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Abstrakt 
Att drabbas av obotlig sjukdom och invänta döden påverkar en person på 

många sätt. Syftet med denna studie var att beskriva en persons upplevelse av 

att som obotligt sjuk invänta döden. En självbiografisk bok analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex slutkategorier. 

Resultatet visade att sjukdomen och den väntade döden förändrade personen så 

att livet inte kunde levas som förut. Tillvaron beskrevs som en mardröm som 

var svår att hantera och tankar kring döden var ständigt närvarande. Det fanns 

en önskan om att de närstående skulle förskonas från situationen. Trots 

sjukdomen och den nära förestående döden fanns det fortfarande bra dagar och 

stunder som gav styrka. Det fanns även en sorg över att den förväntade 

framtiden var förlorad. Berättande kan vara ett sätt för personen att hantera sin 

situation och det kan även hjälpa sjuksköterskan att fördjupa förståelsen för 

personens situation. 

 

Nyckelord: berättelse, upplevelser, obotlig sjukdom, döden, omvårdnad, 

kvalitativ innehållsanalys 
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När en person drabbas av sjukdom påverkas alla aspekter av den mänskliga existensen. Att få 

besked om att sjukdomen är obotlig och kommer att leda till döden påminner människan om 

hennes begränsade existens. För friska personer är döden ett faktum som kan ignoreras, som 

bara är en verklighet för andra. Döden är endast ett abstrakt fenomen. Att drabbas av obotlig 

sjukdom innebär att döden blir konkret och inte längre kan ignoreras. Den döende personen är 

i allra högsta grad en levande människa som existerar och konstruerar sitt liv, men som också 

erfar slutet av sitt liv (Lavoie, Blondeau & De Koninck, 2008).   

 

Under normala omständigheter är kroppen ingenting som människan reflekterar över. Fokus 

ligger på de handlingar som utförs snarare än att det är kroppen som utför dem. Kroppen är 

inte någonting som ägs – människan är sin kropp. Kroppen får en annan betydelse när 

människor drabbas av sjukdom, när kroppen inte längre fungerar som den brukar störs 

möjligheten att möta världen som tidigare. Om sjukdomen är kronisk eller livshotande blir 

den kroppsliga förändringen inte bara ett hinder i vardagen, den hindrar också människan från 

att utföra framtida projekt eller uppnå utsatta mål. Vid sjukdom förändras också relationen 

mellan den levda kroppen och omgivningen, världen runt omkring känns och ser annorlunda 

ut. Handlingsmöjligheterna minskar och vissa aktiviteter går inte att utföra på samma sätt som 

tidigare (Toombs, 1993, s. 51-63). Vid sjukdom är kroppen i allra högsta grad väsentlig och 

medveten. Denna medvetenhet upplyser även människan om hennes bräckliga existens. Det är 

på grund av kroppen som människan existerar i världen och det är kroppen som orsakar att 

människan lämnar den (Lavoie et al., 2008). 

 

När en person drabbas av obotlig sjukdom påverkas även personer i den sjukes närhet. 

Spichiger (2009) fann att det kunde vara väldigt påfrestande att vara närstående till en obotligt 

sjuk person som inväntar döden. De närstående prioriterade den sjuka personens önskemål 

och behov framför sina egna och den sjukes välmående styrde ofta hur de närstående mådde. 

Att den sjuka personen emellanåt hade bra dagar samt blev väl omhändertagen av 

vårdpersonal skänkte lättnad och gjorde situationen mer uthärdlig för de närstående. 

Situationen upptog alla tankar, känslor och handlingar hos de närstående vilket ledde till 

utmattning. Deras egna liv hade pausats och vardagliga aktiviteter och nöjen åsidosattes. De 

upplevde dock att det viktigaste var att få vara nära den sjuke, allt annat kändes irrelevant. 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård innebär vård av patienter med fortskridande 

obotlig sjukdom eller skada och syftar till att främja livskvaliteten och lindra lidande hos den 
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sjuke och dennes närstående. Trots många hinder kan en människas sista tid i livet vara 

värdefull för såväl henne själv som de närstående (Socialstyrelsen, 2013). Spichiger (2009) 

fann att de närstående tyckte att det var viktigt att få vara delaktiga i vården av den sjuke och 

det var smärtsamt om de fråntogs den möjligheten. Det var även viktigt att känna sig 

välkomnad av vårdpersonal och de närstående uppskattade när sjuksköterskan visade omsorg 

för deras välmående.  

 

Att möta människor som snart ska dö och inte ha någon möjlighet att hindra detta kan leda till 

frustration. Mötet med döende patienter är en svår situation för sjuksköterskan då det 

innefattar att beröra och bli berörd både fysiskt och mentalt. Genom erfarenheter och ett 

reflekterande förhållningssätt kan sjuksköterskan finna en balans mellan att vara professionell 

och att vara nära den döende och dennes närstående (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & 

Häggström, 2010). Vid omvårdnaden av en döende människa måste alla aspekter av 

människan tas i beaktande och relationen mellan sjuksköterska och patient ska präglas av en 

obestridlig respekt för patienten (Lavoie et al., 2008). Mötet med döende personer kan bidra 

till att sjuksköterskan reflekterar över och ibland till och med omvärderar det egna livet 

(Iranmanesh et al., 2010). 

 

Denna studie utgår från livsvärldsperspektivet som innebär att se, förstå, beskriva och 

analysera världen som den upplevs av människor. En människas livsvärld innefattar hennes 

erfarenheter, upplevelser och vardagsvärld. Inom vården omfattas livsvärldsperspektivet av att 

se till patientens perspektiv och hans eller hennes levda och komplexa verklighet ligger i 

fokus. Ett sjukdomstillstånd förstås inte enbart som en medicinsk avvikelse utan tolkas och 

problematiseras utifrån patientens och vårdvetenskapens perspektiv. Livsvärldsperspektivet 

går hand i hand med det etiska patientperspektivet och innebär en inriktning på patienters 

upplevelse av hälsa, lidande, välbefinnande och vård (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003, s. 24-25). Berättande är ett av de mest betydelsefulla medel för personliga 

interaktioner. Människans personliga och delade berättelser definierar hennes liv och identitet 

och dessa berättelser bekräftas om och om igen genom livet. Historieberättande utlöses många 

gånger när människan upplever händelser som stör det vanliga livsmönstret. Därför har 

berättelser en särskild betydelse när livet förändras eller övergår till något okänt (Bingley, 

Thomas, Brown, Reeve & Payne, 2008). Genom patientens berättelse och livshistoria kan 

sjuksköterskan få tillgång till vissa delar av patientens upplevelse av vad som skänker 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003, s. 24-25). 
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Mötet med en döende människa är någonting som en sjuksköterska kommer att få uppleva 

flera gånger i sitt yrkesliv. Toombs (1993, s. 89) beskriver att det är viktigt för omvårdnaden 

att sjuksköterskan och patienten utvecklar en delad förståelse kring sjukdomens betydelse. För 

att denna ömsesidiga förståelse ska uppnås är det viktigt att sjuksköterskan får kunskap om 

patientens levda erfarenhet. Syftet med denna studie var att beskriva en persons upplevelse av 

att som obotligt sjuk invänta döden.  

 

Metod 

I denna studie var en berättelse föremål för undersökning. Människor förstår sin värld - och 

kommunicerar dess betydelser - genom att konstruera, rekonstruera, och berätta historier. Vid 

analys av berättelser kan syftet vara att undersöka hur individer finner mening i livshändelser 

(Polit & Beck, 2008, s. 236). Denna studie fokuserade på livsberättelsen. Enligt Johansson 

(2005, s. 23) är livsberättelsen det en person berättar om sitt liv, eller valda delar av sitt liv. 

Fokus ligger på personens egna tolkningar av sitt liv och genom att ta del av berättelsen får vi 

möjlighet att förstå personen. Det finns flera olika sätt att analysera narrativt material.  

 

Litteratursökning och urval 

En manuell sökning genomfördes vid Luleå universitetsbibliotek. Inklusionskriterierna var 

svenskspråkiga böcker utgivna år 2008 och framåt. I skönlitterära böcker kan upplevelser och 

händelser beskrivas i metaforer och liknelser och för att inte gå miste om väsentligt innehåll i 

en översättningsprocess valdes därför svenskspråkig litteratur. Avgränsningen gällande årtal 

valdes på grund av att vård och omvårdnad ständigt förändras vilket kan påverka upplevelsen 

av att vara obotligt sjuk. Därför ansågs det viktigt att boken var skriven inom det avgränsade 

tidsintervallet. Sökningen resulterade i en träff och boken som valdes svarade mot syftet samt 

ansågs innehålla tillräckligt rikt material för att ensam kunna ingå som data för analys i denna 

studie. 

 

Kontext 

Den berättelse som har analyserats är skriven av en ung svensk journalist som drabbats av 

obotlig magcancer. Boken beskriver hans resa mot döden och hans känslor och upplevelser 

längs vägen (Gidlund, 2013). Boken är skriven i dagboksform. I bokens första del återspeglas 

hopp om tillfrisknande tydligt. I den andra delen har författaren emellertid fått besked om att 
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hans sjukdom inte går att bota och att han således inväntar döden. Bokens andra del svarade 

mot studiens syfte och det var den som analyserades i denna studie. Under studiens gång 

avled Kristian Gidlund, 29 år gammal.  

 

Analys 

Berättelsen analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analys av det 

som texten säger, dess synbara och uppenbara komponenter utgör den manifesta ansatsen 

vilket innebär att förhållningssättet är textnära och tolkningar undviks (Graneheim & 

Lundman, 2004). Boken lästes först igenom i sin helhet för att få en bild av innehållet och 

sammanhanget. Bokens andra del lästes igenom upprepade gånger, detta för att få en grundlig 

och förutsättningslös fördjupning av innehållet. Vidare valdes textenheter som svarade mot 

syftet ut. Enligt Graneheim och Lundman (2004) utgörs textenheter av hela stycken, enstaka 

meningar eller ord som på olika sätt relaterar till varandra eller till sammanhanget. Totalt 

identifierades 297 textenheter som svarade mot syftet. Textenheterna märktes med det 

sidnummer där de hämtats, för att lättare kunna finna dem i originalkällan.  

 

Textenheterna kondenserades därefter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

att de kortas ned men att den centrala betydelsen kvarstår. Därefter sorterades de 

kondenserade textenheterna i kategorier. Skapandet av kategorier innebär en förening av 

kondenserade textenheter med liknande innehåll. Ingen data som svarar mot syftet får 

uteslutas i brist på en passande kategori och data får heller inte passa in i flera kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen i denna analys skedde i fyra steg vilket 

resulterade i sex kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter måste övervägas i all typ av forskning. De grundläggande etiska principerna 

utgår från att nyttan med forskningen måste överväga riskerna. Forskning ska ske med respekt 

för mänsklig värdighet och resultatet ska beskrivas på ett sätt så att inte deltagarnas identitet 

avslöjas (Polit & Beck, 2008, s. 170-174). Då denna studie baserades på en självbiografisk 

bok innebar det att författarens identitet fanns tillgänglig för allmänheten. Studien 

genomfördes med respekt för personen och dennes berättelse genom att enbart beskriva 

innehållet i texten utan att tolka och förvränga. Nyttan med studien är att visa på den 

komplexitet som det innebär att vara obotligt sjuk och invänta döden, något som är viktigt att 

sjuksköterskor bär med sig i mötet med döende människor.   
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier, se tabell 1. Kategorierna redovisas med beskrivande 

brödtext och illustreras med citat från originaltexten. 

  

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=6) 

 

Kategorier 

Att förändras så att livet inte kan levas som förut 

Att den mardrömslika tillvaron är svår att hantera 

Att tankar kring döden är ständigt närvarande 

Att önska att närstående förskonas från situationen 

Att det fortfarande finns stunder som ger styrka 

Att den förväntade framtiden är förlorad 

 

Att förändras så att livet inte kan levas som förut 

Gidlund (2013) beskrev såväl fysiska som känslomässiga och intellektuella förändringar. Han 

upplevde att kroppen plågades, att den blev tröttare och svagare till följd av sjukdomen och 

behandlingen. Han blev alltmer avmagrad, håret föll av, huden och slemhinnorna kändes 

annorlunda och även luktsinnet påverkades. Kroppen upplevdes som bedövad och 

bortdomnad samtidigt som den smärtade och känslor av kyla varvades med känslor av hetta. 

Även den sexuella förmågan hämmades. Den egna kroppen kändes obekant och det kändes 

otäckt att röra vid sig själv. Att se sin spegelbild var som att titta på en främlings kropp och 

det var svårt att förlika sig med denna förvandling. Detta ledde till en ovilja att se sig själv och 

att bli sedd av andra. 

 

Hela min uppenbarelse är bedövad. Läpparna ömma. Öronen och fötterna glöder. Men kroppen är 

kall. Håret faller och skäggstubben är oregelbunden. Huden känns som papper. Slemhinnorna är 

uttorkade. Ansiktet insjunket. Armarna smalare. Luktsinne som en blodhund (Gidlund, 2013, s. 203). 

 

Jag ser mannen. Han är vacker. Han fanns alldeles nyss. Nu är han någon annan. Ett blekt spöke. 

Någon som drar sig för att se sig själv. Någon som funderar på att ta bort spegeln från badrummet. 

Någon som skyler sig allt mer. Någon som inte vill bli sedd (Gidlund, 2013, s. 294). 

 

Trots en stark vilja att vara med som tidigare lydde inte kroppen och det fanns inte alltid ork 

att närvara vid aktiviteter och sammankomster. För att delta krävdes minutiös planering och 

trots detta fanns det inga garantier för om eller när kroppen skulle säga ifrån. Gidlund (2013) 

beskrev att de egna intressena gömdes undan till följd av vetskapen att aldrig kunna ägna sig 

åt dem igen. Att inte kunna leva sitt liv som förut och samtidigt vara medveten om hur livet 

opåverkat fortsatte för omgivningen upplevdes som att vara utfryst från livet. 
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Hemma gömmer jag undan böcker och reportage som jag vet egentligen intresserar mig. Men jag har 

fått svårt att närma mig dem, ta dem till mig. För jag får inte vara med. Jag kan inte själv åka till de 

platser som magasinen berättar om. Jag kan inte bilda mig en egen uppfattning. Jag är utfryst av livet. 

Och ja, det gör mig en aning avundsjuk (Gidlund, 2013, s. 247).  
 

Gidlund (2013) upplevde en förändring som person och ibland känslan av att redan vara 

halvvägs död. Han beskrev hur han försvann längre bort från sig själv och att tidigare 

värderingar och övertygelser tappade trovärdighet och omvärderades. Han beskrev en känsla 

av att ha förlorat sitt självbestämmande och fann trygghet i att isolera sig från omvärlden och 

minska det sociala nätverket. Han fick även en förståelse för andra personer i liknande 

situation. 

 

Jag är en påkörd rävunge – skadeskjuten om du så vill – som har dragit sig undan. Som försiktigt 

blickar ut från grytet. Djur gömmer sig när de vet att de ska dö (Gidlund, 2013, s. 247).  

 

Att den mardrömslika tillvaron är svår att hantera 

Gidlund (2013) beskrev att livet förvandlades till en mardröm efter beskedet om att 

sjukdomen var obotlig. Tillvaron upplevdes förkrossande, som kaos varvat med tomhet. En 

existentiell ångest infann sig och det kändes som att han blev galen av sjukdomen. Situationen 

beskrevs som att uppleva döden i ett utdraget nu och att ständigt leva under hot. Sjukdomen 

beskrevs som en fiende som det inte går att fly ifrån.   

 

Det är som att jag rör mig med ett lasersikte på min bröstkorg. Hur jag än tar mig fram, hur jag än 

försöker gömma mig, ser jag den röda pricken förflytta sig över min kropp. Någonstans ligger en 

krypskytt med siktet inställt. Den har bestämt sig för att döda. Jag kan försöka skydda mig. Jag kommer 

inte lyckas (Gidlund, 2013, s. 217). 

 

Gidlund (2013) beskrev att de positiva stunderna blev allt mer sällsynta. Drömmarna som 

varit den enda tillflykten blev allt färre. Sjukdomen fyllde hela tillvaron och ångesten gick 

inte att förneka. Kroppen förväntades förfalla vilket väckte tankar om hur långt det skulle gå. 

Insikten om att de bra dagarna bara var tillfälliga gjorde att livsglädjen blev till en börda.   

 

Jag försöker klamra mig fast i de bra dagarnas kraft och glädje. Krampaktigt håller jag om dem. Men 

jag vet att det bara är tillfälligt. För när behandlingen är igång känns tillvaron inte lika rolig (Gidlund, 

2013, s. 247).  

 

Han upplevde att sjukdomen tog mycket och att den skulle komma att ta allt, även livet. 

Situationen beskrevs som att kämpa mot en övermäktig fiende som till slut skulle komma att 

vinna. Men viljan att kämpa kvarstod trots den oundvikliga utgången. Gidlund (2013) beskrev 
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att han aldrig hade kunnat föreställa sig att dö på det här sättet. Att försöka ta det lugnt, tänka 

rationellt och prioritera det som var viktigt hjälpte till att skapa kontroll i tillvaron. Sjukdomen 

hade gett honom en insikt om att han klarade mer än vad han tidigare trott.  

 

Som Opie ska jag svinga mitt järnrör mot min övermäktiga fiende. Som Opie ska jag kämpa, för att det 

är det hedervärda. Och som Opie ska jag till slut förlora (Gidlund, 2013, s. 204). 

  

Jag kan ligga still i dygn om så behövs. Man klarar mer än man tror när revolvern sätts mot tinningen 

(Gidlund, 2013, s. 261).   

 

Tillvaron hade blivit en strävan att lösa ett problem som inte syntes, men fanns. Då 

sjukdomen inte gick att konfrontera gick ilskan ut över omgivningen. De välmenande råden, 

som kom från olika håll, orsakade förvirring och osäkerhet och fick honom att känna att han 

inte kämpade tillräckligt. Detta förvärrade den ångest som redan fanns. Till slut kom han till 

en punkt där han inte ville ha fler råd. 

 

Någon annan tyckte att jag skulle börja springa. Detta med en hänvisning till någon som blivit utdömd 

av sin cancer men mot alla odds blivit frisk. Jag kan inte börja springa. Vissa dagar kan jag inte ens gå 

ett varv runt huset. Betyder det att jag inte anstränger mig tillräckligt när kroppen inte lyder? (Gidlund, 

2013, s. 307). 

 

Gidlund (2013) beskrev att den förestående döden kändes bisarr och obegriplig. Han visste att 

vänliga ord om att han skulle lyckas med det omöjliga inte stämde. Ett hopp om ett mirakel 

fanns ändå, en önskan om någonting oförklarligt som skulle göra att han överlevde. Det var 

påfrestande att varken veta hur den närmaste tiden skulle se ut eller när döden skulle inträffa. 

Han undrade hur länge han skulle orka, när en människa egentligen ger upp.  

 

Jag undrar hur mycket tålamod som får plats i ett sjömansbröst, i ett pojkhjärta på Moonlight Mile. Jag 

undrar hur många käftsmällar man kan ta innan man till slut inte orkar resa sig igen (Gidlund, 2013, s, 

292). 

 

Att tankar kring döden är ständigt närvarande 

Beskedet om att sjukdomen blivit obotlig ledde till många tankar kring den förestående 

döden. Gidlund (2013) insåg att döden var definitiv och att han aldrig skulle komma tillbaka 

till detta liv. Han beskrev att han kände besvikelse samtidigt som döden gjorde honom 

nyfiken och han hoppades att den skulle bli ett äventyr. Drömmar om döden avlöstes av 

fantasier om hur den skulle upplevas och funderingar om vad den skulle innebära. Tankar om 

att på något sätt använda den egna döden till någon nytta infann sig.  
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Om det är någon gång som jag borde kliva in för att stoppa en misshandel på öppen gata, så är det nu. 

Om det är någon gång som jag borde sätta fyr på mig själv för att uppmärksamma någon orättvisa, så 

är det nu. För precis som i drömmen har jag ingenting att förlora. Det gör mig till den farligaste 

mannen jag känner (Gidlund, 2013, s. 252). 

 

Det fanns en vilja att fly bort från lidandet och en ambivalens inför döden, att både vilja men 

ändå inte vilja dö. Han var inte rädd för döden och kunde betrakta den som en befrielse. 

Tankar om att tidigarelägga den egna döden kändes naturliga och skänkte tröst (Gidlund, 

2013).  

 
Som en sista bankstöt innan jag drar till värmen med miljonerna, överväger jag att alliera mig med 

döden och dra cancern vid näsan. Så underbart att lämna sjukdomen utan byte. En kung som tar 

tillbaka sin tron (Gidlund, 2013, s. 248). 

 

Tankarna upptogs även av föreställningar om vad som skulle komma att hända efter döden. 

Skulle den innebära att allting tog slut eller en fortsatt tillvaro som någon som fanns i 

närheten men ändå inte. I tankarna fanns alternativen ett evigt mörker eller något nytt skulle 

innebära spännande upplevelser. Det fanns även tankar om vad som skulle efterlämnas av 

honom efter döden. Gidlund (2013) beskrev att beskedet om att få ge ut en bok innan döden 

ingav ett lugn.  

 

Jag undrar vad resan mot livets slut kommer att innebära – eller är det alltings början som står runt 

hörnet och väntar? (Gidlund, 2013, s. 324).  

 

Att önska att närstående förskonas från situationen 

Det var omöjligt att linda in beskedet om den kommande döden. Att tvingas berätta för nära 

och kära innebar en stor påfrestning och gjorde att han kände sig som dödens budbärare. Det 

fanns hela tiden en önskan att skydda familjen från sjukdomen och döden och han upplevde 

att han förstörde verkligheten för dem. Han uttryckte en känsla av att själv kunna klara av den 

pågående situationen men ville att familjen skulle slippa den. Gidlund (2013) beskrev en stark 

oro för familjens känslor och välmående och det fanns en sorg över att stå maktlös medan de 

tvingades bevittna den oundvikliga döden.  

 

För precis som Buddy står jag och viftar leende allt blekare, medan jag hör lokomotivet frusta. Likt 

Buddy kommer jag inte att komma undan. Min kropp är fast. Faran far. Och de jag älskar mest kommer 

att stå på bron bakom mig och se på. Det gör mig mer ont än ångloket i sig. (Gidlund, 2013, s. 266).   

(Här åsyftas en scen ur filmen Stekta Gröna Tomater, 1991).  

 

Han ville inte lämna sin familj och sina vänner och han funderade på hur de skulle klara sig 

utan honom. Vetskapen om att en dag inte finnas där för familjen blandades med en rädsla 
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över att kanske inte ha visat tillräckligt mycket kärlek. Gidlund (2013) undrade vilka minnen 

de närstående skulle ha av honom och det fanns en insikt att minnet av honom skulle blekna 

med tiden. Han var rädd att sjukdomen skulle bli det dominerande minnet och därför blev det 

viktigt att även få lämna positiva avtryck. Det fanns en vilja att underlätta så mycket som 

möjligt för familjen och att inte lämna något åt slumpen – en slags praktisk förberedelse inför 

döden.  

 

Förrådet har aldrig varit så städat. Rensat. Skafferiet likaså. Garderoben aldrig så gallrad. Pärmarna 

aldrig så tomma …. Nu behöver de aldrig undra. Jag har förklarat allt. Jag har skrivit upp min koder, 

mina lösenord. Jag har ansträngt mig. För jag har gjort resterna av mitt liv så enkla som möjligt för 

min familj att ta hand om, när jag inte längre finns (Gidlund 2013, s. 227-228).    

 

 

Att det fortfarande finns stunder som ger styrka 

Det största stödet fann Gidlund (2013) hos familj och vänner och tillsammans med dem var 

det lättare att hantera situationen. Att öppet berätta om sjukdomen resulterade i omtanke från 

oväntade håll. Förutom kraften som kom från familj och omgivning, fann han även styrka i 

den egna personen. Berättandet gav honom en känsla av tillhörighet, både i livet och i den 

kommande döden. 

 

Jag håller mig vid liv tack vare familjens tålamod – deras styrka är trollväsen ur den svenska urskogen 

(Gidlund, 2013, s. 194). 

 

Och närheten till mig själv. För den får jag inte tappa bort i det här kaoset. Får inte glömma bort vem 

jag var, nu när jag behöver mig själv mer än någonsin (Gidlund, 2013, s. 195). 

 

 

Gidlund (2013) beskrev att vissa dagar var bättre än andra. Efter återhämning från 

behandlingar mådde han förhållandevis bra vilket gjorde att döden kändes mer avlägsen. Att 

ägna sig åt aktiviteter som gav styrka skänkte honom trygghet inför det som väntade. Han 

fann styrka i att ha sex vilket fick allt annat att försvinna, även tankarna på döden.  

 

Värmen strömmade från hästen …. Jag blundade. Kände kraften komma. Detta ska jag leva på, tänkte 

jag. Och denna kraft som jag ska bära med mig för att leva, önskar jag också kommer bli samma 

känsla som den när döden en dag kommer …. Låt mitt insomnande ögonblick bli som detta (Gidlund, 

2013, s. 253-254).  

 

Att den förväntade framtiden är förlorad 

Gidlund (2013) sörjde den framtid som han inte skulle få uppleva. Han sörjde att han aldrig 

skulle få uppleva att vara förälder och att bli gammal. Framtidsdrömmarna försvann och han 
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konstaterade att han inte skulle få göra saker som han tänkt. Han skulle aldrig få möjlighet att 

ge tillbaka till sina föräldrar och inte heller få se sina syskons barn växa upp. De resor som 

han hade sett fram emot att göra skulle aldrig bli av och hans mål för karriären skulle inte 

uppnås. Gidlund (2013) konstaterade även att de intressen som skänkt glädje och som varit 

viktiga i livet, skulle han inte få ägna tillräckligt mycket tid åt.   

 

Vackraste, underbara unge. Vi kommer aldrig att ses. Men jag älskar dig ändå. Det har jag gjort från 

den första gången som jag kom att tänka på dig. Jag har längtat efter dig sedan dess. Längtat efter att 

få hålla om dig …. Men vi kommer aldrig att ses, min bästa vän. Trots det vill jag att du ska veta att jag 

älskar dig. Det kommer jag alltid att göra. Frid, kram och all tänkbar styrka, Din pappa som aldrig 

fanns (Gidlund, 2013, s. 205, 207). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva en persons upplevelse av att som obotligt sjuk 

invänta döden. Resultatet visar att sjukdomen bidrog till både kroppsliga och personrelaterade 

förändringar, som gjorde att livet inte kunde levas som förut. Tillvaron upplevdes som en 

mardröm och existentiell ångest gjorde situationen svår att hantera. Tankar kring döden var 

ständigt närvarande och kunde handla om att föreställa sig den egna döden och att fundera på 

vad som händer efter den. Det fanns en önskan om att familj och vänner skulle förskonas från 

situationen. Trots den tunga tillvaron fanns det fortfarande positiva stunder. Närheten till den 

egna personen, familj, vänner och aktiviteter som skänkte tröst och styrka gav kraft att 

fortsätta kämpa. Insikten om att döden är slutgiltig ledde till en sorg över att den förväntade 

framtiden var förlorad.  

 

Resultatet i denna studie visade att de kroppsliga och personrelaterade förändringarna, på 

grund av sjukdomen, gjorde att livet inte kunde levas som förut. I likhet med resultatet 

beskriver Black (2011) att personer som befinner sig i livets slutskede har ett behov av att 

hålla kvar vid normala livsmönster så länge som möjligt men att detta kan störas av fysiska 

förändringar orsakade av sjukdom. En studie (Adelbratt & Strang, 2000) visade att döende 

personer kan uppleva en rädsla för att förr eller senare förlora sin självständighet och sitt 

självbestämmande. Resultatet i denna studie visade att det fanns en känsla av att inte längre 

vara delaktig i livet. Detta kan liknas vid Sand, Olsson och Strangs (2009) beskrivning av att 

obotlig sjukdom kan medföra känslor av att separeras från livet och att livet blir mer 

begränsat. Detta kan leda till upplevelser av isolering och övergivenhet. Vidare fann Prince-

Paul (2008) att obotlig sjukdom och en nära förestående död utgör ett hot mot den sociala 

identiteten.  
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De personrelaterade förändringarna som beskrevs i studiens resultat kan kopplas till begreppet 

transition. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) beskriver att transition handlar om en 

förändring, en övergång från en livsfas till en annan. Transitionen kan ses som en process då 

personens lidande lindras eller helt försvinner. Detta sker genom den inre anpassning och 

omdefiniering av självet som krävs för att införliva stora livsförändringar. Lidandet som 

framkallas genom de påtvingade förändringarna kan vara den centrala drivkraften för 

transition. Renz, Mao, Bueche, Cerny och Strasser (2013) fann att döende människor indirekt 

genomgår transition som kan ses i tre steg, pre-transition, transition och post-transition. Pre-

transitionen sker före den inre förändringen. En människa kan fastna i detta steg till följd av 

förnekelse, ångest eller kamp. Stöd och hjälp att frigöras från sådana svårigheter samt att 

finna mening kan emellertid hjälpa personen att gå framåt i processen. Transition innebär en 

pågående omdefiniering av självet. Denna fas innefattar ofta ångest och kan upplevas i 

symboliska scenarios som strider av apokalyptiska proportioner. När omdefinieringen av 

självet ägt rum inträder slutligen post-transitionen då personen finner frid och är bortom 

ångest, smärta och maktlöshet. Denna studies resultat visar att personen genomgick en 

förändring som kan kännas igen i transitionsprocessen. Tillvaron var ångestfylld och beskrevs 

i symboliska scenarios som strider mot en osynlig fiende. Personen hade inte anpassat sig till 

sin sjukdom och hade således inte nått den sista fasen i transitionsprocessen. 

 

Resultatet i denna studie visade att livet blev en mardröm och att tillvaron var svår att hantera. 

Enligt Adelbratt och Strang (2000) kan döende personer uppleva en stark existentiell ångest 

och smärta som bottnar i insikten om att döden är oundviklig och att framtiden till dess 

inträde är okänd. Personer som drabbas av tumörsjukdom kan uppleva själva tumören som en 

inkräktare som lever sitt eget liv. Döden kan ses som en skrämmande och overklig fiende som 

enbart kan accepteras intellektuellt. Adelbratt och Strangs (2000) beskrivning av hur döende 

människor upplever sin tillvaro kan kopplas till resultatet i denna studie där liknande 

upplevelser beskrevs.  

 

Morse (2001) identifierar två skilda stadier i lidande; uthärdande och känslomässigt lidande. 

Uthärdande uppkommer när personer erfar ett hot mot den egna integriteten och innebär att 

känslor blockeras. Detta är en strategi för att hantera lidande, ett naturligt och nödvändigt 

beteende som tillåter personen att fortsätta fungera dag för dag. Vid uthärdande blockeras 

dåtid och framtid och personen fokuserar på nuet. Uthärdandet övergår inte till känslomässigt 
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lidande förrän personen är redo att acceptera sin förlust. Känslomässigt lidande innebär att 

känslorna släpps fram och personen har ett behov av att berätta om sin förlust om och om 

igen, som för att övertyga sig själv om att mardrömmen är verklig. Personen kan gå fram och 

tillbaka mellan uthärdande och känslomässigt lidande beroende på energinivå, kontext och 

tillgängligt stöd. Den person som resultatet i denna studie baserades på hade ett behov av att 

berätta om sjukdomen och hur livet hade förändrats till följd av den. Detta kan, relaterat till 

Morse (2001), betraktas som ett uttryck för känslomässigt lidande.  

 

Resultatet visade att det väcktes många tankar om döden i och med beskedet om sjukdomens 

allvar. Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson och Klang (2012) fann i sin studie att 

kroppens försämring påminner den sjuke om att döden närmar sig. Lindring av besvärliga 

symtom tillåter personen att distansera sig själv från döden. Det finns emellertid en vetskap 

om att symtomlindring inte nödvändigtvis innebär förlängt liv. Tankar på när döden kommer 

att inträffa och hur den kommer att upplevas är vanliga. Livets slutskede kan vara mer 

skrämmande än själva döden vilket kan bottna i en oro att bli helt beroende av sin omgivning, 

inkapabel att klara sig själv medan slutet blir utdraget (ibib.).  

  

Vidare visade resultatet att det fanns en önskan om att närstående skulle förskonas från 

situationen. I likhet med denna studies resultat fann McPherson, Wilson och Murray (2007) 

att obotligt sjuka personer kan känna en oro för hur familjen påverkas av sjukdomen. 

Dessutom beskriver McPherson et al. (2007) att de sjuka kan känna oro för hur familjen ska 

klara sig efter deras död och hur de kommer att hantera förlusten. De känner ofta ett ansvar 

för att försöka minimera effekterna som deras sjukdom har på de närstående. De vill skydda 

närstående från känslomässigt lidande och är beredda att försumma sina egna behov till 

förmån för detta. Black (2011) fann att patienter ofta prioriterar närståendes behov av stöd 

framför sitt eget. De kan känna ett ansvar att ta hand om de närstående både under livets sista 

tid och efter att döden har inträffat. Vidare beskriver McPherson et al. (2007) att den sjuke 

kan känna frustration över att inte kunna hjälpa de närstående. Detta kan medföra tankar på att 

tidigarelägga den egna döden, som ett sätt att minska bördan för dem. Enligt Olsson, Östlund, 

Grassman, Friedrichsen och Strang (2010) försöker en del personer som lider av obotlig 

sjukdom att involvera familjen i sjukdomsprocessen – förklara så att de ska förstå, för att göra 

sjukdomen och döden mindre traumatisk för dem. I likhet med denna studies resultat fann 

Olsson et al. (2010) att den sjuke även kan förbereda praktiskt för att underlätta för de 
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närstående när de själva inte längre finns kvar. Dessa förberedelser är meningsfulla genom att 

det innebär att göra någonting gott för andra.  

 

Resultatet visade att det trots sjukdom och en nära förestående död fortfarande fanns positiva 

stunder i tillvaron. Ett sätt att hantera att slutet närmar sig är att tränga undan tankar på döden 

och döendet. Inte som förnekelse men som ett sätt att fokusera på att leva och rikta in 

tankarna på de positiva delarna i livet (Axelsson et al., 2012). Sand et al. (2009) menar att 

kroppen kan vara en källa för både tröst och ångest. Varje tecken på att fortfarande fungera 

fysiskt, känslomässigt och spirituellt är ett bevis på liv. Så länge kroppen är fri från 

besvärande symtom är det möjligt att delta i vardagslivet och känna glädje över att leva. 

Adelbratt och Strang (2000) beskriver att den närmaste familjen kan skänka meningsfullhet 

till livet samt bidra med den styrka som behövs för den fortsatta kampen. Enligt Prince-Paul 

(2008) är det viktigare än tidigare att upprätthålla nära relationer och att närheten till döden 

bidrar till ett behov av att uttrycka hur viktiga dessa relationer är. Det är viktigt att vara 

omgiven av familjen och delta i sociala aktiviteter vilket ger en orsak till att fortsätta leva. 

Wrubel, Acree, Goodman och Folkman (2009) beskriver att det kan betyda mycket att kunna 

planera och ha förväntningar. Lyckliga minnen eller roliga händelser att se fram emot kan 

bidra till ett emotionellt utbyte hos den döende personen. 

 

Resultatet visade att det fanns en sorg över att den förväntade framtiden var förlorad. Han 

sörjde att framtidsdrömmarna hade försvunnit och att han inte skulle få göra saker som han 

hade tänkt sig. Enligt Bolmsjö (2001) kan en döende person uppleva en tacksamhet och glädje 

över händelser och upplevelser som delats med närstående. Trots detta finns det ofta en sorg 

över de saker som inte får upplevas till följd av den kommande döden. Framtidsdrömmar går 

förlorade på grund av sjukdomen och denna insikt lämnar en existentiell smärta efter sig.  

 

Omvårdnadsintervention 

Enligt Olsson et al. (2010) kan berättande vara ett sätt att hantera den nära förestående döden. 

Carlick och Biley (2004) beskriver att när en person drabbas av sjukdom förändras livet och 

detta kan medföra ett behov av att skapa mening i den förändrade tillvaron. Berättelser kan 

vara ett medel för att utveckla mening och kunskap samt betrakta specifika problem ur en 

annan synvinkel. Skriftliga berättelser kan tydliggöra idéer och känslor samt möjliggöra 

förståelse och tolkning av händelser. En studie (Cepeda et al., 2008) visade att personer som 

skriver om hur sjukdomen påverkar deras liv känslomässigt upplever minskad smärtintensitet 
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och högre välmående än de som inte berättar. Carlick och Biley (2004) menar att det däremot 

är osannolikt att personer som lever i förnekelse är villiga att prata eller skriva om sin 

sjukdom, därför är det olämpligt att uppmana dem att berätta.  

 

En omvårdnadsintervention kan vara att uppmuntra och stödja patienter till berättande 

förutsatt att de är redo för detta. Carlick och Biley (2004) beskriver att patienters berättelser 

kan vara ett medel för sjuksköterskor att upprätthålla en holistisk syn i omvårdnaden. Att ta 

till sig en annan persons berättelser innebär att försöka förstå dem utifrån berättarens 

perspektiv. Genom berättandet av personliga historier utvecklar berättaren större kunskap om 

jaget och den som tar del av historien utvecklar en större kunskap om berättaren.  

 

Metoddiskussion 

För att diskutera studiens trovärdighet och kvalitet valdes begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008, s. 196-202). 

 

Tillförlitlighet handlar hur väl data och analysprocess förhåller sig till studiens tänkta fokus 

(Graneheim & Lundman, 2004). Datainsamlingen inleddes med en sökning i databasen Libris. 

Det fanns stora svårigheter att genomföra en systematisk sökning i Libris. Indexeringen är 

inte lika tydlig som i vetenskapliga databaser och samma sökord gav olika antal träffar vid 

upprepad sökning och det var även svårt att avgränsa årtal. Därför genomfördes en manuell 

sökning på Luleå universitetsbibliotek istället. Urvalet hade eventuellt kunnat utökas genom 

sökningar på fler bibliotek eller i andra databaser.  

 

Valet av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod ansågs relevant då Polit och Beck (2008, 

s. 517) beskriver den som en passande metod för att analysera innehållet i berättande data.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att textenheter som är för långa kan innehålla flera 

olika betydelser vilket kan orsaka att viktigt innehåll försvinner i kondenseringsprocessen. 

Analysenheten i denna studie utgjordes av en biografi där flertalet meningar var långa och 

innehöll olika betydelser. Textenheter som innehöll olika betydelser delades under 

kondenseringen upp för att inte gå miste om viktigt innehåll. Metaforer och liknelser förekom 

ofta vilket ibland gjorde texten svår att bearbeta. För att undvika en förlust av innehåll 

utfördes kondenseringen med största noggrannhet. Boken var skriven på svenska, vilket 

bidrog till att upprätthålla tillförlitligheten då felaktiga översättningar av texten undveks. I 

resultatbeskrivningen användes citat från originaltexten vilket enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) är ett sätt att bedöma likheter inom kategorier och skillnader kategorierna emellan, 

detta stärker också tillförlitligheten. Författarna hade fortlöpande kontakt med handledare och 

andra studenter som konstruktivt granskade och gav synpunkter kring förbättringar av arbetet. 

Detta arbetssätt samt samstämmigheten mellan författarna stärker studiens tillförlitlighet.   

 

Pålitlighet handlar om i vilken grad data förändras över tid och om ändringar i forskarens 

beslut gjorts under analysprocessen (Polit & Beck, 2008, s. 196). För att visa på pålitligheten i 

studien är tillvägagångssättet och analysprocessen tydligt beskrivna i metoddelen. Författarna 

hade en fortlöpande dialog och diskuterade fram en gemensam enighet under analysarbetet 

vilket bidrog till ett konsekvent förhållningssätt.  

 

Bekräftbarhet kan liknas vid objektivitet och handlar om huruvida resultatet är härlett från 

ursprunglig data och inte från forskarens antaganden eller fördomar (Polit & Beck, 2008, s. 

196). Den analyserade boken är fritt tillgänglig för allmänheten vilket innebär att läsaren kan 

gå tillbaka till originalkällan och avgöra studiens bekräftbarhet. Författarna har under studiens 

gång arbetat för att åsidosätta sina egna förutfattade meningar och valet av manifest ansats i 

analysen bidrog till att tolkningar av resultatet undveks.  

  

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra miljöer och grupper 

(Polit & Beck, 2008, s. 202) Överförbarheten i denna studie kan anses som begränsad 

eftersom att endast en persons upplevelser beskrevs. Författarna har i diskussionen gett sin 

syn på resultatets överförbarhet genom att knyta an det till annan forskning men enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det i slutändan upp till läsaren att avgöra om resultatet kan 

överföras till en annan kontext. 

 

Slutsats 

Obotlig sjukdom och väntan på döden påverkar en människas liv på många sätt. Resultatet i 

denna studie grundar sig på en enskild persons upplevelses och tankar och kan därmed inte 

appliceras på alla individer. Däremot kan det bidra till insikt och kunskap om hur det kan vara 

att leva med en obotlig sjukdom och invänta döden. I resultatet framgick det att situationen 

medförde många existentiella tankar och känslor och att berättandet blev en känslomässig 

avlastning. Att ta del av en persons berättelser kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en 

förståelse för och fördjupa kunskapen om personen och dennes upplevelser. Denna kunskap 

och förståelse är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd åt såväl den sjuke 
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som dennes anhöriga. Vidare uppmanar denna studie till reflektion kring det egna livet och 

döden, något som är viktigt att sjuksköterskan har ett medvetet förhållningssätt till.  

Forskningen går framåt inom omvårdnad och därigenom utvecklas kunskapen om hur 

omvårdnaden av döende patienter och deras närstående bör utformas. Att drabbas av obotlig 

sjukdom och få besked att den kommer att avsluta livet är emellertid inte förbehållet en 

specifik åldersgrupp. Obotlig sjukdom drabbar människor i alla åldrar men lite forskning 

kunde hittas kring unga vuxnas upplevelser och existentiella tankar. Därför bör mer forskning 

inriktas på hur denna grupp upplever och hanterar en sådan situation. Detta för att bredda 

kunskapen kring döendet och de existentiella tankar som kan infinna sig hos yngre vuxna 

människor med obotlig sjukdom och deras närstående.  
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