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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige med ungefär 80 % som är i behov 
av palliativ vård. Palliativ vård blir aktuellt när en persons sjukdom konstateras vara obotlig 
och leder till döden. Den palliativa vården inriktar sig i att förbättra den lidandes livskvalité 
och inte att bota sjukdomen. Den palliativa vården omfattar psykiska, fysiska, existentiella, 
sociala samt närståendes behov. Sjuksköterskor bör vara medvetna om personers 
känslomässiga tillstånd och upplevelser för att kunna bedriva en god omvårdnad.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med en dödlig 
sjukdom. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på fyra patografier som har analyserats med 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys. 
Resultat: Ur analysen framkom fyra huvudkategorier med åtta underkategorier. Dessa var 
huvudkategorin Att inte känna igen sig själv underbyggt av Kroppsliga förändringar och En 
identitetsförlust. Huvudkategorin Emotionella svårigheter under sjukdomsförloppet 
underbyggt av känslor av frustration och ilska, känslor av sorg och ångest och känsla av 
förtvivlan. Huvudkategorin Lycka trots dödlig sjukdom underbyggt av känsla av glädje, 
känsla av hopp och att hitta värde i livet samt huvudkategorin Att acceptera framtiden och 
döden. 
Slutsats: Personer som drabbas av en dödlig sjukdom upplever många svårigheter under hela 
sjukdomsprocessen. Sjukdomen skapar begränsningar i personers livsvärld. Trots dessa 
begränsningar så upplever personer lycka vilket kan vara en förutsättning för personerna i 
dessa situationer att kunna hantera och bearbeta sin förändrade tillvaro och tillslut kunna 
acceptera döden. 
 
Nyckelord: dödlig sjukdom, livsvärld, obotlig cancer, palliativ vård, patografier, upplevelse 
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Inledning 

Döden är en naturlig del av livet som påverkar och drabbar alla förr eller senare. Hög ålder är 

inte en ensam riskfaktor för att drabbas av dödliga sjukdomar, även yngre människor drabbas 

av sjukdomar med dödlig utgång. Varje år dör omkring 90 000 människor i Sverige. Cirka 

80% av dessa är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen (2017) 

rapporterade att hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna i 

Sverige under 2016 (a.a.). Att leva med en obotlig och dödlig sjukdom innebär en stor 

omställning och ett slutskede för en människa. Att veta att inom en snar framtid så kommer 

livet att ta slut på grund av sjukdom bidrar till en chock och skapar en krissituation för 

individen samt närstående. Patienterna och deras anhöriga behöver i högsta grad allt stöd från 

sjukvården för att kunna bearbeta, hantera och acceptera sin situation (Zimmermann, 2012). 

 

Pesikan (2007) beskriver att utbildning inom palliativ vård är begränsad eller obefintlig på 

arbetsplatser och lärosäten i världen (a.a.). Andersson, Salickiene och Rosengren (2016) 

beskriver att brist på förberedelse bland sjuksköterskor om döden kan bidra till ångest, stress 

och utbrändhet. Stöd från erfarna medarbetare är en värdefull resurs för att förbättra 

kompetensen, speciellt när oerfarna sjuksköterskor har ansvar för personer med en dödlig 

sjukdom för första gången. Vid negativa erfarenheter kan dessa påverka framtida arbete. I 

studien beskriver de att sjuksköterskor som hade arbetat cirka två år kände sig frustrerade 

över bristande kunskap och betonade också vikten av att vara medvetna om patientens 

känslor (a.a.). Sjuksköterskan fungerar som ett redskap för att hjälpa, stödja, vägleda och är 

en stor tillgång för patienten. Idag kan många personer trots olika dödliga sjukdomar förlänga 

levnadstiden med moderna mediciner och teknik. Därmed har personer möjlighet att uppleva 

livskvalité vilket ökar välbefinnandet (Zimmermann, 2012). 

 

Sjuksköterskor kommer att träffa på patienter med en dödlig sjukdom flera gånger under sitt 

yrkesliv. De behöver därför ha kunskap kring ämnet och ha fått en inblick om patienters 

upplevelser. Att våga möta patienten, och låta personen prata om svåra situationer och tankar 

väcker starka känslor hos alla inblandade. För att kunna bemöta dessa patienter så måste 

sjuksköterskan veta hur personer upplever sitt tillstånd och hur mycket det kan till exempel 

prägla själen, påverka kroppen och förändra relationer. Patienters upplevelse av sjukdom är 
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en mycket värdefull tillgång och denna erfarenhet har en sjuksköterska mycket användning 

av (Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 2010).  

 

Det finns utrymme och behov inom forskningen att sammanställa personers upplevelser för 

att få en överblick över deras likheter och skillnader. Många studier fokuserar på en specifik 

sjukdom och ett fenomen i dess område. Det är därför av värde att sammanställa personers 

upplevelser av att leva med en dödlig sjukdom, då studien kan bidra till att öka 

sjuksköterskors kunskap och förståelse för personers livsvärld för att kunna bedriva en god 

omvårdnad.  

Bakgrund 

Palliativ vård 

World Health Organisation (2017a) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt för att 

förbättra livskvalitén för både patienter och närstående. Vården inriktar sig på att lindra samt 

förebygga lidande, att upptäcka och behandla smärta. Den palliativa vården innehåller en 

samverkan av olika yrkeskategorier som sjuksköterskor, läkare, kuratorer och 

rehabiliteringspersonal. Det finns flera olika vårdinsatser för personer i behov av palliativ 

vård. Att se personer utifrån ett helhetsperspektiv är en av sjuksköterskans centrala uppgifter. 

Behoven hos personer som kräver palliativ vård är omfattande och symtomen omfattar 

fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov. Även närstående måste ha tillgång 

till stöd, både under den palliativa tiden men även efter deras närstående har avlidit. 

Sjuksköterskan har en stor betydelse inom symtomkontroll. Att förebygga onödigt lidande 

som bland annat förstoppning, muntorrhet, trycksår, sömnproblem och smärta bidrar till 

välbefinnande (a.a.). 

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att den palliativa vården kan delas in i två faser – en inledande 

tidig fas och en senare avslutande fas. Däremellan sker en övergång mellan den tidiga fasen 

och den sena fasen. Den tidiga fasen har som syfte att övervaka att en livsförlängande 

behandling är lämplig ur patientens perspektiv, samt att genomföra insatser som bevarar 

livskvalitén för personen. Den palliativa vården blir aktuell när en progressiv, obotlig 

sjukdom eller skada leder till döden och fastställs för personen. Detta varierar från personers 

situation, livssyn samt vilken typ av sjukdom eller skada som personen har (a.a.). Wilson, 
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Avalos och Dowling (2016) skriver att eftersom den palliativa vården syftar till att ge en 

behaglig känsla till personer med en dödlig sjukdom, är det rekommenderat att sätta palliativ 

vård i ett tidigt skede. Detta för att personen ska få en god livskvalité in i det sista och 

undvika onödigt lidande genom att förebygga symtomen (a.a.). 

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att övergången mellan den tidiga fasen och den sena fasen kan 

vara en process som är successiv och sträcker sig under en längre tid. Detta eftersom att det 

kan vara svårt att fastställa när den livsförlängande vården ska övergå till att enbart vara 

lindrande (a.a.). Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland och Alvsvåg (2014) menar att 

kvalitén av tiden hos de som är drabbade av en dödlig sjukdom är mer betydelsefull än hur 

lång tid personen har kvar (a.a.).  

 

Socialstyrelsen (2013) skriver att övergången från den tidiga till sena fasen kallas inom hälso- 

och sjukvården för brytpunkt och detta beslut ska ske från ett konstaterande från en läkare i 

samråd med patient och närstående, men kan också ske från patienten själv i samråd med en 

läkare. Beslutet att övergå från en livsförlängande behandling till en lindrande behandling ska 

baseras utifrån en tydlig successiv försämring av sjukdomen. Personer kan själva uppleva 

flera personliga brytpunkter under sjukdomsförloppet, till exempel vid nytillkomna symtom, 

närståendes reaktioner eller nya behandlingar. Kan patienten inte själv tala för sig, så har de 

närståendes synpunkter en stor betydelse för ställningstagandet (a.a.). Kirby, Broom, Good, 

Wootton och Adams (2014) beskriver att närstående har en betydelsefull funktion och roll i 

dessa känsliga samtal. De närstående kan ses som tänkbara medel för ställningstagandet, men 

de kan också vara i vägen för ställningstagandet eftersom de kan ha svårt att ta beslutet för en 

övergång (a.a.). Socialstyrelsen (2013) skriver att beslutet av övergången mellan den tidiga 

och sena fasen kan konstateras efter att behandlingen inte längre är meningsfull för personen, 

eller att behandlingen ger så pass allvarliga biverkningar eller skada för personen att det 

istället blir ett lidande av själva behandlingen. Den sena fasen är oftast kort och sträcker sig 

under en överskådlig framtid. Huvudmålet är att lindra lidandet för personen, men även andra 

mål som är centrala är att främja livskvalitén för patienten samt att ge stöd till patient, 

närstående och andra berörda (a.a.). 

Fyra hörnstenar 

Kommittén om vård i livets slutskede (2001) beskriver att den palliativa vården bygger på 

fyra hörnstenar (a.a). Dessa hörnstenar är formulerade utifrån WHOs (2017b) definition av 



 

7 
 

palliativ vård och människovärdesprincipen (a.a). Kommittén om vård i livets slutskede 

(2001) beskriver att hörnstenarna sammanfattas utifrån följande: 

 

● Symtomlindring, där smärta och andra svåra symtom ska lindras samt att bibehålla 

patientens integritet och att autonomin uppmärksammas. Lindringen av symtomen 

innebär också de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven. 

● Samverkan i team, där det ingår ett mångprofessionellt arbetslag. Detta team kan se 

olika ut beroende på patientens behov.  

● Kommunikation och relation med syfte att främja patientens livskvalitet, vilket 

innebär en god kommunikation och relation inom arbetslaget och med patient och 

dennes närstående. 

● Stöd till närstående under vårdtiden och efter dödsfallet. Detta innebär att 

sjukvårdspersonalen erbjuder stöd till de närstående samt att delta i vården. Det 

inkluderar under vårdtiden samt tiden efter dödsfallet (a.a.). 

Upplevelse och dödlig sjukdom 

Termen upplevelse är ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. En upplevelse är 

individuell och subjektiv. Flera känslor kan uppstå då individen kan känna olika känslor trots 

samma sjukdom. Eftersom upplevelsen är individuell så kan den inte tolkas av andra 

människor. Upplevelser bildas i samband med personens omgivning, och det som 

uppmärksammar fenomenet kan vara ett inre tillstånd eller en känsla (Eriksson, 1991; 

Segesten, 1994). Enligt Watson (1988) innefattar upplevelser av tankar, känslor, andlig tro, 

begär, förväntningar eller mål. Dessa påverkar en individs upplevelse som bildas utifrån 

erfarenheter samt händelser genom livet. Upplevelser följer individen genom livet och 

påverkar personers sätt att se på omvärlden (a.a.). 

 

Att få en diagnos som innefattar en dödlig sjukdom kan jämföras med att få en progressiv 

eller kronisk sjukdom. Sjukdomen går inte att bota och leder till döden. Personens sista tid i 

livet går ut på att förebygga och lindra lidandet samt främja livskvalité för den som drabbats 

av en dödlig sjukdom. Framtiden blir oviss och det går inte att förutse när döden kommer 

inträffa för de som lever med en dödlig sjukdom. Dödliga sjukdomar inkluderar till exempel 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), amyotrofisk lateralskleros (ALS), hjärtsvikt, AIDS 

och Alzheimers. Cancer tillhör denna grupp trots att sjukdomen går att bota. Däremot är 

dödligheten av cancer stor världen runt (Socialstyrelsen, 2013). Insikten om att vi existerar 
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just nu, att vi en dag kommer möta döden och att döden är oundviklig är något människan lärt 

sig redan som barn. Dödens ofrånkomlighet kan vara både skrämmande och spännande. Det 

är kanske just det som gör att människan vill försöka förstå sig på dödens natur och en vilja 

att ta kontroll över det som inte går att kontrollera, som en dödlig sjukdom. Efter att ha 

drabbats av en dödlig sjukdom handlar det inte längre om döden generellt, utan om sin egen 

död och att hitta ett sätt att kontrollera den nya situationen (Sand & Strang, 2013). Det är en 

drastisk skillnad att veta sig ha en sjukdom jämfört med att diagnostiseras med en dödlig 

sjukdom. Den förutsägbara tiden förändras plötsligt och varje dag förvandlas till en 

oförutsägbar tid av osäkerhet och en oviss framtid. Oavsett vilken dödlig sjukdom som 

drabbar en person, kan tiden beskrivas som en rörelse som varierar i hastighet från snabbt till 

långsamt och dagarna kan vara allt från bra till dåliga. Att drabbas av en dödlig sjukdom kan 

leda till en kroppslig förändring. Förändringen kan upplevas som smärtsam, svår och 

skrämmande (Ellingsen m.fl., 2014). 

Livsvärldsteorin som referensram 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att med livsvärldsteorin 

är det nödvändigt att uppmärksamma patienter och deras närstående. Genom ett 

livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans vardagsvärld och dagliga tillvaro samt att 

se, förstå, beskriva och analysera världen som den upplevs och erfars. Detta innebär att 

patienter och deras närstående ses som en helhet inom vårdandet. Teorin menar att 

livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och som tas för givet. Människors 

upplevelser och erfarenheter betonas. Livsvärlden är den levda världen och omfattar alla 

känslor och upplevelser som uppkommer i det vardagliga livet samt vad människan tycker 

och tänker. Det är inom livsvärlden som människan söker en mening med livet och försöker 

att fylla dess innehåll. Så länge människan lever så kommer hon aldrig kunna lämna 

livsvärlden. Genom att använda livsvärlden i vården så är fokuset hur patienter upplever sin 

hälsa, lidande, välbefinnande eller sin vård. Detta har dock som förutsättning att vårdaren, 

sjuksköterskan, visar ett intresse för patientens berättelse och livshistoria. Genom att 

sjuksköterskan tar del av sina patienters historia så kan han eller hon få en bild av vad 

patienten upplever som välbefinnande (a.a.).  

 

Vidare beskriver Dahlberg m. fl. (2003) att det är utav stor vikt för sjuksköterskan att se varje 

person som unik, trots att det finns gemensamma faktorer mellan olika individers upplevelser 

och erfarenheter. Genom att använda sig av livsvärlden så har sjuksköterskan som ansats att 
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förstå världen utan att förminska, förringa eller våldföra sig på den. Ens livsvärld kan bli svår 

att hantera efter att gå från sjuk till att en diagnos om sjukdom ställts. Det är då vanligt att 

existentiella frågor uppkommer i människans livsvärld. Om sjuksköterskan vill veta hur 

personer upplever sin situation så måste patienterna tillfrågas, samt bör sjuksköterskan visa 

en öppenhet. Dock är en grundläggande faktor att personerna vill dela med sig av sin historia. 

Detta är något som sjuksköterskan kan påverka vare sig hon eller han är tillmötesgående och 

visa att tiden finns till (a.a.). Att vara sjuk, få symtom och behandling är en del av 

sjukdomsprocessen, men en sjukdom är mycket mer än det. En sjukdom handlar också om en 

förlust av förmågor och en rubbad livsharmoni (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Detta 

kan kopplas till livsvärldsperspektivet som ger en förståelse för hur människan upplever och 

reagerar på den nya tillvaron efter en dödlig sjukdom. Insikten av att förstå människans 

livsvärld kan ge sjuksköterskor en bättre möjlighet att stärka människors upplevelser av 

välbefinnande genom att kunna erbjuda dem rätt stöd (Dahlberg m. fl., 2003). 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med en dödlig sjukdom. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes i form av en litteraturstudie grundad på fyra patografier, med en 

kvalitativ ansats. En kvalitativ metod strävar att få en helhetsförståelse för personers 

situationer (Olsson & Sörensen, 2012). Den kvalitativa designen har en grund i den holistiska 

tanken för att kunna förstå personers erfarenheter av ett fenomen (Danielson, 2017). En 

patografi kan beskrivas som en livsberättelse som innehåller upplevelse av bland annat 

sjukdom, lidande, hälsa, vårdande och existentiella frågor. Patografier innehåller material 

som kan användas utifrån en vetenskaplig synpunkt då de innehåller personliga beskrivningar 

av personers upplevelse. Eftersom kvalitativa studier ger en helhetsbild så ger de även en bra 

inblick i personers upplevelse. Detta bidrar till förmåga till förståelse för personers situationer 

(Friberg, 2017). 
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Urval 

Inklusionskriterier för patografierna var att författarna skulle ha en dödlig sjukdom, att boken 

var självbiografisk samt skriven på svenska eller översatt till svenska. Patografierna får ha en 

medförfattare, men böckerna skulle vara skrivna från den drabbade personens synvinkel och 

finnas i bokform. Personen skulle vara över 18 år. Titlarna skulle vara publicerade från och 

med år 2010. Diagnos hade ingen betydelse för studiens syfte. Demenssjukdomar uteslöts på 

grund av den kognitiva svikten.  

Datainsamling 

Libris är en digital söktjänst för Sveriges gemensamma bibliotek med över 7 miljoner 

publicerade titlar (Libris, 2017). Dess sökkatalog användes för att söka fram patografier 

tillgängliga i bibliotek runt om i landet. För att underlätta sökningen och få fler resultat av 

patografier användes relevanta dödliga sjukdomar som sökord. Sökorden som användes och 

kombinerades var "cancer", "als", "amyotrofisk lateralskleros", "huntington", "obotlig 

sjukdom", “dödlig sjukdom”, ”hjärtsvikt”, ”aids”, ”kol”, ”kronisk obstruktiv lungsjukdom”, 

”död” och ”döden” med "biografi", ”patografi”, ”självbiografi”. Sökorden gav få eller inga 

resultat via fritextssökning. Därav gjordes en mer ingående sökning via Libris utökade 

sökkatalog med ämne, genre och språk. Kombinationen av “genreform:(biografi)”, 

“ämne:cancer” och “språk:swe” resulterade i 139 böcker, varav 75 var publicerade efter 

2010. I sökningen framkom även dubbletter vilka också exkluderas. Sökningen sorterades 

därefter till “nyast först” och “träffar per sida: 50.” Patografierna tittades igenom på titelnivå 

och 15 styck valdes ut baserat på titlarna som verkade innehålla relevant material för studiens 

syfte. Patografierna söktes upp på adlibris och 7 titlar valdes ut för analys. Adlibris (2017) är 

Sveriges största internetbokhandel med över 10 miljoner titlar i sortiment (a.a.). Adbliris 

användes för att söka efter beskrivningar och sammanfattningar av valda patografiers innehåll 

via deras sökkatalog. De 7 patografierna som valdes ut, baserat på beskrivningarna i Adlibris, 

verkade hålla ett fokus om personernas upplevelse av sjukdom och följde 

inklusionskriterierna. Resterande patografier gav intrycket att fokusera om bland annat 

personernas förflutna, övriga tankar och innehåll som inte passade in på studiens syfte. Därav 

valdes dessa bort för risken att inte få tillräckligt med analysmaterial. Under sökningen av 

beskrivningar så hittades ytterligare en bok som rekommendation på Adlibris, som inte kom 

upp i sökningen på Libris. Bokens beskrivning lästes igenom och lades till bland de redan 

valda patografierna. Målet var att ha tillräckligt med analysmaterial från fyra patografier för 

att få en bredare uppfattning av flera personer. 
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Datamaterial 

Beskrivning av datamaterialet som valdes för analys. 

 

När andetagen blir till luft (2016) 

Paul Kalanithi 

Neurokirurgen som vid 35 års ålder får besked att han lider av en obotlig cancer. Paul 

beskriver om sin yrkesroll som läkare, möten med patienter med obotliga och dödliga 

sjukdomar. Hans syn på döden blir påtaglig efter att själv drabbats av en dödlig sjukdom. 

Paul berättar detaljerat och ingående om sina känslor, tankar och upplevelser kring sin 

diagnos och hur sjukdomen påverkar livet. Paul avled 2015, vid 37 års ålder. 

 

Det är bara lite cancer (2015) 

Klas Ingesson, Henrik Ekblom Ystén 

Fotbollsproffset får vid 41 års ålder beskedet att han drabbats av kronisk cancer. Hans 

patografi handlar om livet, döden och myten om Klas själv. Han beskriver detaljerat hur han 

från första början trodde att något inte stod rätt till - fram till att han fick cancerbeskedet och 

vidare genom sjukdomsförloppet. Klas avled 2014, vid 46 års ålder. Henrik, en 

fotbollsjournalist, är medförfattare till patografin och hjälpte Klas att skriva ner Klas egna 

upplevelser och erfarenheter. Patografin är skriven utifrån Klas egna ord.  

 

I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början (2013) 

Kristian Gidlund  

Boken är en sammanställning av Kristians egna blogginlägg som han började skriva när han 

fick besked om att han led av cancer, vid 27 års ålder. Kristian beskriver sin kamp mot 

sjukdomen och hur han upplever sin dödliga diagnos dag för dag. Han beskriver om sin oro, 

rädsla, ångest och hur sjukdomen får honom att se annorlunda på livet. Eftersom boken är 

baserad på Kristians blogginlägg så innehåller den intima och starka texter om hans 

upplevelser under sjukdomsförloppet. Kristian avled 2013, vid 29 års ålder.  

 

Kvicksand (2014) 

Henning Mankell 

Henning får vid 66 års ålder besked att han har flera olika spridda cancerformer i kroppen. 

Henning var en välkänd författare och dramatiker. I sin självbiografi berättar han om 
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sjukdomen i samband med livshändelser som har haft betydelse för honom. Henning berättar 

om sin obotliga sjukdom i form av sorg, rädsla och hur han bearbetar sjukdomen. Henning 

avled 2015, vid 67 års ålder.  

Dataanalys 

För att analysera patografierna valdes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys används för att bearbeta stora 

textmängder, finna skillnader och likheter (Kristensson, 2014). Analysmetoden beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004) inkluderar flera olika steg. 

 

● Välj ut relevanta meningsenheter som svarar på studiens syfte. En meningsenhet kan 

bestå av sammansatta ord, meningar eller paragrafer vars innehåll har ett sammanhang 

och är relaterade till varandra (Kristensson, 2014; Graneheim & Lundman, 2004).  

● När meningsenheterna är valda så ska dessa kondenseras. Att kondensera en text 

innebär att korta ner meningsenheterna och samtidigt behålla kvar kärnan av texten. 

Kondenseringen ska behålla den del som behandlar frågan som studien eftersöker 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

● Meningsenheterna tillsätts koder. Genom att tidigare ha kondenserat texten blir det 

enklare att hitta koder. En kod är en etikett för en meningsenhet. Koden kan innehålla 

en eller några sammanhängande ord som beskriver meningsenheten och används som 

stöd för att förstå, se likheter och skillnader samt hitta sammanhang i texten. Koden 

finns oftast i kondenseringen (Kristensson, 2014; Graneheim & Lundman, 2004). 

● Koder som innehåller liknande innebörd grupperas ihop och sammanfattas i en 

kategori. Kategorien svarar på studiens syfte och ses som en beskrivning av 

meningsenheterna som har grupperats, en röd tråd genom koderna. Skapas det många 

kategorier finns det utrymme att skapa huvudkategorier som beskriver dessa 

kategorier. Huvudkategorierna sammanfattar subkategorierna. Kategorierna ska vara 

unika så att inte meningsenheterna kan flyttas mellan dem. Analysmetoden beskriver 

att vid forskning av personers upplevelser kan inte alla meningsenheter bli unika eller 

exklusiva till en enda kategori (Danielson, 2017; Kristensson, 2014; Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Innehållsanalysen kommer huvudsakligen att vara manifest med latenta inslag. Ett manifest 

angreppssätt innebär att texten inte kommer att tolkas och att analysen hålls textnära, fokuset 
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är att hitta likheter och skillnader som är uppenbara och synliga i texten. Ett latent 

angreppssätt betyder att texten kommer att tolkas, med fokuset att finna betydelse eller 

mening som inte är uppenbar i texten. En kvalitativ innehållsanalys är mer eller mindre 

tolkande oavsett valt angreppssätt. Ju längre in i analysprocessen desto mer tolkning sker men 

varierar i djup (Kristensson, 2014; Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Patografierna lästes igenom grundligt och individuellt för att få en klar bild av böckernas 

innehåll. Meningsenheter som svarade på studiens syfte antecknades ner individuellt. Sedan 

lästes böckerna av motsatt parter som gick igenom samma process. Tre böcker som lästes 

exkluderades på grund av otillräckligt med meningsenheter. Därefter fortsatte läsningen och 

fyra patografier valdes ut till studien med totalt 246 meningsenheter. Delar av patografierna 

som handlade om författarnas förflutna eller den kurativa perioden exkluderas bort från 

analysprocessen eftersom det inte var relevant för studiens syfte. Båda parter gick igenom 

varandras meningsenheter och diskuterade dem för att sedan komma fram till vilka 

meningsenheter som skulle tas med för analys. Kodning och kategorisering genomfördes 

tillsammans av båda parter med underlag av diskussion. I kodningsprocessen markerades 

liknande koder i samma färger för att hitta likheter för att sedan skapa kategorier och 

subkategorier. För att underlätta processen användes en matris för innehållsanalys, för att 

tydligt gå igenom alla steg. Matrisen resulterade i 45 sidor av innehåll. 

Etiskt övervägande 

Under de senaste årtionden har patografier blivit en mer attraktiv och diskuterad genre inom 

forskning. Detta har skapat att litteraturstudier väcker etiska frågor angående respekt och 

hänsyn till personernas rykten (De Nasjonale Forskningsetiske komiteer, 2015; Kjellström, 

2012). Författarna som har skrivit patografierna har själva valt att publicera materialet för 

offentligheten. Examensarbeten på kandidatnivå räknas, enligt svensk lag, inte som forskning 

därav behövs ingen etisk granskning, godkännande eller samtycke av författarna för att utföra 

studien (Henricson, 2012). Nya och oerfarna forskare har ibland begränsade kunskaper inom 

det engelska språket och metodologiska kunskaper för att kunna förstå och därmed göra 

rättvis bedömningar av material. Detta medför risk för feltolkning vid genomförandet av 

litteraturstudier (Kjellström, 2012). Dock menar Kristensson (2014) att en kvalitativ 

innehållsanalys är en bra nybörjarmetod för att den hjälper forskarna att hitta likheter, 

skillnader och mönster genom ett strukturerat arbetssätt vilket skapar en trygghet (a.a.). Den 

kvalitativa analysformen kan bli så avancerad som forskaren gör den till (Danielson, 2017).  
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Godhetsprincipen utgår ifrån viljan att göra gott. Genom att ha denna princip i åtanke under 

en studies gång kan ytterligare forskningsfrågor tillkomma för att bland annat stärka 

omvårdnaden (Olsson & Sörensen, 2012). Studien har använt ett manifest angreppssätt med 

viss tolkning under analysmetoden för att bibehålla textmaterialets innehåll utav respekt för 

författarna. De Nasjonale Forskningsetiske komiteer (2015) beskriver att oavsett studiens 

syfte och dess slutliga mål så innebär biografisk forskning en djupgående granskning av 

personers upplevelser. Genom att analysera biografernas texter så kan det uppkomma 

aspekter som personerna eller deras släkt inte skulle vilja att dessa offentliggjordes. Däremot 

kan det vara lämpligt att uppmärksamma dessa aspekter om de ger kunskap som är av 

betydelse för forskningen (a.a.).  

Resultat 

Efter analysen framkom det fyra huvudkategorier med totalt åtta underkategorier. Se figur 1.  

 

Figur 1. En överblick av kategorierna som beskriver personers upplevelser av att leva med en 

dödlig sjukdom.  

Att inte känna igen sig själv 

Personerna i studien upplevde kroppsliga och identitetsförändringar och påfrestningar under 

sjukdomsprocessen. De beskrev olika fysiska besvär samt att de kände att sina de förlorade 

delar av sina identiteter (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). 
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Kroppsliga förändringar 

Personerna beskriver hur deras smärtor tog över deras vardagliga liv och hur nätterna blir 

långa av att smärtan håller dem vakna. Effekten av de vakna nätterna resulterade i trötthet och 

orkeslöshet. Att arbeta var uteslutet eftersom att orken inte fanns där, och att anstränga sig för 

sysslor eller dylikt krävde planering. De beskrev komplikationer från sjukdomen som 

smärtsamma och hur sjukdomen bröt ner dem fysiskt och psykiskt (Gidlund, 2013; Ingesson, 

2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). En av personerna beskriver hur organen börjar svikta, 

läpparna domna, känseln bli stum och att det till sist blev svårt att kunna tala, äta eller svälja. 

Smärtans intensitet bidrog till ett svävande mellan olika medvetandenivåer (Kalanithi, 2016). 

Tröttheten påverkade deras ork att utföra enkla vardagssysslor. De kände sig utmattade och 

att bara lyfta ett vattenglas blev inte så bara längre. Sjukdomen begränsade deras tid och 

kraften att orka utföra vardagliga sysslor begränsades även den (Gidlund, 2013; Ingesson, 

2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). En person började uppleva en svaghet i kroppen. 

Nackmusklerna började ge vika och det var en kamp att kunna hålla huvudet uppe (Kalanithi, 

2016). Eftersom att smärtan och svagheten tog överhand emellanåt kände de att deras kroppar 

bara fanns, de inväntade att sjukdomen skulle ta deras liv ifrån dem (Gidlund, 2013; 

Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). 

 

”Jag kan inte klara mig själv längre. Jag har ingen ork och tröttheten är 

ofattbar. Om det ska vara såhär vill jag bara dö” (Ingesson, 2015, s. 

188). 

Personerna kände att orken tog över och att deras kroppar inte lydde längre. Det var 

sjukdomen som bestämde hur varje dag skulle se ut och motivationen som fanns började 

försvinna. De såg ingen mening med att fortsätta leva på detta sätt längre (Gidlund, 2013; 

Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Personerna gick drastiskt ner i vikt och 

detta tärde på deras kroppar och deras ansikten blev insjunkna. De kände sig som främlingar 

gentemot sig själva och såg hur deras ursprung tynade bort. Personerna kände en orättvisa 

över att de tvingades bli gamla mot sina egna viljor (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; 

Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Allt efter att kroppen genomgick förändringar uppkom 

känslor av skam. Vid fysioterapin tog träningen emot. Det var svårt att lyfta vikter och endast 

fanns kraften att arbeta med sin egna kroppsstyrka. Detta upplevdes som utmattande men 

framförallt förödmjukande (Kalanithi, 2016). En person upplevde skam i samband med att 

inte längre kunna utföra enkla vardagssysslor och vara beroende utav andra människor. Det 



 

16 
 

upplevdes förnedrande att inte kunna laga sina egna måltider eller att behöva hjälp med 

personlig hygien (Ingesson, 2015).  

En identitetsförlust 

Personerna upplevde att deras identitet hade, under sjukdomsprocessen, genomgått en radikal 

förändring (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). En av 

personerna hade kämpat på sin karriärutveckling och strävan efter att nå målet om sin fulla 

potential skulle gå om intet. Vetskapen av att inte kunna arbeta längre, och karriären som 

byggts upp raserades och då kändes det som en förlust (Kalanithi, 2016). I samband med att 

kroppen hade blivit svag och skör, kände de sig inte som sig själva längre (Gidlund, 2013; 

Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Att springa halvmaraton, var nu ett minne 

blott. En del av identiteten gick förlorad eftersom att kroppen inte längre var kapabel till att 

springa (Kalanithi, 2016). De undrade vilka de kom att bli sista tiden i livet, om de skulle bli 

invalid, eller vem som de kunde eller borde vara. Det fanns många frågetecken kring att 

förlora delar av sina identiteter. De upplevde att det var påfrestande att sjukdomen påverkade 

dem psykiskt. Personerna upplevde att stora delar av deras liv och tillvaro hade slitits ifrån 

dem. Att de blivit bestulna och berövade sin identitet och nästan vid vissa tillfällen förlorat 

den helt. Det var ansträngande att varje dag behöva kämpa för att behålla sina identiteter. Att 

hålla sig undan och isolera sig för att få vara i fred i hopp om att allt skulle bli bättre, i alla 

fall för en stund (Gidlund, 2013). Personerna längtade efter att få vara sig själva igen. De 

längtade efter sina förlorade delar från identiteten och när de levde livet på riktigt (Gidlund, 

2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013).  

 

”Mannen som älskade att vandra, campa, springa, som uttryckte sin 

kärlek som varma kramar, som kastade sin fnittrande brorsdotter högt 

upp i luften – det var en man som inte längre var jag. I bästa fall kunde 

jag försöka bli den mannen igen” (Kalanithi, 2016, s. 157).  

 

Personerna beskrev en typ av psykisk trötthet. En trötthet som tog sig i form av att ständigt 

bli tillfrågad ”hur mår du?” Även om det uppskattades att människor runt om kring visade 

omtanke så upplevde personerna att deras sjukdom var i fokus och det var något som de ville 

undvika. Det upplevdes som påfrestande, eftersom de redan tänkte mycket kring sin existens. 

Det uppstod en påfrestning av tankar som ständigt roterade kring sjukdomen. Att inte kunna 
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slappna av, tankar som aldrig stillades och att ständigt behöva kämpa för att kunna 

upprätthålla livet. Däremot beskrev personerna att de måste tillåta sig själva vara trötta, det 

fanns ingen annan utväg och det gick inte att påverka tröttheten (Gidlund, 2013; Ingesson, 

2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013).  

 

”Det sliter på mig. Vetskapen om min cancer. Jag blir trött. Trött av att 

tänka. Trött av att bara vara” (Gidlund, 2013, s. 221). 

 

De upplevde att de skrämdes av vad de hade och kom att förvandlas till på vägen mot döden. 

Deras nyfikna, roliga och livfulla personligheter hade tagits ifrån dem. Trots detta hade 

samtliga personer kvar en gnutta av sitt gamla jag (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 

2016; Mankell, 2013). Under sjukdomsprocessen hade läkare inte återskapat personens gamla 

identitet. Men läkaren hade gjort det möjligt för personen att skapa en ny (Kalanithi, 2016). 

Personerna upplevde att de lyssnade mer på sina kroppar efter beskedet om sjukdomen, än 

vad de gjorde innan de blev sjuka. De menade att de inte får glömma bort vem dem var, nu 

när de behövde sig själva mer än någonsin (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; 

Mankell, 2013). 

Emotionella svårigheter under sjukdomsförloppet 

Kategorien innefattar tre underkategorier som fokuserar på de känslomässiga aspekterna som 

personerna upplevde under sjukdomsförloppet. De upplevde många starka känslor i samband 

med vetskapen att livet skulle inom en snar framtid ta slut på grund av sjukdomen som hade 

drabbat dem (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013).  

 

”Kunde vi dela in kurvan i existentiella avdelningar, från ’nedslagen’ till 

’pessimistisk’ till ’realistisk’ till ’hoppfull’ till ’förtvivlad’?” (Kalanithi, 

2016, s. 155). 

Känslor av frustration och ilska 

Personerna visste inte hur de skulle handskas med sjukdomen. Humöret skiftade ständigt trots 

att de hade haft en bra dag. Att leva från dag till dag var ingen tröst, utan bidrog till en undran 

om vad som skulle hända den dagen. Skulle det uppkomma nya känslor, biverkningar eller 

symtom? Att känna sig levande och död på samma gång var en känsla som de inte hade 

förväntat sig. Att bli provocerad av de olika känslorna upplevdes som frustrerande. 
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Personerna undrade om sjukdomen någonsin skulle bli mer vardaglig. Tillvaron blev helt 

enkelt en frustration (Kalanithi, 2016; Ingesson, 2015; Gidlund, 2013; Mankell, 2012). Varje 

dag innebar en ny utmaning att försöka vända tankarna åt det positiva. Mycket tid upptogs av 

att grubbla och tänka på vad sjukdomen innebar. Alltefter att sjukdomen orsakade 

tankespridning upplevdes frustration med att försöka hålla koll på olika saker, till exempel 

glasögonen, papper, telefon och mediciner (Mankell, 2012). Ilskan hade ett samband med 

frustrationen. Frågan varför just de hade drabbats av en dödlig sjukdom plågade personerna 

och att livet hastigt hade förändrats. Beskrivning av att vara rasande och tillåta sig vara det 

samt att använda ilskan som ett uttryck för hur de kände i stunden. Ilskan var kopplad till 

sjukdomen och orättvisan, inte gentemot andra människor (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; 

Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). 

 

”Sjukdomen kom utan manual. Jag vet inte hur jag ska hantera den här 

processen. Jag gör mitt bästa. Försöker. Sliter. Varje dag höftar jag, får 

för mig att det är just så här jag ska göra” (Gidlund, 2013, s. 287). 

Känslor av sorg och ångest 

Personerna beskriver en sorg och ångest inför döden. Dessa känslor var även kopplade till 

sina anhöriga och närstående. Att inte vilja dö för att de kände att de hade mycket kvar att 

uppnå i livet och som de ville uppleva. Sorgen skapade ett kaos i huvudet på personerna och 

tankarna blev mörkare med tiden. De beskrev att de försökte tänka rationellt och ta det så 

lugnt som möjligt. Att ta en sak i taget, men ibland gick det inte att hålla känslorna av sorg i 

styr. De beskrev hur de tappade kontrollen, greppet och inte kunna hejda tårarna. (Gidlund, 

2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016). Sorg uppstod över hur anhöriga och närstående 

skulle drabbas av deras död. Att inte ha ett val än att lämna sina familjer, inte finnas till för 

dem eller återge kärlek som de fått var återkommande i personernas tankar (Kalanithi, 2016; 

Ingesson, 2015; Gidlund, 2013; Mankell, 2012). Det uppkom sorg över att personerna inte 

kommer att vara närvarande vid sina barns uppväxt och att inte bli ihågkommen av dem. Att 

inte så se sina barn gifta sig eller skaffa egna barn. En sorg över att sin maka skulle bli 

ensam. Under de svagaste stunderna beskrevs en ångest över inte vara tillräcklig som make 

och sorgen över att sjukdomen påverkat relation och äktenskap. Anhöriga och närstående 

hade antingen tagit mer kontakt eller avstånd från personerna. Att människor i närheten hade 

tagit avstånd var förvånande eftersom det inte var förväntat och sorg uppkom då de insåg att 

inte alla anhöriga gick att lita på (Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). 
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”Dåligt samvete gentemot mina närmaste. Mitt lidande är minst lika 

mycket deras” (Ingesson, 2015, s. 199) 

Känsla av förtvivlan 

Förtvivlan var en av de mest och starkast återkommande känslan hos alla personer. De 

beskrev att de hoppades mirakulöst bli botande. Tanken på döden var förvirrande och 

förödande. I många stunder kände personerna sig helt glädjelösa trots att de gjorde saker som 

de vanligtvis kände glädje över som matlust, sex och den sociala gemenskapen. Personerna 

kände en orättvisa över av att hade drabbats av en obotlig och dödlig sjukdom eftersom de 

inte hade bett om att få vara med om det. De ville att någon skulle stå till svars för deras öde. 

Personerna kände sig vilsna och kände att sjukdom stod utanför deras makt (Gidlund, 2013; 

Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). 

 

”Jag befinner mig i en labyrint utan vare sig in eller utgångar. Att 

drabbas av en svår sjukdom är att vara vilse i sin egen kropp. Något 

pågår som man inte kan kontrollera” (Mankell, 2014, s. 212). 

Lycka trots dödlig sjukdom 

En lycka fanns i tillvaron i perioder trots sjukdomen. Hopp och glädje upplevde alla personer 

i perioder och denna faktor var mycket betydelsefull för dem.  

Känsla av hopp 

Personerna beskriver att sjukdomen gav dom perspektiv på livet. Hoppet var kopplat till att 

de hade rutiner i vardagen som hjälpte de att se framåt oavsett hur lång tid de hade kvar. Att 

trots sjukdomen så kände de sig mer eller mindre som samma person under den sista tiden. 

De var målmedvetna och fortsatte att leva samt att göra det som de ville och i mån de kunde 

(Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). 

 

”Jag gav mig fan på att fullfölja det jag föresatt mig - trots rullstol och 

värk i halva kroppen.” (Ingesson, 2015, s.181). 

Känsla av glädje 

Trots prognosen av sjukdomen hittade personerna glädje i tillvaron. Att fortfarande kunna 

och tillåta sig känna glädje i livet bidrog till att personerna kunde hantera sin situation bättre. 
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De värderade livet på ett annat sätt än vad de tidigare gjort innan sjukdomen, och trots att de 

visste att de skulle dö fortare än vad de tänkt så fann de värde i livet. Anhöriga och familjens 

tålamod och inspiration var något som personerna uppskattade över allt annat. De vill 

spendera i högsta mån all den tiden de hade kvar med dem (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; 

Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). I perioder kände personerna sig levande trots de levde med 

en dödlig sjukdom.  

 

”Jag kan fortfarande skratta. Verkligheten måste ha självdistans. Annars 

blir den outhärdlig” (Gidlund, 2013, s.265). 

Att hitta värde i livet 

Funderingar som for runt i huvudet handlade om vad som fyllde livet med substans. För fanns 

inte inspirationen som söktes, gick det inte att finna mening med att leva (Ingesson, 2015). En 

av personerna ställde sig själv frågan vad som var det väsentliga i livet. Var det, kvaliteten, 

värdigheten, närvaron, delaktigheten eller förmågan att uppleva? Fanns det inget svar på 

dessa, eller när dessa faktorer maldes ner, fanns det inte längre någon mening med att hålla 

kroppen fungerande (Gidlund, 2013). Det krävdes både mod att leva och att dö, och de var 

tvungna till att bygga upp modet för att kunna vara starka och att aldrig låta sjukdomen 

behärska dem. Personerna fick lära sig att leva på ett annat sätt än tidigare, och att betrakta 

döden som en kringresande, vördnadsbjudande besökare (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; 

Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). För att kunna se värde i livet var det bäst att leva i nuet, 

trots att döden väntade runt hörnet (Gidlund, 2013).  

 

För att kunna hitta ett värde i livet var det också angeläget att kunna släppa på det förflutna. 

Att se tillbaka på händelser som inte har varit utav vikt och inte agerat på ett ansvarsfullt vis. 

De lärde sig att finna värdet i den tid som fanns kvar. De valde att i stället vandra andra stigar 

än vad som var tänkt innan sjukdomen eftersom att ingenting var säkert. För att kunna vara 

positiva utgick personerna ifrån att de skulle leva längre än tänkt, det gick inte att fortsätta 

leva vidare på ett annat sätt om de inte hade dessa tankebanor (Gidlund, 2013; Ingesson, 

2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Istället för att dö, valdes livet och att utöka familjen 

(Kalanithi, 2016). Med att hitta värde i livet stillades kaoset som personerna känt, och deras 

förträngning om framtiden släppte en aning. Samtliga personer kände först en sort av 

förskräckelse av att de någonstans under sjukdomstiden fann ljuspunkter, trots vetskapen att 

de levde med en dödlig sjukdom. De hade lärt sig att värderingarna de hade ändrades 
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konstant, och fick komma underfund med vad som var betydelsefullt för dem själva och 

sedan fortsätta med i dessa tankegångar (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; 

Mankell, 2013). 

 

”I dessa kritiska ögonblick är den viktigaste frågan inte om du ska leva 

eller dö, utan vilket liv som är värt att leva” (Kalanithi, 2016, s.93).  

Att acceptera framtiden och döden 

Personerna hade framtidstankar om både liv och död och under sjukdomstiden så accepterade 

de faktum att livet skulle ta slut inom snar framtid och att döden var nära (Gidlund, 2013; 

Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Tankarna kring framtiden, liv och död 

kretsade ständigt i personernas huvuden. De hade gjort upp planer för framtiden, men dessa 

raserades i samma sekund som de fick beskedet om att de hade drabbats av en dödlig 

sjukdom. Denna framtid låg inte framför dem längre och de kände att om de bara vetat hur 

lång tid som fanns kvar, skulle vägen framåt vara mycket enklare. Framtiden blev osäker och 

de vågade först inte tänka på vad den hade att erbjuda. Det var ovissheten som var den värsta 

(Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). Det hade varit lättast att 

bara dö på en gång. Sjukdomen åt upp tiden och allt bara slogs sönder framför ögonen, och 

det fanns inte något alls att göra åt saken. Det upplevdes som skrämmande. Drömmen om 

barn var en betydelsefull framtidstanke. Insikten om att aldrig bli pappa eller att föräldrarna 

aldrig kommer få se barnet blev utom räckhåll. Likaså drömmen om att bli gammal 

tillsammans med sina syskon och få skratta åt barndomen de delade (Gidlund, 2013).  

 

”Jag kommer aldrig få de där barnen som jag längtat efter. Jag kommer 

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

förälder. Det vet jag. Mina föräldrar kommer aldrig få träffa mina barn. 

Jag kommer aldrig få sitta med mina syskon, när alla tre är rynkiga och 

långsamma, och minnas barndomen med skratt och skarvade historier” 

(Gidlund, 2013. sid. 197).  

 

Trots sjukdomen så fortsatte personerna att leva vidare med vetskapen att livet inte har blivit 

som de förväntat sig (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2012). En av 

personerna hade mött döden flertalet gånger på grund av sitt yrke som läkare, och menade att 
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dödens realitet är uppskakande, men det fanns inget annat sätt att leva på (Kalanithi, 2016). 

För att kunna förstå döden, vad var inte bättre då än att leva den. Efter beskedet om sin 

dödliga sjukdom, var personen beredd på döden och känt sig okej med den, accepterat den 

och varit redo för den (Kalanithi, 2016). De andra personerna hade inte varit lika 

accepterande med döden efter beskeden. Tankar på att inte längre vilja leva hade dykt upp, 

men de hade inte kunnat förmå att acceptera att döden var närmare än de tänkt (Gidlund, 

2013; Ingesson, 2015; Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). I den sista tiden av deras liv blev de 

mer accepterande med att de snart skulle dö. Tankar om döden blev mer konkreta och 

verkliga och döden fick en helt annan betydelse för dem. Döden blev mer begriplig. 

Sjukdomen hade tynat bort deras kropp och sinne till en gräns att de inte längre såg värdet i 

att leva kvar, därmed skapades det en acceptans. Det fanns inget längre kvar att göra och 

åtgärda, bara att vänta ut tiden tills sjukdomen tog deras liv (Gidlund, 2013; Ingesson, 2015; 

Kalanithi, 2016; Mankell, 2013). 

 

”Innan jag fick cancerdiagnosen visste jag att jag en vacker dag skulle 

dö, men jag visste inte när. Efter diagnosen visste jag att jag en vacker 

dag skulle dö, men jag visste inte när” (Kalanithi, 2016, s. 153).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till studien användes en kvalitativ metod baserad på fyra patografier då syftet var att beskriva 

personers upplevelse av att leva med en dödlig sjukdom. Patografier beskrivs som 

självbiografiska böcker vars innehåll handlar om författarnas upplevelser och erfarenheter av 

sjukdom, sjukvård eller från anhörigas synvinkel. De innehåller frågor kring det existentiella, 

lidande, mening och värdet i livet som den sjukdomsdrabbade söker svar på (Häggblom & 

Mattson, 2007). Det som ligger i fokus i patografier är personliga upplevelser av hälsa, 

ohälsa, vård och lidande samt att de innehåller personers egna erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar. Detta är användbart för bland annat sjuksköterskor vars uppgift är att sätta sig 

in i patienters situationer (Dahlberg, 1997; Friberg, 2017). Att använda patografier i studien 

ansågs vara passande eftersom de ger en helhetsbild av personernas situation över hela 

sjukdomsprocessen. Personerna har själva skrivit om hur de upplevde sin hotade existens och 

dödliga sjukdom på en personlig nivå och självmant. Patografin ”Det är bara lite cancer” av 
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Klas Ingesson hade en medförfattare, Henrik Ekblom Ystén. Detta uppmärksammades från 

början och Henriks roll i patografin kontrollerades noggrant för att säkerhetsställa att det var 

Klas egna ord som användes. Dahlberg (1997) beskriver att i skrivna berättelser finns svar 

genomgående under hela berättelsen till skillnad från intervjustudier som svarar på direkta 

frågor. I en intervjustudie är det oftast ett begränsat fenomen som eftersöks (a.a.). 

 

Nackdelen med att analysera patografier är att de innehåller en stor textmassa som ska läsas 

igenom och bearbetas till skillnad mot en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 

som redan innehåller frågeställningar och svar. Olsson och Sörensen (2012) beskriver att 

patografier innehåller dessutom svar på flera frågor och mycket information som inte är 

relevant för studiens syfte. Patografier är inte skrivna i syfte att användas inom vetenskapliga 

studier. Däremot kan de vara lämpliga att använda i kvalitativa litteraturstudier eftersom de 

behandlar frågan om erfarenhet och upplevelse (a.a.). En annan nackdel med patografistudier, 

enligt Dahlberg (1997) och Olsson och Sörensen (2012) är att det kan bidra svårigheter att få 

svar på syftet som forskaren eftersöker på grund av oklarheter som skulle kunna svaras med 

följdfrågor. I en intervju finns det möjlighet att ställa direkta frågor eller följdfrågor för att 

svara på en studies syfte (a.a.). Detta var ett problem i början av studien då tre patografier 

som valdes ut inte hade tillräckligt med information för att få en överblick av personernas 

upplevelser och erfarenheter. De genererade för få meningsenheter och på grund av detta 

valdes dessa patografier bort. Ett annat problem var att många av personerna beskrev några 

av sina upplevelser i form av metaforer, vilket kan tolkas på olika sätt. Därför undveks många 

metaforer att tas med som meningsenheter för analys för risken att studien inte skulle ha ett 

latent fokus. Olsson och Sörensen (2012) beskriver att det finns en risk att författarna, 

redaktörer eller förlag kan ha tagit bort text från patografierna (a.a.), vilket kan påverka 

resultatet. Även om detta förekom i patografierna som valdes ut för analys så upplevs det att 

materialet gav en bra överblick hos alla personer.  

 

Att använda en kvantitativ metod ansågs inte vara relevant för studiens syfte. Kvantitativa 

studier behandlar statistik och innefattar en större mängd deltagare (Olsson & Sörensen, 

2012). Detta bidrar till att upplevelser blir svåra att behandla. En empirisk studie med 

intervjuer hade inte heller varit passande för att studien analyserade hela sjukdomsförloppet. 

Friberg (2017) beskriver att empiriska studiers fördelar är att forskarna kommer nära 

deltagarna och skapar relationer med dem för att sedan kunna få en bättre förståelse (a.a.). 

Däremot menar Olsson och Sörensen (2012) att empiriska studier inte är lämpliga att utföras 
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av studenter eftersom de inte bör störa verksamheterna ute i sjukvården (a.a.). Denna typ av 

studie valdes bort eftersom syftets frågeställning är väldigt känsligt och ansågs inte vara 

passande på studentnivå. 

 

Friberg (2017) beskriver att en kvalitativ ansats har som syfte att ge sjuksköterskor den 

kunskap och förståelse som behövs för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta personer under 

livsomvälvande situationer (a.a.) Den kvalitativa ansatsen anses vara passande då dessa 

studier ger en ingående och detaljerad information av personers upplevelser och erfarenheter 

(Polit & Beck, 2004). I denna studiens användes denna ansats för att studien efterfrågade om 

personers upplevelser och hade som grund en frågeställning för att förstå dessa upplevelser. 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys valdes då den 

var tydligt strukturerad och enkel att följa. Dessutom är en kvalitativ innehållsanalys mer 

användbar inom forskning av omvårdnad för att förstå personers upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Att välja ut meningsenheter var enkelt. Däremot var det svårt att skilja på flera olika 

upplevelser och erfarenheter som beskrevs under samma paragrafer eller meningar. Därför 

diskuterades samtliga valda meningsenheter för att separera och avskilja olika erfarenheter 

och upplevelser. Under kondenseringen uppstod det inga större svårigheter. Kondenseringen 

tittades igenom ett antal gånger och rättades för att se om meningsenheterna kunde 

kondenseras ytterligare. Processen att koda meningsenheterna fick göras om flera gånger för 

att kodningen skulle hållas så textnära som möjligt. Danielson (2017) skriver att diskussion 

och jämförelse av meningsenheter stärker trovärdigheten för resultatet, samt att ha en 

utomstående som kontrollerar meningsenheterna (a.a.). Under kategorisering uppstod det 

flera svårigheter. Kategorierna skapades genom att finna likheter i koderna och samla ihop 

dessa. Denna process diskuterades flera gånger om både under kategoriseringen och efter för 

att komma fram till kategorinamn som korrekt sammanfattade koderna. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att koderna inte får passa in under flera kategorier, dock kan detta 

visa sig vara ett problem då personers upplevelser kan passa in i flera kategorier. Vid 

skrivningen av resultatet försöktes en manifest nivå hållas. Vidare beskriver de att en tolkning 

alltid kommer att förekomma, dock att djupet kan variera (a.a.).  

 

Inklussionkriterier för studien var att patografierna skulle vara skrivna från 2010, för att få en 

aktuell bild över hur personerna hanterade sin situation och sjukdom under moderna 
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sjukvårdsinsatser. Tre av författarna var från Sverige och en från Amerika. Boken med 

författare från Amerika var översatt till svenska. För att undvika feltolkningar var en av 

inklussionskriterierna att böckerna skulle vara skrivna på svenska eller översatta till svenska. 

Att välja författare från olika länder eller samma land var varken skrivna som inklussions- 

eller exklussionskriterier. Detta togs inte i åtanke förrän i slutet av studien och det kan ha 

påverkat resultatet. Det ansågs att författaren från Amerika, utifrån analysen, inte upplevde 

sin situation mer annorlunda än de övriga författarna från Sverige. Personens upplevelser kan 

ha sett annorlunda ut på grund av hans yrke som läkare. En annan nackdel med studien kan 

vara att resultatet är enbart representerat av män. Att inte ta med kvinnor i resultatet var ett 

omedvetet val eftersom patografierna valdes ut slumpmässigt. De tre böcker som 

exkluderades innefattade två kvinnor och en man och exkluderades på grund av för lite 

analysmaterial. Dock har fyra olika personers upplevelser och erfarenheter analyserats vilket 

ökar trovärdigheten för studiens syfte. De fyra personerna var alla i olika åldrar och hade mer 

eller mindre likadana upplevelser och erfarenheter. Det kan ses som en fördel som ökar 

trovärdigheten. 

 

Att använda Libris för att hitta datamaterial ansågs vara relevant då denna databas innehåller 

över 10 miljoner titlar och har en sökkatalog som kan kombinera flera olika sökord. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) skriver att Libris är en svensk databas för all 

litteratur i svenska bibliotek. Det är betydelsefullt att kombinera olika sökord för att få fram 

så mycket litteratur som möjligt (a.a.). En specifik diagnos för studiens syfte hade ingen 

betydelse, meningen var att studera hur personers upplevelse av att leva med en dödlig 

sjukdom. Flera dödliga sjukdomar användes som sökord för att få fram olika patografier men 

resultatet var otillfredsställande och fyllde inte kraven för inklussionskriterierna och 

exkluderades. Därav hittades många patografier med författare som hade drabbats av en 

obotlig cancer. Häggblom och Mattsson (2007) beskriver att cancer är den främsta 

sjukdomserfarenheten som författare väljer att gestalta. Detta kan förklaras med att samhället 

vi lever i idag associerar cancer med lidande och död. Detta gör att cancer är tydligt 

överrepresenterade inom patografier (a.a.). Socialstyrelsen (2013) skriver att palliativ vård 

har sitt ursprung från cancervården samt att cancer är även den främst förekommande 

sjukdomen som kräver palliativ vård (a.a.). En annan frågeställning som hade varit intressant 

hade varit om flera olika personers upplevelser av dödliga diagnoser hade jämförts. Detta för 

att se om de olika sjukdomarna gav personerna olika perspektiv, upplevelser och erfarenheter 

och finna fler likheter och olikheter. Att använda sig utav fyra olika personer med fyra olika 
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diagnoser ansågs vara för lite datamaterial för att göra en rättvis analys om hur personer 

upplever en dödlig sjukdom. För denna studie ansågs det valda materialet vara tillräckligt 

relevant för syftet. 

Resultatdiskussion 

Ett av huvudfynden i analysen var emotionella svårigheter under sjukdomsförloppet. 

Personerna kände ångest och sorg över att sjukdomen skulle orsaka en för tidig död och över 

att dö ifrån sina nära och kära. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) omfattar människans livsvärld 

alla känslor och upplevelser som uppkommer i det vardagliga livet. Trots att personer kan ha 

samma öde så är deras upplevelser unika (a.a.). Detta är väsentligt för sjuksköterskan att ha i 

åtanke när han eller hon så småningom skaffat sig erfarenhet och börjat känna igen likheter 

hos personer med en dödlig sjukdom. Detta kan ses som en fördel för sjuksköterskan som då 

kan ge råd som tidigare patienter har uppskattat. Sand och Strang (2013) beskriver att ångest 

är en rädsla utan fokus då personen som upplever detta inte vet vad som förväntas eller vad 

som kan ske. Dödsångest kan kopplas till en känsla av rädsla för att inte finnas till, att livet 

upphör och skiljas från livet. Eftersom ångesten inte har något fokus, är rädslan inte konkret 

vilket innebär att attackerar individen från alla håll och är därför förlamande. Döden kan inte 

föreställas, vilket gör den okänd. Genom att skilja på ångestens olika delar så finns det 

utrymme att åtgärda många rädslor (a.a.). Soares Tomaszewski m.fl. (2017) beskriver hur 

personer med en dödlig sjukdom känner sorg över fysiska begränsningar som följd av 

symtom från sjukdomen. Dessa begränsningar påverkar personernas liv och ändrar deras rutin 

och framtidsdrömmar. Detta kan bidra till en stor sorg eller till och med depression. De 

förlorar sin självständighet och känner sorg över att deras kroppar förändras och att de 

isolerar sig från sina sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Detta bidrar att de känner sig 

värdelösa i sin livsvärld (a.a.). 

 

Utifrån resultatet så kände personerna känslor som frustration och ilska eftersom att de inte 

visste hur de skulle handskas med sjukdomen och existentiella frågor. Soares Tomaszewski 

m.fl. (2017) beskriver att ilska och frustration i samband med sjukdomen oftast inte är riktad 

mot andra individer utan mot sjukdomen. Ilskan kan orsaka att personen även känner för att 

fly eller gömma sig från situationen. En ilska mot sjukvården kan dock uppstå. Ilska för att 

vården inte kan bota sjukdomen (a.a.). En intressant fråga utifrån denna kategori uppkom, 

vad innebär egentligen de känslomässiga svårigheterna för personer som lever med en dödlig 

sjukdom? Kroenke m.fl. (2010) beskriver att det är vanligt att cancerpatienter i alla stadier 
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upplever mild till svår depression och smärta. Hotet mot livet i samband med cancern utgör 

en mental påfrestning som kan utvecklas till en depression (a.a.). Både Soares Tomaszewski 

m.fl. (2017) och Kroenke m.fl. (2010) beskriver i sina studier att isolering, fysiska 

begränsningar, smärta och sorg hör samman. Dock under föreliggande studies resultat så 

förekom det ingen tydlig koppling mellan sorg och psykiska begränsningarna eller smärta. 

Detta kan förklaras med huruvida andra studier har tolkat sin data och vilka frågeställningar 

de haft. Kroenke m.fl. (2010) beskriver att depression i sig kan orsaka personer många olika 

symtom (a.a.). Enligt Kommittén om vård i livets slutskede (2001) så är symtomlindring en 

väsentlig del för att utföra en god omvårdnad inom den palliativa vården. Detta betyder att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera patienters mer osynliga symtom som omfattar den 

psykiska och existentiella smärtan (a.a.).   

 

Ett annat huvudfynd som framkom i analysen var att personerna upplevde lycka trots den 

dödliga sjukdomen. De fick mer perspektiv i livet, var mer målmedvetna och fortsatte leva 

som de ville, i den mån de kunde. De tillät sig att känna glädje i tillvaron och detta bidrog 

med att situationen kring sjukdomen kunde hanteras bättre. Denna kategori var den mest 

utmärkande och oväntade utifrån studiens syfte. Trots den dåliga prognosen så kunde 

personerna uppleva lycka i livet. Detta bidrog att följdfrågor uppstod som hade velat ställas 

till författarna. Sand & Strang (2013) skriver att trots att en svår sjukdom förkortar livet, 

behöver detta inte betyda att hoppet inför en framtid försvinner helt. Hoppet om att bli frisk 

igen finns alltid kvar i personernas tankar. Hoppet kan anpassas efter omständigheter, och 

den som drabbats av en obotlig sjukdom kan finna andra saker att hoppas på. Detta kan till 

exempel vara att allt ska gå bra för nära och kära, eller att personen ska kunna fortsätta bo 

hemma in till det sista. Att känna hopp kan vara en drivkraft och en motiverande kraft som 

lockar med att gå vidare med livet trots det svåra som den dödliga sjukdomen bidrar med 

(a.a.).  

 

Sand och Strang (2013) beskriver att känna livsglädje trots en svår sjukdom är vanligare än 

vad man tror. Personerna drivs då av en verklig livsvilja eller en livsglädje och känner därför 

att de inte vill dö ännu, att de i alla fall vill stanna kvar i livet ett tag till (a.a.). Dahlberg m. fl. 

(2003) menar att människans livsvärldsperspektiv innebär att finna mening med livet och att 

fylla livet med värdefullt innehåll (a.a.). Personerna upplevde att hoppet gav dem en drivkraft 

att kunna leva vidare. I resultatet framkom det att hoppet kom från rutiner i vardagen och att 

de hade fortfarande hade mål i livet. Genom att personerna fyllde livet med substans verkade 
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det som att det fungerade som en distraktion. Det ställer frågeställningar kring hur 

sjuksköterskan kan medverka för att få patienter att känna välbefinnande och glädje i livet, 

men hur mycket krävs det? Browall m.fl. (2010) beskriver att patienter upplever att det är 

betydelsefullt att samtala om det vardagliga. Att kunna vara medmänniska och att skapa en 

relation med sina patienter utöver det medicinska skapar ett förtroende (a.a.). En av de fyra 

hörnstenarna inom den palliativa vården förutsätter att sjukvårdspersonal har en god 

kommunikation och skapar relationer med patienterna och deras anhöriga (Kommittén om 

vård i livets slutskede, 2001).  

 

Sand och Strang (2013) menar att med en livshotande sjukdom kommer personen att leva 

med döden som en realitet. Detta kan upplevas som skrämmande och som ett hot mot livet, 

men kan även ge en insikt om vad som är positivt och betydelsefullt i livet. Döden sätter 

individer i en situation där valet handlar om att låta döden tydliggöra livet eller att 

överskugga livet och sätta sin prägel på tillvaron. Vardagen blir mer värdefull när döden 

sätter sin tydliga gräns för livet. Vardagen blir mer uppskattad och det som tidigare var en 

självklarhet blev till en gåva. Med en oviss framtid är nuet det enda som fortfarande finns och 

det gället att fånga dagen. Att finna mening i livet kan vara det som sker i nuet om det så 

handlar om att prata med vänner eller en middag med familjen (a.a.). 

 

Det sista huvudfyndet utifrån analysen var att acceptera framtiden och döden. Framtidstankar 

fanns hos alla personer i studien. Att planerna för framtiden och förhoppningarna blev mörka 

och inte möjliga att nå. Att inte veta hur mycket tid som fanns kvar och hur mycket de skulle 

hinna uppnå upplevdes som präglande. Brown och de Graaf (2013) beskriver det är vanligt 

för personer med dödlig sjukdom att fundera kring framtiden och ovissheten. Personer som 

har en begränsad framtid värdesätter livet mer. Tiden är väldigt meningsfull. Vidare beskriver 

de att dessa tankar är betydelsefulla för personerna att samtala kring. Ju längre personerna 

spenderar med vetskapen om sjukdomsprognosen desto mer värdefull och uppskattad blir den 

kvarstående tiden i livet. Olika former av osäkerhet är vanligt förekommande Personerna lär 

sig genom coping att släppa på ovissheten och fokusera på nuet. När en acceptans nås av den 

dödliga sjukdomen så faller framtida tankar till de kommande dagarna eller veckorna istället 

för till månader eller år (a.a.). Ellingsen m. fl. (2014) beskriver att tiden upplevs annorlunda 

och oförutsägbar. Den dödliga sjukdomen bidrar till en övergång mellan en säker och osäker 

tid. När tiden är oförutsägbar så är trygghet en väsentlig del i hur individer upplever tillvaron 

under den förändrade livssituationen (a.a.). Dahlberg m. fl. (2003) menar gå från sjuk till att 
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en diagnos om sjukdom ställts kan bidra med en mängd svårigheter (a.a.). Det kan 

uppkomma existentiella frågor vid sjukdomen så är det utav stor vikt för sjuksköterskan att 

tar sin tid att lyssna på personers livs historier för sedan kunna ta ut delar av den som 

behandlar välbefinnandet för att sedan kunna återge det till personen. Detta för att få 

patienten att se vad som är betydelsefullt för dem. En känsla av tillhörighet till sin livsvärld är 

väsentlig för att känna sig trygg i sin existens. Men med en dödlig sjukdom upplevs ens 

existens istället som otrygg i sin livsvärld (Ellingsen m. fl., 2014).  

 

Döden accepterades av alla personerna i studien. Till början var det dock svårt att hitta en 

balans mellan liv och död. Att acceptera situationen och tillslut döden var en process för 

personerna. Vad är det då som kan bidra till att acceptera döden? Wong, Reker och Gesser 

(1994) beskriver att acceptera döden innefattar tre dimensioner. Den första dimensionen 

menar att döden är en naturlig del av livet. Personer som har en neutral attityd mot döden ser 

fenomenet som en oundviklig del av livet. Döden ska varken vara skrämmande eller 

välkomnande. Den andra dimensionen behandlar religiositet. Personer med denna åskådning 

ser på döden som början till ett efterliv. Med den tredje dimensionen så anses döden som en 

utväg eller ett sätt att fly från lidandet som ett resultat av den ohanterbara levnadssituationen. 

Individer med denna åskådning kan anse att ett slut på livet bidrar till ett slut på lidande vilket 

innebär att döden blir mer attraktiv (a.a.). Personerna i föreliggande studie avled inte av 

naturliga orsaker. De drabbades av en sjukdom som orsakade en tidig död. Acceptansen kom 

för de flesta i slutet av sjukdomen när det fysiska och psykiska hade genomgått så pass 

många utmaningar att de kände sig färdiga med livet. Det förekom dock inte vilken sorts 

acceptans de fann. Personerna lade heller inte mycket fokus på att beskriva sin upplevelse av 

vården och nästintill inget angående sjuksköterskans roll i deras vård. Zimmermann (2012) 

beskriver att det är utav stor vikt för sjuksköterskan att se döden som en naturlig del av livet 

oavsett hur den inträffar. För att kunna hjälpa patienter att acceptera döden så måste 

sjuksköterskan även ha accepterat den. Det är väsentligt att sjuksköterskan inte känner ett 

misslyckande när patienten inte kan botas. Framförallt bör sjuksköterskan ta tid att lyssna och 

ge sina patienter den stöd de behöver (a.a.). Studien fokuserade dock inte på sjuksköterskans 

roll vid personernas upplevelse i vården, dock skulle det vara intressant att veta om 

sjukvården hjälpte personerna att hitta acceptans. 
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Slutsats 

Att leva med en dödlig sjukdom innebär en omfattande förändring hos människor och en tidig 

död. Personerna i studien upplevde fysiska och psykiska förändringar i samband med 

sjukdomen. Personerna upplevde även en mängd svåra emotionella och existentiella tankar 

och känslor, men det visade även att personer kunde uppleva lycka i sin tillvaro. Att leva med 

en dödlig sjukdom har visat sig utifrån studiens resultat att personer har liknande tankar och 

upplevelser. Studien kan ge en bra inblick in hur olika personer upplever sin omtumlande 

situation. Sjuksköterskan har som uppgift att se sina patienter utifrån ett helhetsperspektiv 

vilket studien omfattar. Genom livsvärldsteorin kan sjukvården hjälpa personer att hitta 

välbefinnande samt hjälpa dem att hitta att hantera och bearbeta sin situation och hitta en 

acceptans. En angelägen frågeställning för framtida studier är huruvida sjuksköterskan kan 

hjälpa personer i dessa situationer och hur han eller hon ska förhålla sig i sin profession 

gentemot personer med en dödlig sjukdom. En annan intressant frågeställning som framkom 

under genomförandet av studien var hur sjuksköterskan själv hanterar sina känslor som 

uppkommer vid vårdandet av patienter i livets slutskede. 
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Bilaga 1. Exempel på innehållsanalys  

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

“En okänd man i spegeln. Någon som jag 
aldrig sett förut. Jag undrar vem det är. Det 
tar märkligt nog någon sekund innan jag 
förstår. Det är jag” 

Okänd man. Undrar vem det är. Tar 
någon sekund innan jag förstår. Det är 
jag. 
 

Okänd man Kroppsliga 
förändringar 

Att inte känna 
igen sig själv 

Min hjärna var i normalt skick, men jag 
kände mig inte som mig själv.  

Hjärna var i normalt skick. Kände 
mig inte som mig själv.  

Kände inte 
igen sig själv 

En 
identitetsförlust 

Att inte känna 
igen sig själv 

“Gud, jag kämpar hela mitt liv för att 
komma så här långt, och så ger du mig 
cancer?” 
 

Gud, kämpar hela mitt liv, så ger du 
mig cancer? 

Så ger du mig 
cancer? 

Känslor av 
frustration och 
ilska 

Emotionella 
svårigheter under 
sjukdomsförloppet 

“Det som gör mest ont är pojkarna. Att inte 
få se dem växa upp, att inte få se dem gifta 
sig, skaffa barn. Hela magen knyter sig vid 
tanken” 
 

Det som gör ont är pojkarna. Inte få 
se dem växa upp, inte få se dem gifta 
sig, skaffa barn. Magen knyter sig. 
 

Lämnar sina 
barn 

Känslor av sorg 
och ångest 

Emotionella 
svårigheter under 
sjukdomsförloppet 
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“Nu när jag drabbats av cancer förstår jag 
känslan av vilsenhet. Jag befinner mig i en 
labyrint utan vare sig in eller utgångar. Att 
drabbas av en svår sjukdom är att vara vilse 
i sin egen kropp. Något pågår som man inte 
kan kontrollera” 
 

Förstår känslan av vilsenhet. Att 
drabbas av en svår sjukdom är att 
vara vilse i sin kropp. Något som man 
inte kan kontrollera. 
 

Sjukdom är 
att vara vilse 

Känsla av 
förtvivlan 

Emotionella 
svårigheter under 
sjukdomsförloppet 

“Det var så länge sedan som jag skrattade 
på riktigt. Genuint. Det fick jag göra i 
helgen” 

Länge sedan jag skrattade på riktigt. Skrattade Känsla av glädje Lycka trots dödlig 
sjukdom 

“Jag gav mig fan på att fullfölja det jag 
föresatt mig - trots rullstol och värk i halva 
kroppen”

Fullfölja det jag föresatt mig trots 
rullstol och värk. 

Fullfölja det 
jag föresatt 
mig

Känsla av hopp Lycka trots dödlig 
sjukdom 

”Det knepiga med sjukdom är att medan 
man är mitt i den ändras hela tiden ens 
värderingar. Man försöker komma 
underfund med vad som är viktigt för en, och 
får sedan fortsätta med det” 

Mitt i ändras hela tiden värderingar. 
Försöker komma underfund med vad 
som är viktigt och fortsätta. 

Vad som är 
viktigt 

Att hitta värde i 
livet 

Lycka trots dödlig 
sjukdom 

”När jag fick diagnosen hade jag varit 
beredd på döden. Jag hade till och med varit 
okej med den. Jag hade accepterade den. 
Jag hade varit redo” 

Beredd på döden. Varit okej med den. 
Accepterade den. Varit redo.  

Accepterade 
döden 

 Att acceptera 
framtiden och 
döden 

 


