Patienter som vårdas palliativt har oftast en maskerad dödsångest eftersom döden 

inte går att greppa. Denna dödsångest leder ofta till existentiella frågor som sjuksköterskor 

bör möta. Problemet är att döendet kan ses som en avvikelse när det egentligen är en del av 

livet och ett avslut på det som varit. Därför är det av stor vikt att beskriva patienternas 

upplevelser av att leva med obotlig sjukdom i livets slutskede, för att på så sätt främja en så 

god vård som möjligt. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom i livets 

slutskede.  
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METOD 

Kvalitativ metod används för att förstå människors upplevelser av ett fenomen. Vid en 

kvalitativ metod finns ingen sanning och inget fel eftersom det studerar varje individs olika 

upplevelser. Innebörden av ett fenomen undersöks med hjälp av olika metoder som till 

exempel intervju eller litteratur. Urvalet är inte slumpmässigt valt, det är en specifik grupp 

som kan besvara forskarnas frågor kring fenomenet (Henricson & Billhult, 2012). 

Självbiografier valdes eftersom detta sågs som lämpligast då det är patienters egna 

upplevelser kring livskvalitet som skall undersökas. Med hjälp av självbiografier skapas en 

djupare förståelse kring patienternas upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, 2014). 

Urval 

Inklusionskriterierna var att självbiografierna skulle handla om personer som har 

erfarenhet av att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede. Sjukdomar som valdes var 

ALS och obotlig cancer. Självbiografier valdes för att på så sätt få fram 

patientperspektivet. De var skrivna av både män och kvinnor samt på svenska för att 

undvika språkliga misstolkningar. Författarna var även från Sverige. För att begränsa 

urvalet söktes självbiografier som var publicerade efter år 2000, för att få en uppfattning 

om hur vården de senaste 16 åren sett ut för patienter som vårdas med en obotlig sjukdom i 

livets slutskede. Exklusionskriterier var biografier som var skrivna av personer under 18 år 

valdes bort på grund av att det lätt kan bli ett anhörigperspektiv. Material av vårdpersonal 

valdes också bort, eftersom det var patientperspektivet som skulle undersökas. 

Datainsamling 

Databasen som användes var LIBRIS nationella bibliotekskatalog. Litteratur söktes som 

stämde överens med syftet. De sökord som användes var patient*, personal narratives och 

biografi för att avgränsa och specificera sökningen.  Sökord som lades till för att ytterligare 

begränsa och hitta biografier till studiens syfte var ALS och cancer* som gav 14 respektive 

92 träffar. Detta redovisas i bilaga 1. Efter genomläsning av alla titlar valdes de som var 

relevanta för syftet. Därefter lästes sammanfattningar av de titlar som kändes relevanta. 

Tillgängligheten söktes på Ulricehamns och Falköpings bibliotek, där sex självbiografier 

valdes. 

Analys 

En innebördsanalys används för att få insikt kring ett specifikt fenomen. Det krävs 

öppenhet för att förstå textens mening och att inte dra slutsatser på egen hand och låta 

förförståelsen styra. För att se helheten i självbiografin krävs en förståelse för materialet. 

För att förstå meningen med texten görs ingen analys som kopplas till syftet i början, 

meningen är att skapa en bild över innebörden i texten. Nästa steg präglas av analysen. Här 

skall det som är meningsbärande i texten plockas ut, det som passar till studiens syfte. 

Texten delades in i meningsbärande delar som sedan utgjorde olika teman. I den sista fasen 
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bildades mönster utifrån de olika teman och en ny helhet skapades. De olika delar som 

plockades ut sattes ihop till en ny helhet som svarade på studiens syfte (Dahlborg- 

Lyckhage, 2012: Dahlberg, 2014). En innebördsanalys gjordes för att få insikt kring syftet. 

Varje självbiografi lästes flera gånger för att skapa en förståelse för helheten. Författarna 

läste hälften av biografierna var och plockade ut det meningsbärande enheterna, dessa 

samlades i ett dokument som båda författarna läste. På så sätt skapades en förståelse för 

hela datainsamlingen. Färgkoder användes för att urskilja likheter för att på så sätt skapa 

det olika teman. Citat användes för att förstärka trovärdigheten i arbetet.  

  

Etiska överväganden 

Forskning har en stor betydelse för utvecklingen i samhället. Därför är det viktigt att 

forskningen bedrivs med stor respekt och förståelsen för varje individ så att forskningen 

kan hålla hög kvalitet. Forskningen skall bedrivas på ett tryggt sätt så inte samhällets 

medlemmar utsätts för att andra människor får en insyn i deras livsförhållanden. 

Individerna som deltar får inte heller utsättas för fysisk, psykisk skada eller kränkningar. 

Detta krav kallas för individskyddslagen och är en självklar utgångspunkt. Det finns fyra 

huvudkrav inom forskningen och dessa är informationskravet avser att forskaren har 

skyldighet att informera individen om forskningens syfte. Samtyckeskravet avser att 

individen själv har rätt att bestämma om hen ska delta i forskningen eller inte. 

Konfidentialitetskravet avser att individernas personuppgifter skall bevaras på ett sådant 

sätt att inte obehöriga kan komma åt dem. Nyttjandekravet avser att den insamlade 

informationen om individerna endast får användas till forskningen och inte till något annat 

syfte (CODEX, 2016). Oredlighet är ett begrepp som används inom forskningen och 

innebär att forskaren manipulerar och förvränger informationen. Det kan också handla om 

att vilseleda läsarna genom att fokus enbart faller på informationen som samlats in som kan 

stödja syftet. Oredlighet är ingen grund i forskningsarbetet (Kjellström, 2012). Då 

författarna själva har valt att publicera böckerna ses detta som ett godkännande att 

böckerna får användas till studien. Författarna till föreliggande studie skall beakta de etiska 

utgångspunkterna.  
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RESULTAT 

Efter analys av innehållet framkommer fyra olika teman. Dessa teman är: Stöd kan 

underlätta sorgen, Att välja livskvalitet trots sjukdom, När kroppen inte är som förr och 

Förändrad syn på livet och döden. Citat har används för att stärka trovärdigheten samt för 

att ge en tydligare bild av innebörden. 

Stöd kan underlätta sorgen 

Personerna beskriver sorg över tanken att inte kunna vara en del av de liv som deras 

anhöriga kommer att leva efter deras bortgång. Att inte få vara med om sina barns uppväxt 

eller möjligheten att få barn upplevs som ångestladdat. Oro finns över att partnern ska leva 

ensam resterande av hens liv och över de som har barn hur det kommer att gå för dem utan 

deras förälder. Det finns en önskan att anhöriga ska gå vidare och hitta någon annan att 

tillbringa livet med, men även en oro över vad de anhöriga kommer att känna när de tänker 

tillbaka på dem. Det beskrivs hur personerna kämpar för sina anhöriga, de vill leva för 

deras skull. I tron om att skydda sina anhöriga berättar de inte allt om sin sjukdom och sina 

upplevelser av att vara sjuk, fast innerst inne vet de att det sårar genom att inte vara öppna. 

Personerna beskriver också hur sjukdomen fört dem närmare deras anhöriga och 

närstående, samt hur de kommit närmare sig själva.  Relationer blir på ett djupare plan, där 

inte ord behövs för att kommunicera. ”Här sitter vi och talar bara med få ord. Jag är 

närmare min man än någonsin. Närmare mig själv.” (Lindquist, 2004, s. 117).  

 

Det framkommer även att de anhöriga och närstående ger den drabbade stöd i deras 

sjukdom. Det kan vara att få hjälp med hygien när kroppen inte orkar eller hjälp med att 

kontakta andra anhöriga för att lämna besked om hur dålig prognosen är. Anhöriga och 

närstående kan på grund av sitt stöd göra lidandet lättare att uthärda, bara att finnas där och 

torka tårar samt att visa kärlek. Betydelsen beskrivs av att finnas i en miljö där känslorna 

blir bekräftade och accepterade. Känslor upplevs som en berg-och dalbana, allt från ilska, 

rädsla och sorg till glädje och lycka. Stödet kan komma från de som finns närmast som 

tröstar, uppmuntrar, håller med eller bara finns till när känslostormar uppkommer. 

 

Till alla anhöriga vill jag säga: Bli inte rädda, se känsloutbrotten som något gott 

som föds ur denna livstillvaro och därför blir sunt, även om de ibland tar sig 

uttryck i hämningslös gråt, aggressiva vrål och en och annan omkullvräkt stol. 

Efter en sådan stund av jobbig smärta i form av ångest, rädsla och ilska så brukar 

tårarna sluta droppa och jag kan dra en utmattad, men också lättad suck. Att då ha 

någon att krypa ihop hos, bli bekräftad av är värt sin vikt i guld  (Fahlström, 2000, 

s. 103). 

 

Stöd behöver inte enbart komma från anhöriga och närstående, det kan även komma från 

husdjur och träning. Personerna finner lycka och kraft genom att till exempel få rykta sin 

häst, gå ut på promenad eller att få krama om hunden efter ett jobbigt besked. Husdjuren 

förknippas inte med det som är sjukt, och är deras trogna följeslagare som alltid finns där 

för dem. Hos deras husdjur känner de sig som samma personer som de alltid varit, 

husdjuren kan inte skilja på det friska och det sjuka. Personerna upplevde också att deras 
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husdjur behövde dem, vilket skapade en känsla av sammanhang. Träning kan också ses 

som ett stöd att luta sig tillbaka mot då livet tar en väg de inte hade väntat sig. 

 

Men jag skrev också om hästarna. Om kraften de ger mig. Hur de får mig att både 

koppla av och ladda om. Hur viktigt det känns att plötsligt få släppa funderingarna 

för att ryckta, mocka och rida en stund. Att få lyssna på dem. Hålla om dem. Att få 

vara närvarande hos och för någon som just de stunderna behöver en. Och jag 

berättade hur viktigt det blivit för mig att få prata med dem. För jag tror att de 

förstår  (Gidlund, 2013, s. 133). 

Det beskrivs också hur sjukvårdspersonal och samhället ger stöd. Sjukvårdspersonal ger 

sitt stöd genom deras professionella kunskap som skapar en trygghet. Det är skönt att 

kunna prata med en tillitsfull läkare, för att få svar på sina frågor samt att det psykiska 

måendet blir bekräftat och accepterat. Känslan av att sjukvårdpersonalen gör allt de kan 

skapar en känsla av värdighet och bekräftelse. Sjukvårdpersonalen beskrivs som helande 

när de visar omtanke, medmänsklighet och empati. När personalen visar livsglädje smittar 

det av sig, vilket lindrar lidandet för personerna. Det framkommer även det motsatta, där 

läkare inte ser människan bakom sjukdomen, det uppfattas som integritetskränkande. 

Samhället ger stöd då det finns en ekonomisk resurs för personer att inte behöva bekosta 

deras sjukdom själva. Det ger en känsla av tacksamhet och att de är viktiga och behövs i 

samhället och att just deras liv är värt att kämpa för. Att gå ut offentligt på sociala medier 

med sin berättelse gav en inre styrka då stödet från samhället blev allt mer påtaglig och det 

kunde även hjälpa andra människor att finna styrka i svåra situationer. 

Plötsligt fylls jag av en stor tacksamhet. En tacksamhet som är mer kraftfull än jag 

någonsin tidigare upplevt. En tacksamhet klar och tydlig. Tacksamhet över att jag 

som medborgare i det här landet inte behöver betala hela kostnaden för min 

sjukdom alldeles själv. På egen hand (Gidlund, 2013, s. 13). 

Att välja livskvalitet trots sjukdom 

Det framkommer att personerna upplever ett känslomässigt välbefinnande då de får se fram 

emot saker som de gillar att göra, till exempel jakt, vara ute i skogen, resa eller att träna. 

Husdjur kan skapa en känsla av livskvalitet och ge kraft. Det beskrivs hur enkla saker som 

att kolla på en dålig film, få älska, stå i kö i en mataffär, få känna berusning och lyssna på 

musik kan skapa en känsla av livskvalitet. Enkla saker i vardagen skapar en känsla av att 

vara en del av livet. För att kunna hantera lidandet som kommer krävs det att de hittar en 

väg för att möta det och istället skapa livskvalitet, ett varmt bad när ångesten kommer eller 

att kunna skratta, beskrivs som befriande. Genom njutning skapas också livskvalitet, det 

kan till exempel vara tanken på mat. Glädje i livet var även att få uppleva en jul till som de 

inte trodde och att se granen barra.  

Det framkommer också att känslan av frihet skapar livskvalitet, det kan vara så enkelt som 

att få gå ut ur sjukhussalen ut i korridoren. Sjukdomen kan ge en känsla av frihet då 

personen själv kan välja hur hen vill leva sista tiden av sitt liv, vilka människor hen vill 
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träffa och vad hen vill göra. Frihet kan också beskrivas som att kunna gå på toaletten på 

egen hand samt att slippa vara uppkopplad till elektronisk övervakning. Att kunna gå 

barfota ute, andas in morgondimman och känna sig ett med naturen beskrivs som den 

totala friheten och skapar harmoni och livskraft samt en chans att läka sina sår. 

Självbestämmande ses också som livskvalitet, att kunna bestämma själv vilka mediciner 

hen vill ta för att undvika vissa biverkningar, samt att avstå vissa behandlingar på grund av 

att biverkningarna kan medföra försämrad livskvalitet. Trots att behandlingar skulle 

medföra några år extra att leva så ansågs det inte värt att genomföra, på grund av de 

begränsningar som skulle uppkomma i vardagen.  En önskan finns att de anhöriga och 

närstående ska se den drabbade som samma person som hen var innan sjukdomen, med 

samma livslust och samma livskvalitet livet ut.  

Allting har sitt pris. Men mitt pris är att pinka och skita på mig resten av mitt liv 

och dessutom vara oförmögen att knulla! För att leva något eller några år längre. 

Det är väl för fan också en fråga om livskvalitet? (Thuvesson, 2006, s. 197). 

Genom sociala sammanhang och personliga relationer uppkommer också en känsla av 

livskvalitet. Stödet från nära och kära skapar en känsla av livskvalitet och kämparglöd,  

något så enkelt som till exempel en kram från en vän. Vid svåra stunder är det viktigt att 

kunna fokusera på små glädjestunder som finns i livet, det kan till exempel vara att en vän 

kommer över på en kopp kaffe eller hjälper till att städa då orken inte finns där. Livet får 

kvalitet då de har någon att dela det med, det kan till exempel vara en partner eller barn. 

Det är också viktigt med humor och att våga skratta. Att en annan människa ger sin tid 

uppfattas som en gåva och ger också en känsla av livskvalitet. Tron på Gud beskrivs också 

som något betydelsefullt för att uppleva livskvalitet. I tron på Gud upplevs en trygghet, de 

känner sig älskade och de är aldrig ensamma, det finns alltid en som förstår.  

Detta tillsammans med det viktigaste av allt, min tro, att jag från Gud får kraft och 

hjälp, är det som gör att jag fortfarande kan vara genuint lycklig, kan skratta, 

tänka på annat, eller – när jag inte orkar skratta – bara känna välbehag, men inte 

alltid (Fahlström, 2000, s. 151). 

Ett gott fysiskt välbefinnande kan också vara ett sätt att känna god livskvalitet. Det 

beskrivs hur fysisk träning skapar känslor som glädje när tillståndet i övrigt bestod av 

rädsla och oro. Träningen kan också ses som en tävling mot sjukdomen, vilket skapar 

kämparglöd och en känsla av livskvalitet. Ansträngning vid träning kan ses som ett sätt att 

slå tillbaka mot sjukdomen och som en förberedelse för stundade operationer och 

behandlingar. Genom träningen kan upplevelsen av att leva kännas starkare. Varje 

rehabträning eller strålning var ett steg närmare en comeback och ett steg närmare att bli 

frisk. Träningen kan skapa möjligheter att få känna lycka i tillvaron. Det beskrivs som 

viktigt att våga utmana sig själv och sin kropp för utmaningar de inte tror sig ska klara, 

eftersom det kan utveckla människan. Träningen kan vara en del av livet och de tränar för 

livet. ”Jag slog tillbaka mot tumören med det enda vapen jag hade, min fysik, och jag njöt 

av det så mycket att jag stundtals grät glädjetårar.” (Andersson, 2014, s. 123).  
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När kroppen inte är som förr 

 

Gemensamt för personerna var att de kände att kroppen inte var som förr och att de inte 

kunde njuta av det som tidigare gett njutning som att jaga, vara ute och gå i naturen, köra 

olika fordon eller att kroppen inte orkar tillbringa längre tid på fester eller andra 

tillställningar. Det beskrivs också en frustration över att inte fungera som förut innan 

sjukdomen. Att inte kunna gå på toaletten utan hjälp, eller att inte kunna klia sig i pannan 

eller äta på egen hand. Att inte kunna prata som tidigare, antingen på grund av smärta eller 

på grund av sjukdomen beskrevs som något tragiskt och ett utanförskap. Hjälpmedel som 

exempelvis kateter, rullator eller rullstol lyfts fram som något obekvämt och skapar 

begränsning i tillvaron. Även synen beskrivs som förändrad på grund av sjukdomens 

baksidor, att inte kunna läsa ett SMS som tidigare skapade en distans från omvärlden. Att 

tappa håret på grund av behandlingens biverkningar beskrevs som något smärtsamt, att 

behöva sopa upp bitar av sig själv, att behöva sopa upp det som förut varit en del av deras 

friska kropp.  

 

Snart kommer jag att tappa mitt hår. Och det gör mig rädd. För jag vill inte börja 

någon dag med att samla ihop mitt eget hår, i min egen säng. Vill inte sopa ihop 

resterna av mig själv. Spillrorna. Vill inte se mig själv i spegeln - tunnhårig, 

striphårig. Vill inte se hur jag själv bryts ner. Går sönder. (Gidlund, 2013, s. 15). 

 

Det framkommer hur enkla vardagsrutiner blir en daglig kamp. Att resa sig ur sängen och 

gå på toaletten kan ta både lång tid och kräva mycket energi. Att gå nedför en trappa kan 

skapa rädsla, då det är svårt att lita på att kroppen klarar det. Personerna beskriver det som 

en kamp, att orka ta sig vidare fast kroppen inte fungerar som tidigare och att minnet av 

hur kroppen brukade vara försvinner mer med tiden. På grund av smärta kan svårigheter 

med att äta förekomma, men vissa väljer att tänka bort smärtan och prioriterar livskvalitet 

då mat kan vara en stor betydelse. Det som tidigare har gett livskvalitet måste prioriteras 

bort, då kroppen inte längre orkar. Något som medför ett stort lidande är känslan att 

kroppen tvingas bli gammal mot deras vilja och att inte kunna leva det liv som en gång var 

planerat. Kroppen beskrivs som en bur, där de är sin egen fånge. Att deras kropp försvann 

mer och mer och tynade bort i takt med sjukdomens förfall. 

 

För jag måste orka. Måste ta mig vidare. Måste fortsätta. 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. Hur den blir en bur  (Gidlund, 2013, s. 56). 

 

Att kroppen ger upp innan psyket kan uppfattas om en oduglighet, att inte längre ha 

kontroll över sin egen kropp. Sjukdomen känns mer konkret och nära när kroppsliga 

förändringar uppkommer. Det är inte döden som beskrivs som skrämmande, utan 

förändringarna i kroppen på vägen dit. Sjukdomarna kan förändra kroppen på ett sådant 

sätt att personerna inte känner igen deras egna liv. Förändringar behöver inte bara ses som 

negativt, då det kan medföra positiva saker som att till exempel börja träna för att stärka 

sin kropp inför kommande behandlingar och operationer. Att göra sin kropp starkare än 

någonsin, så att den kan slå tillbaka mot sjukdomen, för att på så sätt få kontroll och se sig 

som vinnare mot sjukdomen. ”Varje kilometer jag avverkade var ett slag mot tumören. Jag 
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ville gå fortare, springa snabbare, lyfta tyngre – jag hade så bråttom för att hinna före 

cancern till operationen.” (Andersson, 2014, s. 63). 

Förändrad syn på livet och döden 

Det framkommer en förändrad syn på livet efter en dödsdom. Förändringen kan vara vad 

som värdesätts som det viktiga i livet, där familjen och kärlek är det som tydligt 

framkommer som det viktigaste för de som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede. 

Inte prestationer i karriären utan upplevelser som har gett minnen tillsammans med de 

närmaste anhöriga. En VD-position är inte det som avgör om livet ses som betydelsefullt, 

utan bara att få vara vid liv räcker. Status hjälper inte när sjukdom förekommer och livet 

tynar bort. Tidigare känslor som dåligt självförtroende beskrivs som irrelevant efter en 

dödsdom och självkänslan framställs som starkare än tidigare. Visheten beskrivs som att 

den utvecklas i samband med att deras kropp förändras och bryts ned. “Min självkänsla är 

stark. Mitt dåliga självförtroende är borta, nästan. Jag tycker att intellektet skärps i takt 

med kroppens förfall. Vad har jag sysslat med tidigare?” (Lindquist, 2004, s. 131). 

 

Döden beskrivs både som ångestladdad och som en befrielse. Det är inte döden i sig som 

skapar dödsångest, utan tanken att inte leva efter döden. En positiv aspekt som lyfts fram 

är hur personerna känner sig levande trots vetskapen om att döden är nära. Det beskrivs hur 

underbart det kan vara att uppleva något för sista gången, att det till och med kan vara 

starkare än den första gången. För att personerna ska känna att de lever måste 

dödsångesten övergå i livslust, annars känns det som om livet tar slut, innan döden 

inträffar. Tacksamhet lyfts till sjukdomen, då den har fått personerna att verkligen vara 

närvarande i livet och att de inte vill vara utan deras sjukdom trots den prognos som de har.  

“Det är förunderligt - jag vill faktiskt inte vara utan de här delarna i mitt liv! Jag har en 

ytterst begränsad tid kvar här. Men det är först nu som jag känner mig närvarande. Döden 

för mig närmare livet.” (Lindquist, 2004, s. 199). 

 

Döden medför inte bara rädsla, utan kan skapa en livskraft. Då döden känns konkret och 

närvarande kan det bli en motståndare som ska besegras. Det växer en kämparglöd, då de 

ska vinna mot sjukdomen och på så sätt besegra döden. Genom att se sin sjukdom och död 

som motståndare kan de se livet som en vinst. Sjukdomen kan även ses som en process 

mot en fin död. Genom erfarenhet kan personer som är nära döden hantera de känslor och 

den sorg som det medför på ett bättre sätt. Att ha en stark tro på Gud gör att döden inte 

känns skrämmande, då en tro på ett liv efter detta finns. Det ses som ett avsked men även 

som ett välkomnade till ett paradis där döden inte längre existerar. Oavsett om vetskapen 

om att döden är nära så är viljan att leva starkare än någonsin. Det blir än viktigare att ta 

vara på livet och leva i fulla drag.  

 

Det är inte svårt att förstå att många passiveras som en ren säkerhetsåtgärd. Men 

vad blir då kvar av livet? Kanske lever man lite längre genom att avstå från att 

leva. Men vad är ett sådant liv att ha? Leva som vanligt är att leva farligt, men man 

lever åtminstone medan man lever! (Thuvesson, 2006, s. 72).  

Gemensamt var att personerna upplevde att efter beskedet om att de fått en obotlig 

sjukdom kunde de leva i nuet. De upplevde att de kunde njuta av tillvaron som de tidigare 
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inte gjort och var tacksamma för varje dag. Personerna fann ingen mening med att oroa sig 

över framtiden, då den var oviss, vilket gjorde att de kunde fokusera på nuet. När tid togs 

till att acceptera de känslor som uppkom, som rädsla, oro, ilska och sorg upplevdes det som 

enklare att hantera. När känslor som glädje och lycka uppstod så togs det tillvara på ett 

djupare sätt. Genom att leva i nuet och nära sina känslor samlas kraft för att kunna möta 

lidandet som de vet väntar. ”Jag vill leva i nuet, men om oron för morgondagen kommer, 

så ska jag välkomna den.” (Fahlström, 2000, s. 144). 

Saker som tidigare hade skapat oro var inte viktiga längre, som ekonomi och karriär. På 

grund av sjukdomen har livet fått en annan innebörd, det handlade om att göra saker som 

de inte tidigare gjort men velat göra och njuta av livets alla stunder. Det beskrivs vid ett 

besked att det inte finns någon behandling som kan bota en sjukdom, så görs det ett val, att 

antingen låta bitterheten och sorgen ta över eller att se det positivt och njuta av det som 

finns kvar i livet.  

Hur förbereder man sig inför ett livsavgörande där man är totalt maktlöst? Ska jag 

ligga i sängen och skaka av rädsla? Gråta av oro? Eller ska jag följa mitt hjärta 

och ta för mig av livet så mycket som jag kan i väntan på något annat? JAAA! 

(Andersson, 2014, s. 140).  

För att kunna njuta av livet och leva i nuet krävdes det också att hitta något som gjorde att 

de slapp tänka på allt det jobbiga, som till exempel träning och vara ute i naturen, något 

som blev ett andningshål. Genom att hänga upp livet på en härvaro orkade de vara glada 

och se livet från en positiv sida. De fokuserade på vad som kunde göras i  nuet, istället för 

på vad som kunde göras i framtiden . Att blicka framåt sågs som bortkastat då det kunde 

väcka känslor som rädsla och oro. Fokus lades på det som kunde förändras, till exempel 

fysiken och inställningen till sjukdomen. Att drabbas av en obotlig sjukdom kan också ses 

som en chans till att kunna stanna upp i det hektiska liv de normalt lever och få tid till sig 

själv och sitt inre. Att våga njuta av de tillfällen som var lyckliga, var ännu viktigare när 

vetskapen fanns att det skulle komma dagar som inte skulle kännas lika positiva. ”Om nu 

morgondagen blir så jävlig är den än viktigare att göra denna kväll positiv och trevlig” 

(Thuvesson, 2006, s. 127). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att stöd är en viktig del för personer med obotlig sjukdom i livets 

slutskede. Stöd kan vara från anhöriga och närstående, som ger det emotionella stödet och 

kraften att orka kämpa vidare. Från sjukvårdspersonal kan stöd ges genom att de har den 

professionella kunskapen om sjukdomen och behandlingar. Att leva med vetskapen om att 

döden är nära skapar en oro och sorg över att tvingas lämna närstående kvar i livet, att inte 

få vara med om det liv som kommer att fortgå och det som en gång har planerats. Kroppen 

förändras och det kan vara både positivt och negativt, det positiva är att de kan använda sin 

kropp som en motståndare mot sjukdomen. Det negativa är att de inte känner igen deras 

egen kropp, det medför ett utanförskap och ett lidande. Synen på livet och döden förändras, 

då livet känns mer meningsfullt och döden konkret. Det framkommer ingen rädsla för 
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döden, utan rädslan handlar om hur vägen dit kommer att bli, samt vad de missar och hur 

livet efter döden blir. När en person drabbas av en obotlig sjukdom ges det möjlighet att 

stanna upp i tillvaron och leva i nuet. Att få ta hand om sig själv och njuta av de saker som 

de annars inte hade tagit sig tid till. I vetskap om att livet har en begränsad tid så känns 

livet mer levande än någonsin tidigare. Livskvalitet kan uppnås på flera olika sätt vid 

obotlig sjukdom i livets slutskede, det som framkommer i resultatet är att det kan skapas 

genom frihet i sitt eget självbestämmande. Fysiskt välbefinnande och sociala relationer har 

också en stor betydelse för att kunna uppleva livskvalitet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att specificera sökningen av biografierna användes ord som patient, personal narratives 

samt biografi. För att ytterligare specificera tillades ord om cancer och ALS. Anledningen 

till att cancer och ALS lades till var för att dessa är obotliga sjukdomar.  Cancer kan ibland 

vara botlig, då exkluderades det i studien. För att öka antal träffar hade flera sjukdomar 

kunnat läggas till. Andra sjukdomar lades inte till, på grund av att de självbiografier som 

hittades i de sökningar som gjorts ansågs vara relevanta för syftet i studien. 

Tillgängligheten blev begränsad då titlarna söktes på Ulricehamns och Falköpings 

bibliotek.  

Datainsamlingen i studien består av sex olika biografier där personerna som drabbats av en 

obotlig sjukdom själva skrivit om sina upplevelser. Valet av självbiografier gjordes 

eftersom syftet var att få fram personernas egna upplevelser av att drabbas av en obotlig 

sjukdom i livets slutskede. Dahlberg (2014) skriver att självbiografier är bra att använda i 

en uppsats då det ofta belyser en upplevelse och är detaljrik. Nackdelar med att använda 

självbiografier är att det inte ger en möjlighet att ställa följdfrågor, samt att trovärdigheten 

kan diskuteras om allt som är skrivit är sant eller om delar av materialet är skrivit i ett 

underhållande syfte. Det kan också diskuteras om resultatet hade sett annorlunda ut 

beroende på hur lång tid sjukdomsförloppet tog för personerna i självbiografierna. Om det 

gick snabbt eller långsamt till döden och om upplevelserna hade sett olika ut då. Annan 

datainsamling hade kunnat genomföras, till exempel intervjuver eller litteraturöversikt. 

Detta valdes bort på grund av den bestämda tidsramen, då intervjuver hade krävt mer tid. 

Litteraturöversikt valdes bort på grund av att författarna ville studera mer djupgående för 

varje enskild individs upplevelser.  

I resultatet används sex olika självbiografier där hälften av böckerna är skrivna av män och 

hälften av kvinnor. Författarna i föreliggande studie har inte reflekterat kring vilket kön 

personerna hade som skrivit böckerna, då det inte anses relevant för att beskriva 

personernas erfarenheter av att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede. Kanske 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut av en studie med enbart män respektive kvinnor. 

Syftet med denna studie var dock inte att specifikt beskriva kvinnors eller mäns 

erfarenheter med att leva med obotlig sjukdom i livets slutskede. Biografierna i studien var 

skrivna på svenska för att undvika språkliga misstolkningar. Eventuellt hade resultatet sett 

annorlunda ut med utländska författare. Dels för att språkliga misstolkningar hade kunnat 

ske och dels för att andra kulturer kan ha en annan syn på livet och döden. Ålder hos 

författarna i biografierna framgick inte hos alla, men alla författare var över arton år. 

Författarna i föreliggande studie anser inte att åldern har varit väsentlig relaterat till 

studiens syfte eftersom någon specifik åldersskillnad inte har kunnat urskiljas, samt att 

författarna i föreliggande studie ville studera varje individs upplevelser.  

Kjellström (2012) skriver om olika utmaningar vid ett examensarbete. En utmaning kan 

vara att skriva om människor då det är viktigt att beakta att de inte kommer till skada 
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genom att de utnyttjas eller såras. För att garantera att människorna i studien inte kommer 

till skada finns det etiska principer att tillämpa (a.a). Då personerna i föreliggande studie 

själva valt att publicera sin självbiografier offentligt ses det som ett godkännande att deras 

berättelser får användas. För att inte såra, skada eller utnyttja personerna i självbiografierna 

har författarna i föreliggande studie läst med öppenhet samt att sanningen inte har 

förvrängts, ingen oredlighet har förekommit. Det som framkommer i resultatet är 

upplevelser och erfarenheter som beskrivits av människorna i självbiografierna. Dahlberg 

(2014) skriver att för att kunna göra en innebördsanalys krävs det att materialet från 

datainsamlingen tolkas men att det håller samma perspektiv genom hela arbetet. 

Författarna i föreliggande studie är medvetna om att det finns begränsningar i mängden 

data, större studier med fler deltagare hade kunnat göras. Studien är dock gjord under en 

bestämd tidsram. Eftersom ämnet är studerat i liten grad valdes självbiografier som var 

publicerade efter år 2000 för att få fram hur det är att leva med en obotlig sjukdom i 

modern tid. Trots att det är en liten studie med få deltagare anser författarna att studien 

svarar bra till syftet då det var att beskriva olika människors upplevelser kring att leva med 

en obotlig sjukdom i livets slutskede. I diskussionen vilar även det som framkommit i 

resultatet från självbiografier i vetenskapliga artiklar, där samma tankar, erfarenheter och 

värderingar framkommit.  

Analysmetoden som valdes var en innebördsanalys som innebär att undersöka människors 

existentiella tillvaro samt att sättas in i andras livsvärld och på så sätt förstå hur en 

människa upplever ett visst fenomen (Dahlberg, 2014). Anledningen till att en 

innebördsanalys valdes var för att författarna ansåg att denna analysmetod stämde bra 

överens med studiens syfte, för att kunna svara på hur människor upplever ett visst 

fenomen. Dahlberg (2014) skriver även att en innebördsanalys kan ske genom en tolkad 

analys och på så sätt kan även innebörden ändras (a.a). Detta ses som en nackdel med 

innebördsanalys men författarna i föreliggande studie har haft detta i åtanke under arbetes 

gång. Egna tolkningar har gjorts om vad innebörden i biografierna är men sanningen har 

inte förvrängts.  

Andra analysmetoder har också diskuterats, om resultatet hade sett likadant ut med en 

annan analys. Dahlberg (2014) beskriver innehållsanalys som kan användas för att förklara 

vissa begrepp samt är en bra metod då författarna till exempel vill analysera hur en dag på 

jobbet för sjuksköterskorna ser ut. Skillnaden mellan innehållsanalys och innebördsanalys 

är att innehållsanalys endast håller sig till innehållet men går inte djupare in i hur 

sjuksköterskorna blir påverkade i sitt dagliga arbete (a.a). Då syftet till denna studie var att 

förstå innebörden av ett visst fenomen så var det inte aktuellt med en innehållsanalys. 

För att genomföra en innebördsanalys bör materialet läsas flertal gånger för att kunna 

plocka ut det väsentliga för syftet. Sex olika biografier valdes, men författarna läste endast 

tre vardera, därav kan trovärdigheten diskuteras. Henricson (2012) skriver att 

trovärdigheten är viktig att bedöma genom att reflektera över om vald metod är lämplig för 

att få fram information som svarar på studiens syfte, samt hur genomförandet är. En 

jämförelse med andra studier kan göras, för att se om resultatet liknar varandra, för att 

stärka trovärdigheten (aa). Trovärdigheten stärks i resultatdiskussionen då andra studier 
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diskuteras med likande resultat. Författarna i föreliggande studie har haft trovärdigheten i 

åtanke. En diskussion som har väckts är om resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

båda författarna läst samtliga biografier istället för hälften var, för att på så sätt stärka 

trovärdigheten. Dock har tidsbegränsningen gjort att författarna valt att inte göra på det 

sättet.   

Arbetets pålitlighet kan också diskuteras. Henricson (2012) skriver att pålitlighet innebär 

att datamaterialet samt arbetet är pålitligt. Författarna skall kunna bevisa att kvaliteten 

säkrats. Förförståelsen skall också nämnas och reflekteras över för att stärka pålitligheten 

(a.a). I denna studie har författarna beaktat sin egen förförståelse, för att den inte ska 

påverka resultatet. Författarna i föreliggande stuide har vårdad många mäniskor i livets 

slutskede. En del av författarnas förförståelse har påträffats i resultatet, men också en 

ändrad syn har framkommit då resultatet även belyser den positiva sidan. Författarnas 

förförståelse har övergripande negativa upplevelser. Författarna i föreliggande studie har 

använt citat för att styrka att det är personernas egna ord kring deras upplevelser och 

erfarenheter. Det kan också diskuteras om antalet självbiografier påverkar pålitligheten. I 

föreliggande studie har sex biografier valts. Författarna anser att det är tillräckligt eftersom 

studiens syfte var att beskriva personernas erfarenheter och då har antalet ingen större 

betydelse. Dock hade kanske pålitligheten kunnat stärkas genom mer biografier för att 

kunna utskilja mera likheter och skillnader. Överförbarheten har också diskuterats. 

Författarna i föreliggande studie anser att materialet är överförbart till många liknande 

situationer. Frågan som uppkommit är om materialet går att överföra till barn då de kanske 

kan skilja sig i upplevelser.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att stöd kan skapa trygghet och det är en viktig aspekt för att 

personerna ska känna livslust. Närstående och anhöriga kan ge stöd, som kan vara allt från 

enkla vardagsrutiner till att finnas där och acceptera de känslor som framträder. Det 

framkommer även en stor sorg över tanken på att lämna sina närstående och anhöriga efter 

deras död men även att familjerelationer stärks. Detta poängteras även av Cheng, Chan, 

Kwan och Woo (2009) som hävdar att sjukdom för familjerna närmare varandra men att 

det kan vara svårt att prata om döden med familjen då den känns mer påtaglig och konkret. 

Även stöd från sjukvårdspersonal lyfts fram, då det kan med hjälp av sin kunskap skapa en 

stödjande miljö för patienten. Detta kan stärkas av Auon, O’Connor, Skett, Deas och Smith 

(2012) som har undersökt hur patienter med palliativ vård i deras hem upplever stöd från 

sjuksköterskor, där resultatet var att det kan öka välbefinnandet, skapa livskvalitet, 

underlätta de bördor som palliativ vård kan medföra och främja livsglädje. Vikten av att 

vårdpersonalen bedriver en personcentrerad vård beskrivs för att patienterna ska känna 

stöd från sjuksköterskor. Det framkommer även att patienter kan ha svårt att ta emot stöd 

från vårdpersonal, då de har svårt att släppa in andra så nära inpå deras liv framför allt när 

deras existens är hotad. Thorstensson (2012) skriver att stöd kan ses som en interaktiv 

process och förmågan att kunna ge och ta emot stöd är individuellt. Det finns också 

skillnader mellan professionellt stöd och emotionellt stöd, där professionellt stöd kommer 

från vårdpersonalen och kan förekomma direkt medan emotionellt stöd är kopplat till de 

anhöriga och växer fram med tiden.  
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En känsla av stöd från vårdpersonalen framkommer som något viktigt i resultatet. Med 

vårdpersonalens kunskap skapar de en trygghet genom att personerna som drabbats av en 

obotlig sjukdom kan få svar på sina frågor gällande sjukdomen. Pattison, Carr, Turnock 

och Dolan (2013) lyfter sjuksköterskornas perspektiv vid palliativ vård, att de kan känna 

att de saknar kunskap om etiska frågor vilket kan påverka deras förtroende och förmågan 

att bidra till vården. Detta kan förbättras genom att sjuksköterskorna tar sig tid att lära 

känna patienterna och deras historia. Det är viktigt att kunna sätta sig in en viss situation 

för att humanisera den, vilket hjälper sjuksköterskan att kunna vårda patienten på bästa 

sätt. Det framkommer också att trots att vård i livets slutskede är tufft att ge, ger det en 

tillfredställelse hos vårdpersonalen eftersom det har en känsla av mening. Vid vård i livets 

slutskede kan sjuksköterskor fokusera mer på patienten, anhöriga och närstående än 

medicinskteknisk utrustning (a.a). Sjuksköterskor kan uppleva en otillräcklighet vid 

palliativ vård, när de känner att de inte kunnat ge den vård och stöd som de önskat till 

patienten och de vill göra mer för att lindra deras lidande. Stressiga situationer kan påverka 

sjuksköterskor till det negativa, då det kan skapa en känsla av att inte kunna ge varje 

patient den vård som de vill ge. Det är av stor vikt att sjuksköterskor får uppmuntran i 

deras arbete i den palliativa vården, för att de ska känna motivation (Bruce, Schreiber, 

Petrovoskya & Boston, 2011; Pattison, et. al 2013; Whittaker, Kernohan & Mc Laughlin, 

2014). Gerow, et. al (2010) betonar också vikten av att sjuksköterskor bör ta avstånd från 

deras sorg i samband med att en patient med palliativ vård dör, då det är familjen som ska 

sörja och sjuksköterskan förväntas kunna ge tröst och kunna hantera det. Sjuksköterskor 

beskriver att de har en ”ridå av skydd” för att förmildra sorgeprocessen och för att kunna 

ge stöd. Denna ridå beskrivs som individuell och erfarenheter gör att det blir lättare att 

hantera förluster. I likhet skriver Whittaker et.al (2014) att sjuksköterskor har ett behov av 

att känna stöd inom den palliativa vården för att känna att de utvecklas. Stödet kan komma 

både från kollegor eller handledning. Stödet är extra viktigt att känna i de situationer då 

arbetet är stressigt. Till skillnad från Pattison et.al (2013) betonar Wallenstedt och 

Andershed (2007) att sjuksköterskor känner sig bekanta med den palliativa vården samt att 

de har den kunskap som behövs.  

Resultatet beskriver hur personerna kan känna sig kränkta i sin intergritet, när läkare inte 

ser personen bakom sjukdomen, utan ser dem som ett objekt. Till jämförelse är det inte 

endast patienter som uppfattar ett bristande stöd från läkare. Karlsson, Karlsson, Barbosa 

da Silva, Berggren och Söderlund (2012) beskriver sjuksköterskornas frustration över att 

inte känna stöd från andra vårdgivare, som när till exempel läkare inte ger patienten den 

hjälp som sjuksköterskan anses behöva. Sjuksköterskorna får då ta på sig ett stort ansvar 

vad gäller bedömning och användning av smärtstillande läkemedel. Broom, et. al (2015) 

poängterar även att sjuksköterskor kan stödja patienten genom att förtydliga vad läkaren 

informerat, då sjuksköterskor kan uppleva att patienter upprätthåller en fasad när läkaren är 

med men den fasaden finns inte när enbart sjuksköterskan är närvarande. Sjuksköterskor 

uppfattar att de förstår patientens livsvärld bättre än vad läkaren gör, då läkaren fokuserar 

på det medicinska medan sjuksköterskor försöker se hela människan. Schofield, Carey, 

Love, Nehill & Wein (2006) lyfter också att ibland kan missuppfattningar skapas mellan 

läkare och patient, där den fullständiga prognosen inte ges till patienten vilket gör att hen 

inte förstår hur dödlig sjukdomen är. Detta gör att patienter inte får det stöd som hen ska ha 
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eller den information som de bör få. Detta skapar en problematik i vården, då inte läkare 

uppfyller den vården som patienten ska ha.  

Pattison, Carr, Turnock och Dolan (2013) beskriver också att det kan finnas ett bristande 

samarbete mellan sjuksköterska och patientens anhöriga och närstående. Detta bristande 

samarbete skapade etiska problem för sjuksköterskor. Sjuksköterskan kan känna att 

patienten behöver mer stöd och hjälp, men anhöriga anser inte det vilket hindrar 

sjuksköterskan att hjälpa patienten. Sjuksköterskor kan uppleva att anhöriga ibland kör 

över patienten som inte själv kan redogör för sina önskemål, vilket medför att viktig hjälp 

utesluts (a.a). Närstående som vårdar sin partner i palliativ vård i hemmet redogör vikten 

av att känna stöd från vårdpersonal. Att skapa en vårdande relation ger en styrka att orka 

med vardagen och även att vara stark inför sin partner (Auon, et. al 2012).  

Den subjektivt levda kroppen beskrivs i resultatet som att den förändras i takt med 

sjukdomen. Personerna upplever att kroppen skapar begränsningar då de inte kan göra det 

som de tidigare har kunnat göra och att de inte kan kontrollera sin egen kropp, samt hur de 

känner att deras existens är hotad. Prince-Paul (2008) poängterar detta fenomen i sin 

studie, där personer som lever med obotlig cancer uppger en rädsla att förlora sina 

kroppsliga funktioner. De vill kunna få vara så normala så länge som möjligt, trots att 

sjukdomen förändrar kroppen. Även Wruble, Acree, Goodman och Folkman (2009) 

betonar att personer som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede uppger en sorg över 

den förlust de känner över kroppen, att inte kunna ta hand om sig själv, inte göra sig 

förstådd eller kunna medverka i sociala sammanhang. I resultatet beskriver personerna det 

som en daglig kamp när kroppen försämras, hur tilliten till sin egen kropp försvinner, att 

den inte orkar göra de saker den tidigare gjort innan sjukdomen. Minnet av hur kroppen 

fungerade innan sjukdomen försvinner också mer med tiden, vilket påverkar det 

existentiella välbefinnandet. Carter, MacLeod, Brander och McPherson (2004) beskriver 

patienters erfarenheter om förändringar i kroppen vid obotlig sjukdom i livets slutskede. 

De faktorer som kom fram var att patienterna upplever trötthet, brist på energi, aptitlöshet 

samt minskad förmåga att klara av att göra de saker de tidigare gjort. En önskan fanns att 

klara av att göra mer än de kunde, samtidigt som de kände att de klarade av att göra mindre 

för varje dag som gick. Det fanns en oro att inte kunna bevara sin värdighet på grund av 

den fysiska försämringen och förändrade relationer med närstående och anhöriga. Trots 

detta så fanns det ett hopp om att upprätthålla sitt liv som vanligt och att ändå försöka vara 

aktiv (a.a). Resultatet beskriver även hur personerna känner att de blir instängda i en bur, 

när kroppen inte fungerar som tidigare. Cheng et. al (2009) skriver att personer som 

förlorar sina kroppsliga funktioner kan känna ett utanförskap, då de inte kan vara 

självständiga och oberoende som de tidigare varit. Sand och Strang (2013) samt Wiklund 

(2003) beskriver den subjektiva kroppen där existensen hos människan finns och när 

kroppen förändras så förändras även det existentiella välbefinnandet.  

Resultatet belyser hur enkla saker kan skapa livskvalitet och hur det kan lindra lidandet. 

Känslan av att tillhöra ett socialt sammanhang bidrar till att livskvaliteten förstärks. 

Wrubel et. al (2009) understryker detta, hur samhörighet kan skapa livskvalitet till exempel 

att tillhöra ett idrottslag eller att tillhöra en vänskapskrets där känslan att vara behövd 

finns. Bruce, et. al (2011) lyfter även det motsatta, hur livskvaliteten är svårt att 
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upprätthålla och att hantera lidandet är svårt då sjukdomen präglar hela vardagen och livet. 

För att kunna hantera lidandet så vänder sig många patienter till poesi, litteratur eller 

religiösa texter för att det språket som de vanligtvis använder inte tillräckligt väl kan 

beskriva det lidandet som de upplever. Att stå inför sin egen död förklaras som att lidandet 

blir på en annan dimension, mer verkligt och smärtsamt än någonsin och den dödsångest 

som uppkommer går inte att förklara. Schalock (2004) lyfter åtta kärnområden inom 

livskvalitet. Dessa åtta kärnområden är personliga relationer, social integration, personlig 

utveckling, fysiskt välbefinnande, självbestämmande, materiellt välstånd, känslomässigt 

välbefinnande samt rättigheter. I resultatet framkommer nästan alla åtta kärnområden. Ett 

känslomässigt välbefinnande upplevs då personerna får se fram emot att göra saker som de 

gillar. Känslan av frihet, självbestämmande samt att de har rättigheter som människa 

skapar också en känsla av livskvalitet. Denna känsla kan uppkomma genom små enkla 

saker som att personerna till exempel får lämna sina rum och gå ut i korridoren när dem 

vill. Det kan också innebära större saker som att få vara med och påverka sin vård och 

behandling. Sociala sammanhang och personliga relationer kan också skapa en känsla av 

livskvalitet. Genom att känna stöd från anhöriga, närstående och andra människor stärker 

det personen och skapar livsglädje. Det framkommer också att livet får kvalitet genom att 

ha någon att dela det med. Fysiskt välbefinnande kan också skapa en känsla av livskvalitet, 

att träna kan ses som en kamp mot sin sjukdom och en tävling där sjukdomen ska besegras. 

Genom att träna och utmana sig själv så stärks personerna som människor, detta kan ses 

som en personlig utveckling. Det enda som inte framkom i resultatet ur de åtta 

kärnområdena var materiellt välstånd. Det beskrivs i resultatet som att det inte har någon 

betydelse när de ändå ska dö, det som betyder något är att de fortfarande är vid liv.  

Resultatet betonar en rädsla som personerna upplever, om hur livet kommer att fortgå för 

deras närstående efter att de har gått bort. Cheng et. al (2009) har även beskrivit att det inte 

enbart är den drabbade som upplever dödsångest, utan även närstående kan uppleva samma 

oro och ångest. Närstående kan känna rädsla över att förlora den de älskar och oro över hur 

deras liv kommer att vara efter att partnern har gått bort, men de väljer att inte visa detta. 

Schofield, et. al (2006) tar upp att barn till föräldrar med obotlig cancer ofta lider av 

psykisk ohälsa och det är viktigt att som vårdpersonal ha kunskap kring detta. Barn väljer 

ofta inte själva att prata om sina känslor, då fokus läggs på den sjuka föräldern, vilket 

medför att den psykiska ohälsan ökar hos barn. Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) 

skriver också om hur närstående upplever en total livsförändring när deras partner lever 

med obotlig sjukdom i livets slutskede, hur det avbryter det vanliga livet som pågår och att 

de sätter sig själv och sina egna behov åt sidan. Detta tvingar den närstående att förändra 

sitt liv, socialt och även existentiell, där de drömmar som tidigare funnits om det liv som 

var planerat försvinner. Närstående upplever att de behöver stöd från familj, vänner, släkt 

och vårdpersonal för att klara av att vara stark och stödja deras partner som är sjuk. När de 

närstående upplever glädje och skratt, och kan lämna hemmet utan sin partner kan en 

känsla av skuld uppkomma. 

Konklusion 

De slutsatser som kan dras är att upplevelser kring att drabbas av en obotlig sjukdom i 

livets slutskede kan vara både positiva och negativa. De positiva upplevelserna är att 
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personerna hittar sätt att njuta av livet på ett annat sätt de tidigare inte gjort samt att de 

lever mer i nuet. Livskvalitet blir viktigare än någonsin och därför prioriteras detta högt. 

Familjerelationerna stärktes också då sjukdomen förde familjerna närmare varandra, 

eftersom de blev medvetna om att livet var begränsat. Genom en förstärkt familjerelation 

blev också stödet mer tillgängligt. Anhöriga och närstående till personer som lever med en 

obotlig sjukdom drabbas också av ett lidande och är i behov av stöd eftersom även deras 

liv vänds upp och ned. De negativa upplevelserna som uppkom var att personer tappade sig 

själva och kände inte igen sig själva i sin egen kropp, den subjektivt levda kroppen sågs 

inte längre som den en gång var och existensen kändes hotad. Det framkom en sorg och 

ångest över att behöva lämna sina nära och kära samt över vad de kommer gå miste om 

genom sin död, vilket skapade ett stort lidande. Som vårdpersonal är det också viktigt att 

uppleva stöd för att orka ge den bästa tänkbara vården. För att sjuksköterskorna ska känna 

stöd krävs det ett bra samarbete mellan professionerna samt mellan patienterna och dennes 

närstående och anhöriga. En lärdom är att oavsett om alla personerna i självbiografierna 

drabbats av obotliga sjukdomar så var det olikheter i vad som prioriterades i livet för att 

göra den sista tiden till den bästa tänkbara.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Många personer kommer att få en diagnos med en obotlig sjukdom där existensen kommer 

bli hotad. Detta gör att denna studie kan vara till hjälp för sjuksköterskor då de spelar en 

central roll för de patienter som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede och behöver 

vård. Genom stöd kan patienternas livskvalitet stärkas och det kan bli en trygghet i det 

lidandet som de lever i. Sjuksköterskor kommer möta patienter som lever med en obotlig 

sjukdomsdiagnos, och genom att ta tillvara på patientens upplevelser kring det kan den 

vårdande relationen stärkas. Sjuksköterskor kan själva växa i sin profession och utveckla 

en förståelse för varje enskild patient samtidigt som rädslan att möta de svåra existentiella 

frågorna minskar. Det behövs fortsatt forskning kring detta fenomen, för att det ska ske en 

utveckling och för att den bästa vården ska kunna ges till varje enskild patient som lever 

med en obotlig sjukdom. Det är även av vikt att studera anhöriga och närståendes 

perspektiv, då de är en stor del av den palliativa vården och de som ofta står nära de 

personer som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede. 
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Bilaga 2. Sammanfattning av valda självbiografier. 

Andersson, Pamela. (2014) - Jag ska inte dö idag 

Sommaren 1012 faller Pamela ihop när hon är ute och joggar. Det börjar som ett epileptiskt 

anfall och sedan kom beskedet, hon hade drabbats av en tumör i hjärnan som var så stor och 

satt på så fel ställe att den aldrig skulle gå att operera bort hela. Pamela brottas med tankar 

kring sin död och vad som kommer att hända med barnen. När barnen frågar om hon kommer 

att dö så svarar hon, alla ska vi dö, men jag ska inte dö idag och jag ska inte dö imorgon. 

Pamela finner sin styrka i träningen och ser hennes tumör som en motståndare hon skall 

besegras.  

Fahlström, Katarina. (2000) - Jag kan bara leva 

Katarina drabbas av akut lymfatisk leukemi vid 22-års ålder. Hon börjar skriva dagbok om sin 

vardag, tankar, känslor och funderingar. Katarina hade en önskan att kunna ge ut en bok när 

hon blev frisk men hon blev aldrig frisk. Läsaren får även följa Katarinas tankar och 

funderingar kring sin starka tro på Gud.  

Gidlund, Kristian. (2013) - I kroppen min, resan mot livets slut och alltings början 

När Kristian får sin cancerdiagnos startar han en blogg ”I kroppen min”, senare skriver han en 

bok med samma namn. Han blir friskförklarad och slutar att blogga. När han får besked i 

Mars 2011 om att cancern är tillbaka, börjar han blogga igen och skriver en till bok. Denna 

gången kommer han inte att klara cancern.  I boken skriver Kristian om cellgiftsbehandligar, 

operationer och läkarbesök. Han skriver om kärlek, livet, familjen och döden på sitt sätt för att 

kunna hantera sin sjukdom. 

Ingesson, K. (2015) - Det är bara lite cancer 

Fotbollspelaren Klas Ingesson får sin cancerdiagnos mitt i livet. Utåt sett till media visar han 

vilken vinnarskalle han är. Inåt vet han att han inte komma vinna den fighten. Han skriver om 

sin karriär, om livet, familjen och döden. Han skriver om de viktigaste stunderna i hans liv, 

där familjen, vännerna och kärlek och inte fotbollskarriären var det som var betydelsefullt.  

Lindquist, Ulla-Carin. (2004) - Ro utan åror  

Mitt i livet får Ulla-Carin sin ALS-diagnos. I boken skildrar hon livet med vetenskapen om 

sin diagnos, där det inte finns några bot och utgången leder till döden. Hon skriver om 

familjen, kärleken, döden och sorgen över sitt öde.  

Thuvesson, Johnny. (2006) - Att vilja leva 

Johnny drabbas mitt i livet av en svår hjärtinfarkt då han upplever nära-döden- upplevelser 

men läkarna lyckas hålla honom vid liv. När hans hjärta till slut börjat lugna ner sig drabbas 

han istället av cancer och läkarna ger Johnny max ett halvår till att leva. Johnny tackar nej till 



 

 

behandlingen som erbjuds eftersom han prioriterar livskvalitet. Efter ca åtta år drabbas han 

åter igen då han faller ihop ute på gatan. Johnny har drabbats av biverkningar från en 

antiinflammatorisk medicin som ökar riskerna för hjärtinfarkt och stroke. Nu är Johnnys 

kropp svag men han ger inte upp, han en mycket stark livsvilja.  

 

 

 

 

 


