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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara döende. 
Personerna i litteraturstudien levde med en terminal sjukdom, vilket innebar att de 
hade en sjukdom som saknar botemedel och som kommer att leda till döden.  I 
litteraturstudien analyserades 24 artiklar med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultatet av analysen gav fyra kategorier: Att vara rädd och känna vanmakt inför 
förlusterna; Att vilja bestämma över sitt liv och sitt döende; Att kämpa och vilja få 
mer av livet; Att acceptera döden. Resultatet visade att de döende personerna var 
rädda för att dö och för smärta. De upplevde även en skrämmande och hotfull 
ovisshet. Olika förluster som de döende personerna upplevde gjorde att de kände 
sorg, frustration och maktlöshet. Döende personer fortsatte att leva livet som 
vanligt trots den dödliga sjukdomen. De döende personerna tyckte också att det var 
viktigt att få bestämma över sitt liv och sitt döende. De beskrev även att de 
accepterat att de skulle dö. Som sjuksköterska är det viktigt att utveckla en 
förståelse för den döende personens upplevelser för att på bästa sätt kunna 
tillgodose den döendes behov. Det är även av vikt att se att de döende personerna är 
unika och olika individer och därför ska omvårdnaden utformas så att den svarar 
mot respektive persons behov. 
 
Nyckelord: Upplevelse, döende, terminal sjukdom, kvalitativ, innehållsanalys 
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Vissheten om att vår tid på jorden är begränsad är en sanning som vi alla förr eller senare 

ställs inför. Att livet kanske tar slut inom en överskådlig framtid är en vetskap som kräver all 

vår kraft att hantera. Att en person får veta att han eller hon har en dödlig sjukdom, och 

därmed begränsad tid kvar att leva, kan leda till en rad känslomässiga reaktioner på vägen mot 

eventuell acceptans av döden (Kang, Miller & Lee, 2006). Samhällvetenskaplig forskning 

definierar slutfasen av livet för svårt sjuka personer som ett tillstånd med ett år eller mindre 

kvar att leva med fokus på depression (Block, 2001), effektiv smärtlindring (Lo et al., 2002; 

Roth, Lynn, Zhong, Borum och Dawson, 2002; Steinhauser et al., 2000) och existentiella 

frågor som hopp (Chochinov, 2006) och andlighet (Lo et al., 2002). I fokus för dessa studier 

står stöd av döende personer och lindring av deras lidande. 

 

Det finns forskning kring döende personer som utgår från antagandet att vi är kulturellt 

benägna att förneka döden. Denna forskning betonar sätt att hjälpa människor komma till rätta 

med sin dödlighet för att underlätta acceptans, en förutsättning för en "bra död" (Becker, 

1973). Vikten av att acceptera döden blev allmänt populariserad med publiceringen av 

Kübler-Ross arbete om de olika stadierna av sorg i livets slutskede. Kübler-Ross kommer 

fram till att det finns fem stadier som terminalt sjuka människor psykiskt sett kan gå igenom 

innan de dör (1969, s. 41-119). Stadierna är: Förnekande och isolering som fungerar även 

som en buffert eller ett försvar innan patienten kan samla sig och mobilisera andra försvars-

mekanismer, vrede och ilska kan ge sig uttryck på till synes ologiska vis och riktas mot 

vårdpersonal, närstående eller omgivningen som inte gjort någonting för att förtjäna denna, 

köpslående som är också en vanlig reaktion i form av sökandet efter alternativa lösningar när 

den sjuka människan kan lova bot eller bättring för sin tidigare livsföring, depression kan 

uppstå i samband med insikten om att döden närmar sig och den sjuka inte längre kan fly från 

sanningen om sjukdomen och slutligen acceptans av döden om man kunnat bearbeta sin sorg. 

Kübler-Ross (1969, s. 41-119) påpekade också att stadierna kan flyta in i varandra och 

överlappa ända fram till dödsögonblicket, men att mönstret kan ses hos de flesta personer som 

är döende.  

 

Morse beskriver i sin teori om lidandets förlopp (2001) en typ av uthärdande som finns i slutet 

av livet – ”uthärda för att dö”. Att uthärda för att dö gör det möjligt för personen att 

prioritera, spara energi och behålla kontrollen och kunna fokusera sig för att bära det 

outhärdliga. Även om uthärdande kräver energi är det lättar än att genomgå lidande. När den 

döende personens tillstånd försämras överväldigas han av trötthet och glider från uthärdande, 
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släpper taget och dör. Morse (2001) beskriver vidare att den lidande, genom ambivalens och 

pendlande, så småningom kommer från uthärdande och avstängning av känslor till en 

vändpunkt, då han eller hon blir redo att känslomässigt bearbeta sitt lidande. Det 

känslomässiga bearbetandet förutsätter, enligt Morse (1997), att den lidande befinner sig i 

tillåtande sociala förhållanden och trygga omständigheter. Det bearbetade lidandet leder enligt 

Morse (1997) till nya insikter. Människan kan genom att ta in, lära känna och värdera hot 

respektive mål i förhållande till sitt lidande, komma till förnyad bild av sig själv, uppnå 

acceptans, finna nya perspektiv, förändra sina prioriteringar och omvärdera sig själv och 

andra. 

 

Att kunna visa upp och tala om sitt lidande är viktigt för att kunna bearbeta det, samtidigt som 

det finns mycket som hindrar människor för att göra det: välmenande närstående, 

vårdpersonal som har bristande kunskap eller tid, men även den lidandes egna föreställningar 

om vad som är passande att göra. Den återhållna smärtan och besvikelsen kan leda till det 

dubbla lidandet då människan lider samtidigt som hon upplever sig förhindrad att lida 

(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). 

 

Vad som gör döden till god är individuellt för varje människa (de Jong & Clarke, 2009). God 

omvårdnad i livets slutskede är att låta den döende personen förbereda sig på att möta döden 

på sitt eget sätt. Vissheten om att döden är nära förestående kan leda till en kris och olika 

känslomässiga reaktioner hos den sjuka människa som samtidigt förlorar krafter. Han eller 

hon måste få lov att leva ut sina känslor och möjlighet att lindra sitt lidande. Sjukvårds-

personal gör ofta antaganden om vilken vård de tror är lämplig för människor som närmar sig 

döden. Dessa antaganden används oftare än det som faktiskt är känt om den döende personens 

önskningar. En stor del av kunskaperna inom området bygger på sjukvårdspersonalens 

uppfattningar, vilka ofta skiljer sig från patienternas egna uppfattningar (Ryan, 1992).  

 

Det finns mycket forskning kring vårdgivarens erfarenheter och upplevelser inom palliativa 

vården. Dock visar forskning att vårdpersonal och de döende personerna har olika syn på vad 

som är viktigt för patienterna själva vad gäller sjukdomen och omvårdnaden kring denna 

(Payne, Langley-Evans, & Hillier, 1996; Ryan, 1992; Teno & Coppola, 1999). 

 

I fokus för vår litteraturstudie står upplevelser hos personer som är terminalt sjuka och som 

befinner sig i livets slutskede. Med terminal sjukdom menas i denna uppsats en aktiv och 
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progressiv sjukdom som saknar något botemedel och har en dödlig prognos, således en 

irreversibel sjukdom som kommer att leda till döden och där återhämtning är osannolik. 

Vidare har den botande behandlingen har avslutats och personen får istället lindrande 

behandling. Några exempel på sådana sjukdomar kan inkludera bland annat framskriden 

cancer eller ALS. Terminalt sjuka benämns i detta arbete som döende personer. Syftet med 

denna uppsats är att beskriva personers upplevelser av att vara döende. 

 

Metod 
En litteraturstudie med inifrånperspektiv gjordes och en kvalitativ ansats antogs. En kvalitativ 

ansats används när människans beteenden, känslor och upplevelser utforskas (Holloway och 

Wheeler, 2010, s.3). 

 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes för att undersöka om det fanns vetenskapliga artiklar om ämnet. 

Sökning av artiklar skedde sedan i databaserna AMED, Cinahl, Pubmed, Psycinfo samt 

Academic Search Elite. Inklusionskriterierna för artikelsökningen var kvalitativa studier, 

studier skrivna på engelska, studier som var peer reviewed, deltagarna skulle vara vuxna - 18 

år eller äldre, gällde terminalt sjuka personer och publicerade efter 1 januari 2000. 

Sökningarna skedde i fritextsökning och sökorden som användes var terminally ill, terminal 

illness, end of life, dying, experience, experience*, qualitative. Sökning skedde med orden var 

för sig samt i kombination med varandra. Trunkering användes, vilket innebär att ändelsen av 

sökordet tas bort och ersätts med en asterisk (*). Detta medför att databasen söker på det 

aktuella ordet med dess tänkbara ändelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 69). Den 

Booleska sökoperatorn AND och OR användes. Booleska sökoperatorer är olika ord som 

möjliggör olika kombinationer av sökorden (Willman et al., 2006, s.66). En manuell sökning 

utfördes även, vilken gav en relevant artikel.  

 

Sökning i databasen AMED samt sökningar med andra kombinationer av sökorden gjordes. 

Vidare gjordes även sökning med MeSH-termer i PubMed samt sökningar med Cinahl 

headings. Ingen av ovanstående sökningar genererade några nya träffar varför dessa inte visas 

i tabellen.  
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Titlarna till samtliga träffar lästes. Om artikelns titel svarade mot syftet lästes artikelns 

abstrakt. Då abstraktet svarade mot syftet lästes hela artikeln för att se om den kunde ingå i 

vår analys.  

 
 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Syfte med sökningen: Upplevelsen av att vara döende 
 
Sökn nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
 
Cinahl 2012-09-07 
1 FT Dying 1788  
2 FT Terminally ill 1861  
3 FT Terminall illness 210 1 
4 FT Experience* 42812  
5 FT Qualitative 19221  
6  1 and 4 and 5 163 8 
7  2 and 4 and 5 127 8 
8  3 and 4 and 5 26 0 
Filters: English, published 2000-2012,  all adults, peer reviewed 
 
PubMed 2012-09-07 
1 FT Dying 4115  
2 FT Terminally ill 1722  
3 FT Terminal illness 1458  
4 FT Experience* 155090  
5 FT Qualitative 24964  
6  1 or 2 or 3 5501  
7  6 and 4 and 5 233 2 
Filters: English, published from 2000-01-01, adults 
 
PsycInfo 2012-09-07 
1 FT Dying 6247  
2 FT Terminally ill 1204  
3 FT Terminal illness 1530  
4 FT Experience* 89793  
5 FT Qualitative 62829  
6  1 or 2 or 3 7228  
7  6 and 4 and 5 597 2 
Filters: English, published from 2000-01-01,  adults, peer reviewed 
 
Academic Search Elite 2012-09-07 
1 FT Dying 12568  
2 FT Terminally ill 3509  
3 FT Terminal illness 427 0 
4 FT Experience* 148293  
5 FT Qualitative 40882  
6  1 and 4 and 5 241 1 
7  2 and 4 and 5 146 0 
8  3 and 4 and 5 22 0 
Filters: English, published from 2000-01-01, peer reviewed 
*FT - fritextsökning 
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Forts. tabell 1 Översikt av litteratursökning 
Sökn nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
 
PsycInfo 2012-09-13 
 FT Terminally ill OR 

experience of dying 
AND qualitative 

705 1 

 FT Terminally ill AND 
experience of dying 
AND qualitative 

71 0 

Filters: English, published from 2000-01-01,  adults, peer reviewed 
*FT – fritextsökning  
Manuell sökning 1 
 

 

Kvalitetsgranskning  

De 24 artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades med hjälp av ett protokoll ”för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod” (Willman et al, 2006, s. 156). 

Protokollet innehöll frågor som besvarades utifrån respektive artikel. Varje fråga som, för 

studien, besvarades med ett positivt svar gav studien en poäng. Ett för studien inadekvat eller 

negativt svar gav studien noll poäng. Detta gav en poängsumma som räknades om till ett 

procenttal av den totalt möjliga poängsumman (jmf Willman et al, 2006, s. 96). En tregradig 

värderingsskala användes för att bedöma kvaliteten; 60-69% motsvarade låg kvalitet, 70-79% 

medelkvalitet samt 80-100% hög kvalitet. Artiklar av hög kvalitet användes i analysen.   

 

 
Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=24). Alla studier ingående i analysen är kvalitativa 
Författare/år Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

Broom & 
Cavenagh (2010) 
 

20 Ostrukturerade 
intervjuer/konstant 
komparativ analys 

Upplevelsen av att vara döende 
samt upplevelsen av omvårdnad; en 
god död, relationer som formar 
upplevelsen av döendet, att uppleva 
att man är en börda för sin familj 
 

Hög 

Campbell & Ash 
(2007) 
 

13 Intervjuer, journaler, 
fältanteckningar/konstant 
komparativ metod  

Hopp hos den terminalt sjuke 
upprätthålls genom att; skapa band 
till familj/samhälle, gud, sig själv. 
 

Hög 

Carter,  Potter,  
MacLeod,  
Brander, & 
McPherson, (2004) 
 

10 Semistrukturerade 
intervjuer/grundad teori 

Beskriver prioriteringar av 
terminalt sjuka människor, som att 
bibehålla sin värdighet och ha 
kontroll över sitt liv. 

Hög 

Cheng, Lo, Chan, 
Kwan, & Woo 
(2010) 
 

7 Semistrukturerade 
fokusgrupps/individuella 
intervjuer/fenomeno-
logisk analys 

Den subjektiva upplevelsen av 
föregripande sorg (FS) hos personer 
med framskriden cancer; att kämpa 
emot döden, upplevelse av 
förluster.  

Hög 
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Forts. tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=24). Alla studier ingående i analysen är kvalitativa 
Författare/år Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

   Upplevelsen av FS i familjen; 
känslor stängs inne för att skydda 
familjen, svårigheter att dela 
sorgen.  
 

 

Chunlestskul,  
Carlson,  
Koopmans,  & 
Angen,  (2008) 
 

5 Intervjuer /tematisk 
analys 

Faktorer hos den döende som 
möjliggjorde respektive hindrade 
förberedelser för att dö; tidigare 
erfarenheter av döden, tid att tänka 
på situationen, kontakt med andra i 
samma situation, andras attityd till 
döden, bemötande av hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 

Hög 

Dale & Johnston 
(2011) 

6 Seminstrukturerade 
intervjuer /tematisk 
analys 

Faktorier som hjälper döende 
cancer patienter att leva så normalt 
som möjligt samt faktorer som ger 
stöd vid livets slutskede 
 

Hög 

Daneault,  Lussier, 
Mongeau,  Paillé, 
Hudon,  Dion, & 
Yelle (2004) 
 

26 Intervjuer, 
fältanteckningar samt 
journaler/innehållsanalys 

Upplevelsen av lidande hos den 
terminalt sjuke. Lidandet beskrevs 
som; en känsla av att vara utsatt för 
våld, en känsla av att leva i fruktan, 
en känsla av att vara berövad och 
överväldigad.  
 

Hög 

Gardiner, Gott, 
Small, Payne,  
Seamark,  Barnes, 
Halpin, & Ruse 
(2009) 
 

21 Semistrukturerade 
intervjuer/grundad teori 

Beskriver behov av en bra 
kommunikation och kunskap kring 
sin situation hos obotligt sjuka 
patienter 

Hög 

Gourdji, McVey, & 
Purden (2009) 
 

10 Ostrukturerade intervjuer 
/tematisk analys 

Beskriver vad som ökar 
livskvaliteten hos den terminalt 
sjuke; att göra saker som man 
brukat göra tidigare, kunna hjälpa 
andra, vistas i en vårdande miljö. 
 

Hög 

Hall, Legault, & 
Côté (2010) 

6 Intervjuer / innehålls-
analys  

Upplevelsen av att vara i slutet av 
livet hos personer med KOL; att 
leva och se sig själv försämras, att 
leva och förbereda sig för att dö, att 
kvävas till döds och att vilja dö 
omgiven av sin familj 
 

Hög 

Kuhl (2011) 
 

21 Intervjuer/fenomenolo-
gisk analys 

Upplevelsen av att leva med en 
terminal sjukdom; upplevelse av tid 
och smärta, beröring, tillbakablick 
på livet, att vilja ha sanning, känna 
samhörighet, funderingar på vem  
man är, transition 
 

Hög 

Larkin & 
Schotsmans (2007) 
 

100 Semistrukturerade 
intervjuer/fenomenolo-
gisk analys 

Hur transition upplevs i slutet av 
livet. Transition i förhållande till; 
relationer till andra, plats att vara  
på tid, kvar, sin kropp.  

Hög 
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Forts. tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=24). Alla studier ingående i analysen är kvalitativa 
Författare/år Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Melin-Johansson, 
Odling,  Axelsson 
& Danielson 
(2008) 
 

8 Intervjuer/tolkande 
innehållsanalys 

Vad som påverkar livskvaliteten 
hos personer med obotlig cancer; 
att vara i intensivt lidande, att få 
uppehåll i lidandet, få vara hemma. 

Hög 

Nakashima & 
Canda (2005) 
 

16 Semistrukturerade 
intervjuer/konstant 
komparativ metod 

Beskriver upplevelser av positivt 
döende med fokus på stöd av 
närstående och vårdgivare 
 

Hög 

Nilmanat,  
Chailungka,  
Phungrassami,  
Promnoi, 
Tulathamkit,  Noo-
urai & 
Phattaranavig 
(2010) 
 

15 Intervjuer samt 
deltagande observationer 
/kvalitativ innehålls-
analys 

Olika orsaker till upplevelse av 
lidande hos den terminalt sjuke; 
fysiska symtom, känsla av 
utanförskap, känsla av värdelöshet, 
känsla av att vara en börda för 
andra. Lidandet gav även önskan 
om en påskyndad död.  

Hög 

Nissim,  Rennie,  
Fleming,  Hales,  
Gagliese & Rodin 
(2012) 
 

29 Intervjuer/hermeneutisk 
analys 

Mål hos personer som är döende; 
att kunna kontrollera döendet, att 
vilja  ta vara på livet och leva i 
nuet, att vilja skapa ett arv efter sig 
själv. 
 

Hög 

Pierson, Randall & 
Patrick (2002) 
 

35 Semistrukturerade 
intervjuer/grundad teori 

Beskriver upplevelser av god och 
dålig död utifrån patienternas 
perspektiv med fokus på kontroll 
över sjukdomens symtom, 
smärtlindring och behandling, 
kvalité på vård, bemötande och 
kommunikation med vårdgivare. 
 

Hög 

Proot, Abu-Said, 
Goldsteen, 
Spreeuwenberg & 
Widdershoven 
(2004) 

13 Semistrukturerade 
intervjuer/grundad teori 

Att ha kontroll och kunna påverka 
sitt eget liv, sin hälsa och saker som 
rör familjen är viktigt 
 
 
 

Hög 

Ryan (2005) 
 

5 Semistrukturerade 
intervjuer 
/fenomenologisk analys   

Upplevelsen av att närma sig döden 
vid cancer i sent stadium; att inte 
vara rädd, att få ro, att ta en dag i 
taget, att inte kunna fullfölja sina 
planer.  
 

Hög 

Sherman (2001) 
 

17 Seminstrukturerade 
intervjuer samt 
observationer /innehålls-
analys 

Upplevelser av att leva med AIDS 
och hur personer hanterar att det 
faktum att de är döende. Den 
döende upplever olika sorters 
lidande; Fysiskt, psykosocialt och 
spirituellt lidande.  
 

Hög  

Vig & Pearlman 
(2003) 
 

26 Semistrukturerade 
intervjuer/grundad teori 

Vad som utgör livskvalitet hos 
terminalt sjuka män; att leva medan 
man är döende, att få god 
omvårdnad, att genomgå transition. 
  

Hög 
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Forts. tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=24). Alla studier ingående i analysen är kvalitativa 
Författare/år Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Whitehead,  
O’Brien, Jack, & 
Mitchell (2012) 
 

52 Intervjuer/tematisk 
analys 

Upplevelser och behov hos den som 
är döende i MND (motorneuron 
disease) samt deras anhörigvårdare; 
att känna ångest, syn på dödshjälp, 
behov av stöd i livets slutskede, 
upplevelsen av att vårda en nära 
anhörig, att vilja ha information för 
att kunna fatta beslut kring livets 
slutskede. 
 

Hög 

Wright (2003) 
 

36 Ostrukturerade intervjuer 
/konstant komparativ 
metod 

Upplevelsen av den kommande 
döden hos terminalt sjuka samt 
deras anhöriga; att känna sig 
fängslad av döden, att vilja ”fånga 
dagen och döden”, att vänta på 
döden, transformation. 
 

Hög 

Yedidia & 
MacGregor (2001) 
                                                   
 

30 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/kvalitativ 
induktiv innehållsanalys 
 

Upplevelsen av att närma sig 
döden; att vara i en kamp, att känna 
disharmoni, att vara i uthärdande, 
att hitta en ny balans, att söka en 
mening med döden, att se döden i 
ett större sammanhang, att ha 
ouppklarade saker. 
 

Hög 
 
 

       
                                                                                                                                                
Analys 

En induktiv kvalitativ manifest innehållsanalys av artiklarna gjordes. Innehållsanalysen har 

gjordes enligt Graneheim och Lundman (2003). En manifest innehållsanalys innebär att ett 

material analyseras utan att egna tolkningar läggs in. Artiklarna som svarade mot syftet lästes 

flera gånger för att en helhetsbild skulle erhållas. Analysenheterna var intervjutranskriberin- 

garna i resultaten av intervjuerna i de utvalda artiklarna. Från analysenheterna togs textenheter 

ut. En textenhet kan vara ord, meningar eller stycken som relaterar till varandra genom sitt 

innehåll eller sammanhang (Graneheim & Lundman, 2003). Textenheterna kondenserades 

sedan. Vid kondensering förkortas texten i textenheterna utan att någon förändring av 

innehållet sker (Graneheim & Lundman, 2003). Textenheterna kodades genom att text- 

enheterna märktes med en siffra för att kunna härledas till originalkällan. Vidare kategori- 

serades textenheterna. Vid kategoriseringen samlades textenheter med liknande innehåll i 

subkategorier i flera steg för att sedan ytterligare föras ihop till slutliga kategorier. Kategori- 

seringen skedde i fem steg. De slutliga kategorierna, som blev fyra till antalet, användes sedan 

som grund till det slutgiltiga resultatet.  
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Resultat 
  Tabell 3. Översikt över kategorier (n=4) 
Kategorier 
Att vara rädd och känna fruktan och vanmakt inför förlusterna 
Att vilja bestämma över sitt liv och sitt döende  
Att kämpa och vilja få mer av livet  
Att acceptera döden  
 

Att vara rädd och känna fruktan och vanmakt inför förlusterna 

Studier (Daneault et al., 2004; Hall, Legault, & Côté, 2010) visade att den som lider av en 

dödlig sjukdom fruktar döden och döendet. En annan studie (Daneault et al., 2004) visade att 

för dem som lider av en dödlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede blir rädsla till en 

grundläggande aspekt av deras erfarenheter. Enligt Whitehead, O’Brien, Jack och Mitchell 

(2012) berättade personer som stod inför döden om sin rädsla och oro när det gäller de sista 

stadierna av sjukdomen (Whitehead et al., 2012). Döende personer uttryckte i flera studier 

(Gardiner et al., 2009; Hall et al., 2010; Pierson, Randall Curtis & Patrick, 2002; Proot et al., 

2004; Whitehead, et al., 2012) sin rädsla och ångest om de faktiska omständigheterna kring 

själva dödsfallet, det vill säga hur det skulle inträffa och om det blir plågsamt. 

 

I fear dying, period. That’s for sure. Nothing more to add (Hall et al., 2010, s. 
454). 
 

Döende personer berättade i flera studier (Daneault et al., 2004; Kuhl, 2011; Pierson et al., 

2002, Proot et al., 2004; Whitehead et al., 2012) om sin rädsla för smärtan oavsett hur lugnt 

de annars kunde ha med sjukdomen. Smärta beskrevs ofta av döende personer som olidligt 

plågsam (Kuhl, 2011; Nilmanat et al., 2010). Det framkom även i studier (Kuhl, 2011; Pierson 

et al., 2002; Proot et al., 2004) att smärtan hade kapacitet att förändra en känsla av 

psykologiskt och andligt välbefinnande hos döende människor och de fruktade konstant den 

outhärdliga och stora smärtan. 

   
I'm only afraid of pain. I'm not afraid of death, I'm not afraid of dying. I'm 
afraid of pain. I'm terrified of pain, bad pain, 'cause I've gone through so much 
of it, you know (Kuhl, 2011, s. 46). 

 

Döende personer berättade i studier (Carter, Potter, MacLeod, Brander & McPherson, 2004; 

Gardiner et al., 2009; Whitehed, 2012) om sin känsla av ovisshet inför framtiden. Enligt 

Carter et al. (2004); Gardiner (2009) och Hall et al. (2010) upplevde de döende personerna 

denna ovisshet som mycket skrämmande och hotfull då de inte visste hur mycket tid de hade 
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kvar och hur sjukdomen skulle fortskrida. Personer som var döende beskrev i en studie 

(Daneult et al., 2004) att de fruktade kommande försämring av sjukdomen och förlust av sina 

fysiska och mentala förmågor som vidare kunde resultera i förlusten av personlig kontroll och 

därmed möjlighet att ha inflytande i beslutsfattandet (Daneault et al., 2004). 

 

It’s the not knowing, that’s the most frightening bit, if they could say right 
you’ve got two years that’s that, I’d think well that’s fair enough, I can work 
towards that but it’s the not knowing (Whitehead, 2012, s. 371). 

  

Döende personer berättade i studier (Carter et al., 2004; Cheng, Lo, Chan, Kwan, & Woo, 

2010; Nilmanat et al., 2010) att de hade svårt att finna sig till rätta med förändringarna i livet 

och acceptera förluster av fysiska och mentala förmågor. De kände sorg över den förlorade 

kroppen som var uppäten av sjukdomen (Nilmanat et al., 2010) och framtiden som tagits ifrån 

dem (Cheng et al., 2010). I två studier (Cheng et al., 2010; Pierson et al., 2002) berättade 

döende personer att de hade svårt att hantera sitt döende och redan kände sig döda på grund av 

sin fysiska och mentala försvagning.  

 

De döende personerna uttryckte i studier (Carter et al., 2004, Nakashima & Canda, 2004; 

Nilmanat et al., 2010) en önskan om att ha energi för att göra saker som de brukade och 

älskade att göra samtidigt som de konstaterade att de kunde göra mindre för varje dag. De 

döende personerna beskrev även i studier (Carter et al., 2004; Kuhl, 2011) att de upplevde 

oförmågan att utföra vanliga sysslor och göra de sakerna som de normalt tog för givet väldigt 

frustrerande.  

 

I studier (Proot et al., 2004; Carter et al., 2004) pratade de döende om sin förlorade värdighet 

som i många fall var relaterad till möjligheten och förmågan att förverkliga saker 

självständigt. Att förlora sin autonomi gav en känsla av värdelöshet (Nilmanat et al., 2010). 

Personerna i två andra studier (Carter et al., 2004; Proot et al., 2004) berättade att de ständigt 

konfronterades med det faktum att de inte kunde göra allt de ville och var tvungna att be andra 

om hjälp. De kände att det var svårt att acceptera sitt beroende av andra och upplevde det som 

förlust av självständighet (Proot et al., 2004). 

 

I couldn’t accept that I had to ask my partner to do this and that for me. (. . .) 
Because I have always done everything by myself. And that is very difficult, to 
be dependent on others (Proot et al., 2004, s. 56). 

 



 12 

Döende personer berättade i flera studier (Chunlestskul, Carlson, Koopmans & Angen et al., 

2008; Melin-Johansson, Odling, Axelsson & Danielson, 2008) om sin ensamhet och 

frustration över att inte kunna prata öppet om sitt döende. De blev mer och mer reserverade 

och ville inte skrämma eller göra folk upprörda.  Att inte kunna prata om känslor kring sin 

död upplevdes av de personerna som påfrestande och mycket ledsamt. 

 

If I start talking or thinking about death, or that I am going to be gone...I feel I 
scare people and don't get support. I get more pats on the back: "You will be 
OK. You will be OK." And I know I won't. It...makes me feel alone... 
(Chunlestskul et al., 2008, s. 20). 

 

Det framgick i flera studier (Dale & Johnston, 2011; Gardiner et al., 2009; Proot et al., 2004) 

att de döende personerna upplevde känsla av maktlöshet när vårdgivare bemötte dem på ett 

respektlöst sätt. De berättade att det var svårt för dem att hantera situationer då vårdgivare 

pratade om deras döende som diagnos, utan att ta hänsyn till deras känslor (Proot et al., 2004). 

Studier (Gardiner et al., 2009; Proot et al., 2004) visade också att brist på begriplig och 

tillräcklig information om sitt tillstånd upplevdes av de döende människorna som mycket 

frustrerande. Döende personer beskriver i en studie av Gardiner et al. (2009) att de kände sig 

ignorerade när de inte informerades av vårdgivare på ett begripligt sätt. Personerna i en studie 

(Proot et al., 2004) berättade också att otillräcklig förståelse för sin situation hindrade de från 

att göra meningsfulla val. De kände sig maktlösa och deras känsla av delaktighet gick 

förlorad. 

 

I don’t think they’re interested, you know, they’re not. I’m not saying they’re not 
good doctors, I’m not saying that, but they want to give you your medication 
and get a sheet of paper out for you, to tell you what’s what. And you read it 
yourself, and you know, I mean they don’t even say if you’ve got any questions 
come back and ask me, because they’re so busy (Gardiner et al., 2009, s. 694). 

 

 

Att vilja bestämma över sitt liv och sitt döende 

Döende personer beskrev i flera studier (Broom & Cavenagh, 2010; Pierson et al., 2002; Proot 

et al., 2004; Whitehead et al., 2012; Yedida & MacGregor, 2001) att de skulle vilja välja hur 

slutet blir. Döende personer önskade att bara somna in för att göra det lättare för sig själv eller 

för sin familj (Gardiner et al., 2009; Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Whitehead et al., 2012). 

Studier (Campbell & Ash, 2007; Nilmanat et al., 2010; Whitehead et al., 2011; Yedida & 
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MacGregor, 2001) visade att den döende oroade sig för att vara en börda för sin familj och 

ville hellre dö så att familjen ska få det lättare.  

 

Studier (Pierson et al., 2002; Whitehead et al., 2012) visade att döende personer önskade att få 

dödshjälp. Döende personer beskrev även i en studie (Nissim et al., 2012) att de ville begå 

självmord för att ha kontroll, för att undvika dödsprocessen. Självmord sågs som ett sätt att 

undgå att tyna bort. I studier (Hall et al., 2010; Pierson et al., 2002, Whitehead et al., 2012) 

fanns även en önskan hos döende personer om att inte bli uppkopplad till livsuppehållande 

maskiner som förlängde döendet utan mening. Döende personer tyckte i flera studier (Pierson 

et al., 2002; Whitehead et al., 2012; Proot et al., 2004) att platsen där de skulle dö var viktig 

och de ville välja plats för döendet.  

 

…your death is your show. It should be done your way... you should do it your 
way… (Pierson et al., 2002, s.593) 
 

Studier (Chunlestskul et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Vig & Pearlman, 2003; Proot et 

al., 2004; Whitehead et al., 2012; Wright, 2003) visade att den döende personen ville ordna 

praktiska saker för sin familj för att det skulle bli lättare för dem efter den sjukes död. För att 

familjen skulle få det lättare under den döendes sista tid i livet uppgav de döende personerna i 

studier (Dale & Johnston, 2011; Nilmanat et al., 2010) att de försökte hjälpa familjen att inte 

oroa sig. När deras barn inte var vuxna tyckte de döende personerna att det var viktigt att 

skapa något som gjorde att barnen skulle minnas dem efter att de hade dött (Nissim et al., 

2012; Vig & Pearlman, 2003; Wright, 2003). Studier (Pierson et al., 2002; Proot et al., 2004) 

visade att den döende personen ville ordna saker för sin egen skull, för att själv kunna släppa 

taget och inte behöva oroa sig. Vidare ansåg döende personer i en studie av Vig och Pearlman 

(2003) att om de kunde göra förberedelser inför sin egen död så kunde döden upplevas som 

god.  

 
There were a few things I wanted to have done before my time comes, so that I 
knew for sure she [wife] didn’t have to worry about it. Now, that’s done (Proot 
et al., 2004, s. 58). 
 
If I can finish up my business and my projects and make sure people know what 
I wanted, then I think it's much easier to let myself go when it's time, rather than 
be worrying about, "Oh, I didn't finish that book..." (Chunlestskul et al., 2008, s. 
23) 
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Den döende personen ville välja sitt sällskap i slutet av livet (Pierson et al., 2002; Proot et al., 

2004). Döende personer beskrev även i en studie av Pierson et al., (2002) att de önskade ha 

sina närstående runt omkring sig under dödsprocessen för det gjorde döden till god samtidigt 

som de döende personerna kunde uppleva att de inte ville ha ledsna människor runt sig utan 

bara tystnad och ro. Döende personer sade även i en studie av Proot et al., (2004) att de tyckte 

om att få besök, men blev ibland tvungna att sätta gränser för hur ofta besöken kom och hur 

länge de varade för att spara energi. Genom att ha sällskap hanterade den döende personen 

också sin rädsla inför sjukdomen och döendet (Yedida & MacGregor, 2001). Enligt Kuhl 

(2011) minskade känslan av ensamhet hos döende personer om de kände beröring av någon 

annan människa.  

 

… I’d want my people I love most and not to be alone I suppose at the exact time 
of death… (Pierson et al, 2002, s. 591) 

 

 

Att kämpa och vilja få mer av livet 

I studier (Dale & Johnston, 2011; Gardiner et al., 2009; Yedidia & MacGregor, 2001; Vig & 

Pearlman, 2003) framkom att det inte var ovanligt att människor fortsatte njuta av livet, levde 

livet fullt ut och visade optimism trots vetskapen om den nära förestående döden. Döende 

personer beskrev i studier (Dale & Johnston, 2011; Vig & Pearlman, 2003) vikten av att ha 

dagliga planer och projekt som att gå ut och äta, upprätthålla trevliga fritidsintressen och delta 

i olika aktiviteter, vilket gav dem en stark känsla av att de levde livet även om de var döende.  

I många fall uttryckte de döende personerna en önskan om att göra det bästa av situationen 

och maximallt utnyttja tiden som var kvar trots sin dödliga diagnos och trots att de behövde 

anpassa sig till olika begränsningar (Dale & Johnston, 2011; Ryan, 2005; Wright, 2003).  

 

För många av de döende personerna kändes viktigt att inte sitta ner och låta sjukdomen ta 

över.  Personerna ville sätta upp mål och gå vidare med sina liv trots den dödliga sjukdomen 

(Dale & Johnston, 2011). I en studie (Ryan, 2005) beskrev en döende man sina många och 

outtröttliga försök att överleva trots ständigt återkommande cancer. Mannen genomgick 

många svåra behandlingar och reste ibland sex mil enkel väg för att få dem. Mannen 

identifierade sin sjukdom med en fientlig och främmande mark som krävde allt hans kraft och 

energi att vandra genom. En annan döende person beskrev vidare i en studie (Nissim et al., 
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2012) att om cellgiftsbehandling skulle hålla honom vid liv en månad till så tog han den 

månaden.   

...the most important thing to me is trying to live life as normal as possible, 
 there are lots of things I just can’t do that I used to, but I try to do things (Dale   
 & Johnston, 2011, s. 287). 
  

Döende personer berättade i studier (Chunlestskul et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; 

Gardiner et al., 2009; Sherman, 2001; Wright, 2003) att det kändes viktigt att sätta mål och 

sträva efter något positivt.  Personerna berättade om sina planer att fira ett guldbröllop (Dale 

& Johnston, 2011) eller plantera blommor i trädgården och få se dem växa upp (Sherman, 

2001). I en studie av Dale och Johnston (2011) uttryckte de också att beslutsamheten om att 

uppnå mål var en del av det levande livet och detta skänkte hopp. Att vara beslutsam tillät 

dem att känna som om de fortsatt leva som de skulle ha gjort om de varit friska. 

Well I’d like a cruise, I’d like, I’d like to have a cruise, I really would actually, 
I’ve never had one . . . imagine that lying back and putputputput. (Gardiner et 
al., 2009, s. 694). 
 
You have to maintain hope, get a grip, pull up your pants, and get on with life. 

 (Sherman, 2001, s. 13). 
 

 

Att acceptera döden  

Döende personer beskrev i olika studier (Gourdji, McVey & Purden, 2009; Ryan, 2005; 

Yedida & MacGregor, 2001) upplevelser av att vara tillfreds med den kommande döden och 

har accepterat vissheten om att ingen lever för evigt.  I flera studier (Carter et al., 2004; 

Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Sherman, 2001) beskrev även döende personer upplevelsen 

av att känna att den kommande döden gick att acceptera och döende personer talade även om 

att de tyckte att deras tid är kommen och de tyckte att det är var dags för att dö (Hall et al, 

2010; Larkin, de Casterlé & Schotsmans, 2007; Wright, 2003; Yedida & MacGregor, 2001). 

Döden upplevdes heller inte som skrämmande (Nissim et al., 2012; Sherman, 2001; Yedida & 

MacGregor, 2001) även om de döende personerna inte ville fokusera på den (Wright, 2003; 

Yedida & MacGregor, 2001).  

…If that is my destiny, what can I do? I can't help it. I have to live with it, that's 
all... (Gourdji et al., 2009, s. 44) 
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Flera studier (Nakashima & Canda, 2004; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Wright, 2003) 

visade att den döende personen kunde acceptera döden när denne sökte och fick stöd hos Gud. 

Andra studier (Nakashima & Canda, 2004; Ryan, 2005) visade att döende personer upplevde 

att Gud fanns vid deras sida och bara utsatte människan för saker han klarade av (Ryan, 2005; 

Wright, 2003).  Chunlestskul et al. (2008) beskrev i sin studie att döende människor blev mer 

bekväma med sin situation då de fick träffa andra i samma situation och fick bearbeta döden 

tillsammans med andra.  

I feel more comfortable with my own death because I see other people in that 
situation. I have much more of an idea of what to expect, so I'm not scared. My 
thoughts of death have changed from at first (Chunlestskul et al., 2008, s. 19) 

Döende personer beskrev i två studier (Ryan, 2005; Wright, 2003) att genom att vara döende 

upplevde de en känsla av att se saker på ”ett annat sätt”, de uppskattade saker som tidigare 

gått obemärkta förbi. Studier (Kuhl, 2011; Ryan, 2005) visade också att den döende personen 

sjuke tyckte att sjukdomen och upplevelsen av den kommande döden gjorde dem till bättre 

människor. Att vara i livets slutskede upplevdes av döende personer som upprymmande och 

beskrevs som att döendet är en resa som tar en till nya horisonter (Yedida & MacGregor, 

2001), en resa som bara görs en gång i livet (Wright, 2003) samt gav hopp om ett nytt liv nu 

eller senare (Sherman, 2001).  

Oh, I’ve learned more in the past five years than I learned in the previous 60…  
I wouldn’t ring my own bell or anything, but I think it has made me a better 
person... (Ryan, 2005, s. 1104) 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att vara döende. 

Innehållsanalysen resulterade i fyra slutkategorier; att vara rädd och känna vanmakt inför 

förlusterna, att vilja bestämma över sitt liv och sitt döende, att kämpa och vilja få mer av livet, 

att acceptera döden. 

 

Vår litteraturstudie visade att döende personer kunde uppleva ett stort utbud av rädsla inför 

döden. De döende personerna var rädda för själva döden och döendet. De fruktade smärtan, 

förluster av sina fysiska och mentala förmågor. I vår studie framgick också att ovissheten 

inför framtiden var en stor källa till rädsla hos de döende personerna. I en studie om 

dödsrelaterad rädsla hos cancerpatienter (Penson et al., 2005) definieras rädsla som en 

naturlig reaktion vid livets slutskede som tyvärr inte alltid tas på allvar av vårdgivare. Parkes 
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(1998) redovisar en undersökning om rädsla och sorgreaktioner i livets slutskede som visar att 

orsaker som framkallar rädsla hos döende människor som regel kan relateras till betydande 

förluster så som separation från de man älskade, sina fysiska och mentala förmågor och 

framtiden. Parkes beskriver vidare att rädslan för döden i många fall kan bero på den 

förväntade effekten som sjukdomen kan ha på sinne och kropp. Således kan obotligt sjuka 

människor oroa sig för hur sjukdomen fortskrider och hur symtomen utvecklas och förvärras 

även under lugna perioder av sin sjukdom, då de inte känner så mycket av sina symtom. 

Ångestrelaterade tankar om sjukdomen förstärker och förvärrar dödsrelaterad rädsla och 

ångest och kulminerar vidare i en oändlig och ond cirkel, där rädslan framträder som ständigt 

ökande. Penson et al., (2005) utvärderar smärta som en dimension av dödsrelaterad rädsla. 

Det kommer fram att otillräckligt kontrollerad smärta leder till ångest och depression. Även 

självmordstankar hos döende människor associeras med sjukdom och smärta. Smärta och 

rädsla är faktorer som anses vara beroende av varandra även om det är oklart vilken av 

faktorerna är den föregående. Detta framkom också i vår litteraturstudie som visade att 

döende personerna fruktade smärtan även under relativt lugna perioder av sjukdomen. Fruktan 

att dö i smärta och plågor var mycket stor och ledde ofta till själmordstankar hos de döende 

personerna. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade vidare att döende personer ständigt konfronterades av 

förlust av den friska kroppen vilket ledde till förlusten av kontroll över sitt liv. De döende 

personerna upplevde sin sjukdom som en fiende som åt upp kroppen och lämnade ingenting 

kvar. Toombs (1993, s. 59-65) hävdar att sjukdomen för med sig en kroppslig medvetenhet 

som upplevs som frustrerande. Att vara i en kropp som man inte kunde kontrollera leder till 

att den sjuke känner sig fånge i sin egen kropp, en som kan höra, känna och se men inte 

reagera som man själv ville. Toombs beskriver vidare att när en människa var sjuk kan denne 

inte längre röra sig fritt och undvika hinder i omgivningen. Livsvärlden och möjligheterna 

krymper från en obegränsad omgivning till sängen eller huset där man bor. Föremål som 

tidigare upplevts som ”nära” är nu ”avlägsna” och svåra att nå. Ens mål i livet förändras 

dessutom. I normala fall handlar vi i nutid för att uppnå mål för framtida möjligheter, mål som 

vid sjukdom upplevs som irrelevanta. Den sjuke är begränsad när kroppen inte längre kan 

agera i enlighet med personens vilja utan är ett objekt (Toombs, 1993, s. 67-71). Minskad 

kontroll av sin egen kropp med ovissheten om hur kroppen kommer att reagera leder till 

osäkerhet och otrygghet för den sjuke (Toombs, 1993, s. 59-65).  
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I vår litteraturstudie framgick det att förlusten av den friska kroppen hade stark koppling med 

osäkerhet och rädsla inför framtiden. Detta beskriver också Neville i sin studie (2003), som 

menar att negativ osäkerhet som rädsla för det okända, brist på information och oklarheter i 

sjukdomen kan utgöra psykiska stressorer som i sin tur kan leda till oro, depression och 

minskad självkänsla.  

 

I vår litteraturstudie beskrevs att den döende personen ville bestämma över sitt liv och hur 

livets sista tid skulle se ut. En ”god död” innefattade bland annat autonomi (Cheng et al., 

2008). Patienten är expert på sitt eget liv. Att delta i besluten är viktigt för att de döende 

personerna ska få sina önskemål tillgodosedda. De flesta människor vet hur de vill leva även 

när de är döende och vad som är viktigt för dem och de är också kapabla till att beskriva hur 

de vill att slutet på livet ska se ut (Clover, Browne, McErlain och Vandenberg, 2004). Döende 

personer har ett behov av att ha kontroll över beslut gällande dem själva och behandlingen för 

deras sjukdom (Bottorf et al., 1998; Kelner, 1995; Terry, Olson, Wilss och Boulton-Lewis, 

2006). Fisher och Colyer (2009) visar i sin studie att döende personer vill vara delaktiga i 

omvårdnaden kring sin sjukdom och vill fatta beslut med hänsyn till sina symtom och dess 

behandling. Döende personer vill även välja plats de skulle vårdas eller dö på.  De döende 

personerna vill också kunna bestämma över vardagliga saker som att duscha eller inte och vill 

även kunna välja mellan att ligga i sängen eller sitta uppe. Döende personer vill också skydda 

sina anhöriga från sådant som kan skapa lidande för dem (Fisher & Colyer, 2009). Att ha en 

känsla av kontroll över hur de sista dagarna i livet såg ut kan lindra oro för dödsprocessen och 

minska ångesten som finns i nuet samt ångesten inför framtiden (Tang, 2003).  

 

Vår litteraturstudie visade att de döende personerna upplevde osäkerhet då de inte längre 

kunde lita på sina förmågor som de tidigare tagit för givna. Resultatet i vår litteraturstudie 

visade även att de döende personerna upplevde att beroendet av någon annan människan 

också skapade osäkerhet och vidare att sjukdomen i sig var oförutsägbar. Att kunna ta beslut 

är ett sätt för den döende personen att få balans i livet, vilket denne behöver för att klara av 

osäkerheten och oförutsägbarheten som finns i deras liv just nu (Bottorf et al., 1998). 

 

I resultatet på vår litteraturstudie beskrevs att döende personer ville ha dödshjälp eller begå 

självmord för att ha kontroll, undvika själva dödsprocessen samt för att de inte ville tyna bort 

och de döende ville heller inte bli uppkopplade till livsuppehållande maskiner som förlängde 

döendet. De önskade även att hellre dö än att vara en börda för sin familj. Chapple, Ziebland, 
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McPherson och Herxheimer (2006) säger att de döende personerna som ingår i deras studie 

vill begå självmord eller få dödshjälp för att de tycker att de har rätt att bestämma när deras 

liv ska sluta, för att ha kontroll över sitt liv och för att de inte vill vara en psykisk eller 

finansiell börda för sin familj. Även döende personer i Kelners studie (1995) uttrycker att de 

vill vara autonoma och vill kunna avgöra när de inte längre vill ha en behandling som 

förlänger livet när de själva inte vill.  

 

Vår litteraturstudie visade vidare att döende personer kämpade för att förlänga sitt liv, 

hoppades på att bli bättre och ville leva så normalt som möjligt.  Att sätta mål och sträva efter 

dessa kändes viktigt och avledde tankar om nära förestående död. Yates (1993) redovisar en 

studie om betydelse av hopp i livets slutskede där hopp beskrivs som positiva förväntningar 

på framtiden. En annan studie om hopp i livets slutskede (Hall, 1990) visar att döende 

personer kan upprätthålla hoppet genom att omdefiniera sin framtid, ta en dag i taget och leva 

i nuet. Liknande tankar om hopp uttrycker Perakyla (1991) som menar att döende personer 

hoppades på att "må bättre" istället för att " bli bättre". Flera studier om hopp hos döende 

personer (Benzein, 2001; Duggleby, 2001; Duggleby & Wright, 2004) beskriver vikten av att 

upprätthålla hoppet och sätta upp mål i livets slutskede. Benzein (2001) menar att viljan att 

fortsätta leva fostrar hopp om att må bättre hos döende personer. Genom att omvärdera och 

prioritera kan de döende personerna sätta upp mål som kan realiseras vilket gör deras liv till 

mer meningsfullt och värdigt. Det viktigaste med målsättningar är enligt Duggleby och 

Wright (2004) att målen är kopplade till något som har betydelse för de döende personerna. 

Det kan vara allt från att baka muffins till att delta i kreativa konstprojekt. Genom att hålla sig 

sysselsätta med någonting meningsfullt behöver de döende personerna inte ständigt fokusera 

på sitt döende. Resultaten i vår studie påvisade också en stark strävan efter att sätta och uppnå 

mål hos döende människor. Herman (2001) beskriver även vikten av att kunna omvärdera sina 

mål allt eftersom sjukdomen förvärras och symtomen tilltar. Herman menar att döende 

personer som älskar att vara ute i naturen kan njuta av utsikten från sitt fönster, när de inte 

längre kan gå själv. I vår litteratur studie kunde vi konstatera att döende personer i många fall 

hade bra insikter om sina förmågor och försökte sätta realistiska mål för att göra det bästa av 

situationen och få mer av livet. 

I vår litteraturstudie framgick det också att döende personer kunde vara tillfreds med den 

kommande döden och att de har accepterat vetskapen om att ingen lever för evigt och inte de 

själva heller. Morse och Penrod (1999) visar i sin studie att när människan kommit ur 

lidandeprocessen börjar verkligheten sippra in och personen kan börja se verkligheten ur ett 
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nytt perspektiv och börjar sätta ihop en ny verklighet. I denna del av processen börjar 

människan söka stöd hos andra som upplevt en liknande händelse, exempelvis i en stödgrupp 

(Morse & Penrod, 1999). Att den döende personen sökte hjälp av andra i samma situation 

visades även i resultatet på vår litteraturstudie. Allt eftersom den nya verkligheten sätts 

samman blir människan mer fokuserad och rör sig från det som varit till nuet och ser en ny 

framtid. Här kan även människan acceptera det som är och identifierar nya mål samt medel 

för att uppnå målet (Morse & Penrod, 1999), vilket även beskrevs i resultatet av vår 

litteraturstudie.  

 

När människan accepterar sin situation inser hon betydelsen av händelsen för dåtiden, nutiden 

och den oåterkalleligt förändrade framtiden. Framtiden och de handlingar som påverkar 

framtiden är nu möjliga att förstå och detta beskrivs som att ”se ljuset i tunneln” (Morse & 

Penrod, 1999). Enligt Mayan, Morse & Eldershaw (2006) kan många individer som gått 

igenom lidande och uthärdande komma till nya visdomar och nya attityder till livet. I vår 

litteraturstudie beskrev döende personer liknande inställningar, som att de såg saker på ett 

annat sätt nu än förut. Individerna ändrade sina prioriteringar i livet och tog medvetna beslut 

för att omformulera sina liv. Morse & Penrod (1999) finner också att flera personer upplever 

att de blev bättre människor efter att de kommit ut ur sitt lidande, de är redo att möta den 

förändrade framtiden och ”lever livet” mer fullständigt, vilket även beskrevs i vårt resultat. 

Kübler-Ross (1969, s. 101-119) beskriver att när den döende personer accepterar sin situation 

har denne sörjt förlusterna av andra människor och platser färdigt och kan vänta på slutet med 

en tyst förväntan. Den döende personen är inte längre arg eller ledsen över sitt öde och har 

heller inte resignerat och gett upp. Den döende personen har funnit frid och försoning och ser 

döden som en lång resa (Kübler-Ross, 1969, s. 101) vilket även beskrevs i resultatet av vår 

litteraturstudie.  

 

Metoddiskussion 

Pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet är olika aspekter av trovärdighet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-312).  

 

Pålitlighet i en studie innebär att resultaten är exakta och noggrant återgivna. Det ska även 

vara möjligt för läsaren att följa tillvägagångssättet i forskningen, vilket gör att det går att 

förstå hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-312). 

För att öka pålitligheten har vi i vår litteraturstudie beskrivit datainsamling och dataanalys och 
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visat tabell över litteratursökning (tabell 1) respektive artiklar (tabell 2) som ingår i vår 

litteraturstudie. Artiklarna som ingår i analysen har kvalitetsgranskats med hjälp av ett 

protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Willman & Stoltz, 2006, s. 156). 

Artiklarna som använts i analysen var av hög kvalitet.  

 

Tillförlitlighet avser om fynden stämmer överens med deltagarnas uppfattning (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-312). Vid analysen av artiklarna har vi arbetat textnära och analyserat 

det synliga innehållet i texten. En text innehåller dock många olika innebörder och det finns 

alltid ett visst mått av tolkning vid bearbetning av en text (Graneheim & Lundman, 2004). 

Medvetna om detta har vi hela tiden gått tillbaka till originaltexterna vid kategoriseringen för 

att undvika tolkningar. I resultatet på vår litteraturstudie har vi även visat citat som visar 

deltagarnas upplevelser för att förstärka tillförlitligheten. Vi har även under det löpande 

arbetet med litteraturstudien haft träffat vår handledare och deltagit i seminarium där andra 

studenter granskat vår litteraturstudie. Att visa citat och att låta andra granska forskningen 

ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Överförbarhet innebär huruvida resultaten kan överföras till liknande situationer eller 

liknande grupp av människor samt att kunskap som erhålls i ett sammanhang är relevant i ett 

annat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-312). För att överförbarheten ska kunna bedömas 

behövs en klar och tydlig beskrivning av sammanhanget i studien, en beskrivning av urval, 

datainsamling samt analysprocess. En rik och kärnfull presentation av fynden tillsammans 

med citat ur originaltexten ökar överförbarheten. Vi anser att resultaten är överförbara till 

patientgrupper som har en kronisk och dödlig sjukdom men som inte är i det terminala skedet 

av sin sjukdom, till patientgrupper som har en akut och potentiellt livshotande sjukdom samt 

till patientgrupper som befinner sig i initialskedet efter att ha fått en cancerdiagnos. 

 

Bekräftbarhet beskrivs vara hur resultat och slutsatser uppnår sitt mål och inte är ett resultat 

av forskarens antaganden och förutfattade meningar. När bekräftbarhet råder går det att spåra 

data tillbaka till dess originalkälla (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-312). Vi har i vår 

litteraturstudie tydliga källhänvisningar för att läsaren lätt ska hitta originaltexten, vilket ökar 

bekräftbarheten.  Vi har även hanterat vår förförståelse genom att under forskningsprocessens 

alla delar gått tillbaka och kontrollerat originalkällan för att undvika att våra egna förutfattade 

meningar färgar av sig.  
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Begränsningar i vår litteraturstudie kan vara att vi inte har engelska som modersmål, vilket 

kan ha gjort att det finns brister i översättningen från engelska till svenska. Exempelvis kan 

språkliga nyanser ha gått förlorade vid översättningen. Inklusionskriteriet att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska kan ha medfört att vi gått miste om relevant litteratur som varit 

skriven på någon annat språk. Vi har vidare inte någon gedigen erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar, varför detta kan ha lett till att artiklarna ansets ha en högre kvalitet 

än vad de egentligen har.  

 

Slutsatser 
I sina möten med döende personer ställs sjuksköterskan inför kravet att begrunda sin egen 

relation till döden. Förmågan att lyssna och kommunicera om svåra ämnen som till exempel 

döden är av stor betydelse när sjuksköterskan utför omvårdnad av döende personer. Många 

gånger är vi rädda för frågor där vi inte har de ”rätta” svaren. Den döende personen kanske 

inte alltid vill ha de rätta svaren om de är lika med sanningen. Den döende personen är kanske 

i behov av att berätta om sin oro och ångest för att lätta på bördan. Sjuksköterskan bör 

eventuellt inte koncentrera sig så mycket på vad som bör sägas utan i stället våga vara där för 

den döende personen.  I sina möten med döende personer ställs sjuksköterskan inför svåra 

situationer. Många gånger undviker sjuksköterskan att prata om döden och döendet med den 

döende personen. Detta eftersom sjuksköterskan blir påmind om sin egen dödlighet och inte 

vill beröra ämnet på grund av sin egen rädsla för döden. Sjuksköterskan undviker även ämnet 

på grund av att hon tror att den döende personen inte vill prata om den kommande döden och 

sjuksköterskan tror vidare att hon sårar den döende personen. Vår litteraturstudie visade dock 

att så var inte fallet.  

 

Vår litteraturstudie ger insikt i hur personer upplever av att vara döende. Genom vårt resultat 

kan omvårdnadsarbetet både förbättras och utvecklas. Om sjuksköterskan utvecklar en 

förståelse för den döendes upplevelse och för vilka behov denne kan ha, kan sjuksköterskan 

lättare tillgodose den döendes behov och på så sätt göra den palliativa omvårdnaden bättre. 

Sjuksköterskan måste också vara medveten om att alla döende personer är unika och olika 

individer och således utforma omvårdnaden så den anpassas efter respektive persons behov.  

 

Döende personer vill bli omhändertagna som en hel person och vill inte bli sedda som en 

diagnos där bara fysiska aspekter har betydelse. Döende uppger att de känner sig ensamma för 
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att de inte öppet kan prata om sitt döende, då de riskerar att skrämma folk eller göra dem 

upprörda. Sjuksköterskan kan genom att vara närvarande, våga lyssna och samtala kring den 

döendes situation, lindra ensamheten den döende känner när han inte tillåts prata om sitt 

döende. Genom detta tar sjuksköterskan även hand om de själsliga aspekterna av döendet och 

den döende personen blir sedd som en hel person.  

 

Döende personer hade också upplevelser av förlust av sin värdighet samt upplevelser av att de 

var beroende av andra. För att minimera dessa känslor är det viktigt att sjuksköterskan så 

långt det är möjligt låta den sjuke göra de saker han kan själv och lyfta fram dessa för att på så 

sätt få den sjuke att känna sig oberoende, om än bara för en stund. Döende personer vill även 

göra de saker som de alltid brukat göra för att kunna upprätthålla en känsla av ”det normala”. 

Här kan sjuksköterskan stärka den döende genom att fokusera på dennes styrkor och vad 

denne fortfarande faktiskt kan göra. Vidare kan sjuksköterskan identifiera vilka aktiviteter 

som är viktiga för den döende och hjälpa denne till att kunna utföra dessa. Om den döende 

kan göra saker själv och får göra saker han anser höra till ett normalt liv kan den döende få en 

känsla av att vara autonom.  

 

Att själv få bestämma över sitt liv och döende har i vår litteraturstudie visat sig vara viktigt 

för de döende personerna. Här är det av betydelse att sjuksköterskan låter patienten bestämma 

och göra de val denne tycker är viktiga. Det är av lika stor vikt att sjuksköterskan är öppen för 

den döendes alla val och respekterar de val som den döende gör även om de går emot vad 

sjuksköterskan tycker är av betydelse och vilka rutiner som finns på avdelningen. Det kan röra 

sig om att låta patienten stanna kvar i sängen och inte göra något alls den dagen om denne vill 

det eller låta patienten duscha idag igen även om han gjorde det igår.  

 

Vidare visade vår litteraturstudie att döende personer känner rädsla under livets slutskede. De 

döende personerna uppgav att de var rädda för att slutet skulle bli smärtsamt. För att minska 

den rädsla för smärta som den döende personen känner kan sjuksköterskan ge information om 

att en del av den palliativa vården handlar om att den döende personen ska få lindring från 

smärta och andra symtom som är obehagliga. Genom att få information kan den döende 

personens rädsla för smärta minska och denne kan uppnå en känsla av kontroll tack vare att 

han till viss mån kan förutsäga hur slutet på livet kommer att se ut.  
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Det finns många studier om hur sjuksköterskan upplever att vårda döende människor och hur 

anhöriga upplever det att vara närstående till en döende person. Det behövs dock fler studier 

om hur den döende själv upplever sin situation för att kunna utforma omvårdnaden till fördel 

för den döende personen. Vi tror att olika kulturer kan ge en skillnad i hur människan 

upplever att vara döende. Det behövs forskning för att se om det föreligger en skillnad och hur 

upplevelserna skiljer sig åt från respektive kultur för att kunna göra omvårdnaden 

individanpassad. Vidare tror vi att åldern hos den döende kan påverka hur denne ser på sin 

situation. Även här behövs forskning för att se hur skillnader i ålder påverkar synen på att 

vara döende för att omvårdnaden ska kunna anpassas till den enskilda personen.  
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