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Abstrakt 

Inom palliativ omvårdnad är en helhetssyn på individen av största vikt. Detta innebär 
att beakta både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Syftet med detta 
examensarbete var att beskriva upplevelser av existentiell smärta hos personer som 
lever med obotlig sjukdom. 15 vetenskapliga studier analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: att 
påminnas om livets sårbarhet och känna rädsla och ångest inför den stundande döden, 
att känna meningslöshet och inte vilja lida längre, att känna sorg och förlust över att 
skiljas från livet och de man älskar, att känna sig besviken på Gud och ifrågasätta 
rättvisan i det som sker samt att uppleva ensamhet och kämpa med känslor av skuld 
och ånger. Upplevelserna som personerna hade var bland annat känslor av maktlöshet 
över sjukdomsutvecklingen, rädsla över att behöva dö ensam, längtan efter döden som 
en befrielse från lidande, sorg över att lämna livet, tvivel på sin Gud samt känslor av 
ensamhet. Denna kunskap är viktigt i omvårdnaden av personer med obotlig sjukdom 
för att sjuksköterskan ska kunna prioritera och ge existentiellt stöd såsom att lyssna, 
främja hopp och mening, visa empati, trösta och ibland bara vara ett tyst stöd.  

Nyckelord: Obotlig sjukdom, Palliativ diagnos, Palliativ vård, Existentiell smärta, 
Upplevelser, Omvårdnad, Kvalitativ innehållsanalys 
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Personer som diagnostiseras med en obotlig sjukdom kan uppleva en raserad livsvärld som 

innebär att plötsligt tvingas navigera i en ny osäker tillvaro där livet inte längre blir 

detsamma. De beskriver sin tillvaro som en kamp mellan att leva sitt liv samtidigt som man är 

tvungen att förhålla sig till sin egen död. Personer som lever med obotlig sjukdom kan 

uppleva sårbarhet och oförutsägbarhet som en stor del av sjukdomsupplevelsen, en tillvaro 

där man pendlar mellan hopp om bot och den realistiska verkligheten (Shields et al., 2014). 

Eriksson (1994, s. 82-83, 93-94) beskriver olika former av lidande som kan mötas inom 

vården. Sjukdomslidande är lidande till följd av sjukdom och behandling. Livslidande är 

lidande i relation till det egna livet. Vårdlidande handlar om lidande som förekommer i 

vårdsammanhang och kan vara till följd av brister i omvårdnaden. Att få besked om obotlig 

sjukdom innebär att livet är hotat. Detta är både ett sjukdomslidande samt ett livslidande som 

innefattar hela ens livssituation och väcker ofta svåra tankar och frågor.   

Begreppet ”existentiell” handlar om människans existens, vårt vara (Lundmark, 2014, s. 245). 

Den existentiella filosofin har sina rötter i humanismen och har fokus på vad det innebär att 

vara människa och de grundläggande frågorna i livet (Arlebrink, 2012, s. 14–15). Irving 

Yalom var en förespråkare inom den existentiella psykologin. Han menade att det framförallt 

finns fyra områden av existentiell natur; döden, meningen, ensamhet och frihet, som vi alla 

någon gång i livet måste förhålla oss till; Döden som alla kommer möta vilket kan skapa 

dödsångest. Meningen som handlar om att människan strävar efter att finna mening med det 

liv man lever. Ensamhet som på olika sätt kan upplevas trots att man har människor omkring 

sig, och Frihet som handlar om människans frihet att göra egna val, vilket innebär att man har 

ett ansvar för de val vi gör. Dessa fyra områden resulterar ofta i existentiella utmaningar 

(Yalom, 1980). Hur vi hanterar existentiella frågor är ytterst individuellt, där någon finner 

svaren i andlighet medans andra inte gör det (Udo, Melin-Johansson & Danielson, 2011).  

Begreppet smärta har definierats som; “En obehaglig fysisk och/eller känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” 

(IASP, 1979). Cicely Saunders levde mellan åren 1918 - 2005. Hon var en kristen pionjär 

inom den tidiga hospicefilosofin och utvecklade många av de tankar som låg till grund för den 

moderna palliativa vårdens framväxt. Hon myntade uttrycket ”total pain” – den totala 

smärtan. Begreppet inkluderar olika dimensioner av smärta; psykisk, fysisk, andlig samt 

existentiell. De olika komponenterna av smärta påverkar varandra och personen på olika sätt. 

Saunders ville öka förståelsen för hur komplex upplevelsen av ohälsa och lidande i samband 

med svår sjukdom kan vara och att det därav krävs en helhetssyn på smärta för att kunna 
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förstå, förebygga och lindra den (Clark, 1999). Den existentiella smärtan är många gånger 

central för människor i kris och har en stor betydelse för personer med obotlig sjukdom. Trots 

detta nämns inte den existentiella dimensionen i IASP:s definition av smärta. Det 

framkommer även att olika professioner inom hälso- och sjukvården lägger varierande 

innebörd i begreppet existentiell smärta. En bidragande orsak till denna otydlighet är att 

begreppet inte är enhetligt definierat i litteraturen samt ofta används synonymt eller som en 

metafor för lidande (Strang, Strang, Hultborn & Arnér, 2004). Enligt Boston, Bruce och 

Schreiber (2011) är existentiell smärta en subjektiv upplevelse som kan innebära förlust av 

livsmening, rädsla för döden, dödsångest, hopplöshet, rädsla för att vara en börda för andra, 

förlust av värdighet samt ensamhet. Existentiell smärta i samband med obotlig sjukdom och 

livets slut är något av det svåraste en människa kan uppleva, men trots denna vetskap riskerar 

existentiellt lidande att försummas inom hälso- och sjukvården.  

Palliativ vård enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) bygger på ett förhållningssätt 

där hälso- och sjukvården förebygger och lindrar lidande och främjar livskvaliteten för 

personer med obotlig sjukdom som inte längre svarar på kurativ behandling. Målet med den 

palliativa vården är att patienter och deras närstående ska få bästa möjliga livskvalitet utifrån 

ett helhetsperspektiv genom att man beaktar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

WHO:s definition går hand i hand med Socialstyrelsens (2013) beskrivning av god palliativ 

vård som betonar att det handlar om en helhetssyn på patienten och dennes situation. Det 

finns olika palliativa perspektiv beroende på om det är barn eller vuxna med obotlig sjukdom 

eller äldre i det naturliga åldrandet. Dock är det övergripande målet alltid detsamma, att möta 

den unika personens individuella behov samt att främja välbefinnande och livskvalitet oavsett 

om det är i tidig eller sen palliativ fas. Till hjälp för att forma en god palliativ omvårdnad 

finns det fyra hörnstenar som innebär ett samarbete mellan olika professioner, att skapa en 

god vårdrelation, uppmärksamma och ge stöd till närstående samt förebygga och lindra 

symtom ur ett helhetsperspektiv.  

För personer med en progressiv sjukdom kan existentiella svårigheter påverka livskvaliteten 

negativt. Det kan förvärra fysiska symptom som fysisk smärta, illamående samt ge 

självmordstankar (Grech & Marks, 2017). Inom den palliativa vården har större fokus riktats 

mot de existentiella och andliga frågorna. Dock utmanas vårdgivare ofta av patientens 

existentiella ångest som i sin tur upplever att deras frågor ofta förbises. Sjuksköterskor känner 

sig ofta oförberedda att möta patientens existentiella utmaningar. Detta till följd av den 

otydliga definitionen av begreppet, avsaknad av kunskap kring existentiella frågor, känslor av 
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maktlöshet samt att det väcker sjuksköterskans egna sårbarhet om liv och död (Boston et al., 

2011). I studien av Tornøe, Danbolt, Kvigne, och Sørlie, (2015) framkommer även tidsbrist 

och personalbrist som bidragande faktorer till att existentiell omvårdnad inte prioriteras. De 

beskrev även svårigheter över hur de ska gå tillväga i kommunikationen kring dessa frågor. 

Vilket kunde påverkas av patientens familjesituation, kultur, religion samt patientens fysiska 

och psykiska status. Dock menar Boston et al. (2011) att det just är möjligheten att få samtala 

om det svåra som patienterna uppfattar som viktigt och värdefullt. 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad. I Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund 

för omvårdnad (2016, s. 6-10) beskrivs hur omvårdnad bygger på en humanistisk grundsyn, 

där människan betraktas som unik med förmåga att göra egna val och ta ansvar över sitt liv. 

Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa och lindra 

lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Centrala värden för omvårdnad är sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande och skall alltid beaktas. Enligt Tornøe et al. 

(2015) har sjuksköterskan en central roll i omvårdnaden av patienter som lever med obotlig 

sjukdom. Inom hälso- och sjukvården upplevs svårigheter med att bemöta patienters 

existentiella utmaningar trots att detta område är lika viktigt som medicinsk behandling. Den 

existentiella smärtan kan vara svårtolkad och svår att möta men är viktig i omvårdnad som 

utförs utifrån ett helhetsperspektiv.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av existentiell smärta hos 

personer som lever med obotlig sjukdom. 

  

Metod 

Då syftet var att beskriva personers upplevelser av existentiell smärta vid obotlig sjukdom så 

gjordes detta examensarbete i form av en litteraturstudie med kvalitativ design. En 

litteraturstudie innebär att man systematisk går igenom och väljer ut vetenskaplig litteratur 

inom ett specifikt område för att sedan sammanställa de artiklarnas resultatet till ett eget nytt 

resultat (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 99). Kvalitativ forskning som 

vetenskaplig metod fokuserar på människors egna upplevelser i deras livsvärld. Denna 

kunskap är viktig för att kunna förstå, beskriva och tolka olika fenomen, känslor och 

upplevelser hos människor (Holloway & Wheeler, 2013, s. 3). 
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Litteratursökning 

Tidigt i processen genomfördes flera inledande pilotsökningar i olika databaser, vilket enligt 

Friberg (2017, s. 40) är viktigt i syfte att få en överblick på vad som finns publicerat inom 

området. Efter planerad och bestämd sökstrategi utfördes strukturerade litteratursökningar i 

databaserna PubMed och CINAHL. Databaserna innehåller artiklar från tidskrifter inom 

omvårdnad (Willman et al., 2016, s. 80-81). Sökord skapades utifrån syftet. Första sökningen 

utfördes i PubMed. Sökord för obotlig sjukdom var “palliative” och “incurable disease” som 

fritext samt ämnesordet “terminally ill” som identifierades genom databasen Svensk MeSH. 

Karlsson (2017, s. 89) beskriver ämnesord som en term där relevanta synonymer inkluderas 

vilket gör sökningen bredare. För att hitta sökord för existentiell smärta som ej fanns som 

ämnesord sökte vi på engelska synonymer för begreppet samt sökord från lästa artiklar. 

Karlsson (2017, s. 92) menar att det kan vara bra att använda sig av sökord och ämnesord från 

andra artiklar för att få uppslag till egna sökord för ämnet. Sökord som valdes för existentiell 

smärta var; “Existential - pain, - suffering, - distress, -anxiety, - concerns, - issues samt 

“existential questions”. De utvalda sökorden och ämnesordet söktes först var för sig. Därefter 

kombinerades sökorden för obotlig sjukdom till ett sökblock och sökorden som 

representerade existentiell smärta till ett annat sökblock med hjälp av Booleska sökoperatören 

“OR”. Slutligen söktes de två sökblocken ihop med “AND”. Willman et al. (2016, s. 73) 

beskriver hur man med hjälp av booleska operatorn “OR” kan slå ihop sökord i syfte att 

utvidga sökningen och därefter sökblocken tillsammans med ”AND” för att begränsa 

sökningen.  

Inklusion- och exklusionskriterier utformades utifrån syftet med studien. Willman et al. 

(2016, s. 77) beskriver dessa kriterier som behjälpliga i sökningen för att enklare hitta 

relevanta artiklar. Kriterierna bör bestämmas innan sökningen genomförs. Inklusionskriterier 

som användes var vuxna personer som lever med obotlig sjukdom. Exklusionskriterier var; 

kvantitativa artiklar, artiklar med medicinskt fokus, patienter under 18 år, samt 

översiktsartiklar. Begränsningar gjordes till engelskspråkiga artiklar. Ingen tidsbegränsning 

valdes att göra. Sökningen finns presenterad nedan (Tabell 1) vilket genererade 280 artiklar. 

15 artiklar svarade mot syftet samt inklusionskriterierna och valdes därför ut till 

kvalitetsgranskning och analys. 

Samma sökstrategi och sökord användes i CINAHL förutom MeSH termen “terminally ill” 

som istället byttes ut till CINAHL:s egna ämnesord “terminally ill patients”. Denna sökning 
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resulterade i 206 träffar. Efter genomgång av dessa exkluderades de artiklar som inte svarade 

mot syftet. Resterande lämpliga artiklar var dubbletter av de valda artiklarna från PubMed 

sökningen. Därför valdes inga artiklar från CINAHL. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva personers upplevelser av existentiell smärta vid obotlig 

sjukdom   

PubMed 2019 09 19 Begränsningar: English language 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 MSH Terminally ill 6357 	
     
2 FT Palliative 93839 	
     
3 FT Incurable disease 1718 	
     
4  1 OR 2 OR 3 99374 	
     
5 FT Existential pain 26  
     
6 FT Existential suffering 137 	
     
7 FT Existential distress 169 	
     
8 FT Existential anxiety 59 	
     
9 FT Existential concerns 165 	
     
10 FT Existential issues 196 	
     
11 FT Existential questions 77 	
     
12  5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 

OR 11 
754 	

     
13  4 AND 12 

 
 

280 15 
 

* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT –fritextsökning. 

	

Urvalet av studier gjordes utifrån att som första steg gå igenom artiklarnas titel, 

sammanfattning och nyckelord vilket enligt Östlundh (2017, s. 77) görs för att grovt sålla bort 

de artiklar som inte svarar mot syftet. Vidare exkluderades artiklar med irrelevant 
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studiedesign. Därefter lästes resultatet för att bedöma om artikeln skulle gå vidare till 

granskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att kunna utvärdera olika studiers vetenskaplighet och kvalitet måste de kritiskt granskas 

(Willman et al., 2016, s. 91). För att underlätta granskningsprocessen vid 

kvalitetsbedömningen användes en granskningsmall i sin helhet hämtad från statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014, Bilaga 5). Granskningsmallen är framtagen 

för att på ett systematiskt sätt värdera och bedöma studier med kvalitativ forskningsmetod 

med fokus på patientupplevelser. För att bedöma kvaliteten på studierna så gjordes 

kvalitetsgradering i procent. För att kunna gradera så kan man exempelvis välja ett 

poängsystem där positivt svar ger ett poäng och negativt eller inadekvat svar ger noll poäng. 

Därefter räknas den totala poängen om till procent och kan graderas i olika skalor (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Graderingen gjordes tregradig; 80-100 % motsvarade 

hög kvalitet (Grad I), 70-79 % motsvarade medelhög kvalitet (Grad II) och 60-69% 

motsvarade låg kvalitet (Grad III). Båda författarna gjorde kvalitetsgranskningen individuellt, 

därefter bestämdes kvalitén tillsammans vilket enligt Willman et al., (2016, s. 91) är viktigt 

för att öka trovärdigheten i granskningsprocessen. En översikt av de valda artiklarna redovisas 

nedan (Tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare/ år/ land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling
/  Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,låg
,mellan) 

Andreassen Devik, et 
al.  
/2013/Norge 

Kvalitativ 5 
 

Berättande 
intervjuer / 
Hermeneutisk 
fenomenologi  

Personer med 
obotlig cancer 
försöker hantera 
känslor av 
dödsångest. De 
upplevde ensamhet, 
att vara en börda 
för andra och risken 
att förlora sin 
identitet  som svårt 
att hantera. 
 

Medel 

Axelsson et al. 
/2012/Sverige 

Kvalitativ  8 
 
 

Berättande 
intervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien visar på 
deltagarnas 
medvetenhet om 
hur det är att leva 
nära döden. De 
beskriver rädsla för 
döden och 
dödsprocessen. 
Flera kände sig 
ensamma med sina 
existentiella tankar. 
  

Hög 

Blinderman, C., & 
Cherny, N.  
/2005/Israel 

Kvalitativ  
  

40 
 

Berättande 
intervjuer 
/ Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod  

Patienter med 
cancer i palliativt 
skede upplevde 
rädsla för 
dödsprocessen samt 
smärta genom 
upplevelser av 
skuld, ånger och 
hopplöshet. 
 

Medel 

Bolmsjö, I. 
/2001/Sverige 

Kvalitativ  
  

8 
 

Berättande 
intervjuer / 
Hermeneutisk 
analysmetod 

Patienter med ALS 
upplevde skuld 
över sitt förflutna 
och sorg över 
förlorade 
möjligheter i en 
oviss framtid. De 
kände hopplöshet 
över 
sjukdomsprogresse
n och över att inte 
kunna få bestämma 
när och hur man 
skall dö.  
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare/ år/ land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling
/  Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,låg
,mellan) 

Bolmsjö, I.  
/2000/Sverige 

Kvalitativ 10 
 

Berättande 
intervjuer / 
Hermeneutisk 
ansats 

Personer upplevde 
rädsla över att inte 
ha någon kontroll 
över döden, oro 
över att döendet 
blir ovärdigt samt 
skuld över att dö 
från familjen.   
  

Medel 

Bruce et al. 
/2011/Kanada 

Kvalitativ  22 
 
 

Berättande 
intervjuer 
/Grounded 
Theory 

Studiedeltagarna 
beskrev ett lidande 
till följd av 
sjukdoms diagnos. 
De uttryckte  
känslokaos av 
hopplöshet och 
förtvivlan. Troende 
började ifrågasätta 
och tvivla sin Gud. 
 

Hög 

Harris et al. 
/2018/England 

Kvalitativ      4 Berättande 
intervjuer/Fenom
enologi 
Hermenutisk 
analys 

Personerna i 
studien som lever 
med MS uttrycker 
känslor av att känna 
sig dödsdömd samt 
sorg över en 
förlorad framtid. 
 

Hög 

Laursen et al.  
/2019/Danmark 

Kvalitativ  17 
 

Berättande 
intervjuer  
/ Fenomenologi 
hermeneutisk 
analys 

Personer som lever 
med obotlig 
cancersjukdom 
kände sig ensamma 
med existentiella 
tankar och känslor. 
De ifrågasatte livets 
mening nu när livet 
fått gränser. 
 

Medel 

Leal et al.  
/2017/USA 

Kvalitativ 37 
 

Skrivna 
berättelser / 
Tematisk analys 

Personer med 
livshotande 
sjukdom utmanades 
med; medvetenhet 
om sin  
dödlighet, oviss 
framtid, 
känslomässig 
turbulens och sorg 
över att lämna sin 
familj. 
 
 
 
 
 
   

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare/ år/ land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling
/  Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,låg
,mellan) 

Melin-Johansson et al. 
/2008/Sverige  

Kvalitativ  8 
 

Berättande 
intervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Studiedeltagarna 
beskrev livet med 
sjukdom som att 
leva med en 
dödsdom som 
kontrollerade hela 
ens liv. De 
upplevde ofrivillig 
isolering och kände 
ett utanförskap pga 
sjukdomen. 
  

Hög 

Moestrup, L., & 
Hansen, H.  
/2015/Danmark 

Kvalitativ  17 
 

Semistrukturerad
e intervjuer / 
Textanalys 

Flera deltagare 
uttryckte sorg över 
att lämna livet och 
sin familj och att de 
inte var redo att dö. 
Vissa upplevde 
ångest för döden 
som ett slutligt 
tillstånd och 
beskrev rädsla för 
dödsprocessen. 
 

Hög 

Ozanne et al. 
/2013/Sverige 

Kvalitativ 14 
 

Berättande 
Intervjuer 
/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Personer som lever 
med ALS brottades 
med tankar kring 
liv och död. 
Känslor av 
orättvisa över att ha 
drabbats samt 
skuld, förlust och 
existentiell 
ensamhet framkom. 
 

Hög 

Schaufel et al. 
/2011/Norge 

Kvalitativ  11 
 

Semistrukturerad
e intervjuer /  
Systematisk 
textkondensering 

Studien visar hur 
patienter 
konfronterades med 
dödsångest vid 
sjukdomsbesked 
samt rädsla över 
framtiden med en 
oviss 
sjukdomsutvecklin
g. 
 

Hög 

Sherman et al. 
/2018/USA 

Kvalitativ  13 Berättande 
intervjuer 
/Kvalitatv 
innehållsanalys 

Personerna 
upplevde rädsla för 
döendet och döden. 
Insikten om att 
inför döden så är 
man ensam gav 
ångest. 
 
 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare/ år/ land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling
/  Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,låg
,mellan) 

Strang et al. 
/2014 / Sverige  

Kvalitativ  31 
 

Berättande 
intervjuer / 
manifest och 
latent 
innehållsanalys. 

Sjukdomen KOL 
gav patienterna 
insikt om att de 
snart skulle tvingas 
lämna livet och 
döden blev ett hot. 
De upplevde både 
livsångest i forma 
av rädsla för det 
oförutsägbara och 
det okända  
samt dödsångest. 

Medel 

	  

 

Analys 

Artiklarnas resultat analyserades utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) metod. Vid en manifest 

innehållsanalys beskrivs det som direkt uttrycks i texten och metoden är vanligt 

förekommande inom omvårdnadsforskning.  

Analysprocessen startades genom att planera genomförandet av analysen. De valda artiklarnas 

resultat lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla för dess helhet, vilket enligt 

Graneheim och Lundman, (2004) är viktigt för att skapa sig en helhetsbild över materialet. 

Därefter extraherades meningsenheter från artiklarnas resultat, både brödtext och citat som 

uttryckte upplevelser av existentiell smärta. Dessa märktes med en siffra som sedan följde 

med i samtliga steg. Detta för att lätt hitta tillbaka till meningsenheten i originaltexten. De 

meningsenheter på engelska som var svåra att förstå översattes till svenska. Därefter 

kondenserades alla meningsenheterna. Enligt Graneheim och Lundman, (2004) skall 

extraherade meningsenheter svara mot formulerat syfte för att sedan kondenseras vilket 

innebär att texten kortas ner utan att förlora dess innebörd. Totalt identifierades 226 

meningsenheter. Därefter påbörjades kategoriseringsprocessen genom att föra samman 

meningsenheter med liknande eller samma innehåll till en ny kategori som gavs ett 

kategorinamn. Detta gjordes i fyra steg och analysen stannade när det inte var möjligt att föra 

samman fler kategorier. Under analysen bearbetades och diskuterades kategorierna mellan 

författarna tills konsensus rådde. Enligt Graneheim och Lundman (2004) eftersöks likheter 
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och skillnader mellan meningsenheterna för att sedan kategoriseras stegvis tills 

meningsenheterna är varandra uteslutande och endast passar under en kategori. En kvalitativ 

innehållsanalys är inte en linjär process utan det krävs att man hela tiden går emellan 

meningsenheterna och den ursprungliga texten för att inte förlora kärnan. Analysen 

resulterade i fem slutgiltiga kategorier som presenteras som brödtext under resultatet. 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen i denna litteraturstudie resulterade i fem slutkategorier som 

presenteras i tabell 3. Kategorierna beskrivs i brödtext och stärks med citat från artiklarna som 

ingick i analysen.  

 

Tabell 3. Översikt av slutkategorier (n=5) 

Slutkategorier 

Att påminnas om livets sårbarhet och känna rädsla och ångest över den 

stundande döden 

Att känna meningslöshet och inte vilja lida längre  

Att känna sorg och förlust över att skiljas från livet och de man älskar  

Att känna sig besviken på Gud och ifrågasätta rättvisan i det som sker  

Att känna ensamhet och skuld att man orsakar ett lidande  

 

Att påminnas om livets sårbarhet och känna rädsla och ångest inför den stundande 

döden 

I flera studier beskrev personer hur deras sjukdomsbesked väckte tankar om döden som nu 

blev ett verkligt hot att förhålla sig till (Axelsson, Randers, Lundh, Jacobson & Klang, 2012; 

Blinderman & Cherny., 2005; Bolmsjö, 2001; Laursen et al., 2019; Leal et al., 2018; Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008; Moestrup & Hansen, 2015; Strang, Ekber-

Jansson & Henoch, 2014). Efter diagnosen upptogs hela vardagen plötsligt av tankar på döden 

och döendet (Axelsson et al., 2012; Blinderman & Cherny, 2005; Ozanne, Graneheim & 

Strang, 2013). I studien av Bruce, Schreiber, Petrovskaya och Boston (2011) beskrevs hur 

man under livets gång upplever olika förluster och svårigheter som orsakar lidande, men just 
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insikten om att man själv skall dö innebar att lidandet togs till en helt annan dimension. Den 

obotliga sjukdomen gav insikt att livet för alltid är förändrat och framtiden förkortad och 

utom ens kontroll (Leal et al., 2018; Sherman et al., 2018). De upplevde rädsla då man var 

osäker på vad som kommer efter döden (Moestrup & Hansen, 2015; & Strang et al., 2014). 

 

“Well, that (thoughts about afterlife) is something my mind is full of at the moment, and it is 

probably why I am so sad, because I . . . I do not . . . after all I think that there will be nothing 

after and other times I think, I hope that there will be something . . . you can believe but you 

cannot be absolutely sure.” (Moestrup & Hansen, 2015, s. 432) 

 

Till följd av deras sjukdomsdiagnos uppstod ovisshet inför framtiden och tankar på om det 

kommer eller inte kommer en morgondag (Blinderman & Cherny, 2005; Lauren et al., 2019; 

Leal et al., 2018). Vidare beskrevs hur en försämrad hälsa samt fysisk smärta gav upphov till 

ambivalenta tankar om livet och döden; personer beskrev att de inte ville inte dö, men 

samtidigt  inte heller leva om man ändå inte kommer bli frisk igen (Axelsson et al., 2012). 

Vid försämring av sjukdomen blev man åter påmind om sin sårbarhet inför livet slut 

(Axelsson et al., 2012; Melin-Johansson et al., 2008). När patienter under samma behandling 

dog runt om en väcktes frågor om vem är näst på tur.    

 

“Death came closer you know since I’d come to the dialysis ward two had died 

and this was the third one so then it sort of reminds you of approaching something 

I don’t usually think of it but when you get this kind of reminder how fast it may go 

then you think it over and wonder how long you will last.” (Axelsson et al., 2012, s. 2152) 

 

Personer beskrev hur hela ens existens sattes på paus på grund av sjukdomen (Ozanne et al., 

2013). De beskrev hur de upplevde känslor av maktlöshet över sjukdomens utveckling 

(Bolmsjö et al, 2000 & Schaufel, Nordrehaug & Malterud, 2011), rädsla och smärta över 

bristen på botemedel och deras oförmåga att inte kunna påverka den sista tiden av ens liv 

(Bolmsjö, 2000).  

 

I studier uttryckte personer att de kände rädsla och ångest inför döden som ingen kunde lindra 

och beskrev hur dödsångesten kontrollerade deras liv (Blinderman & Cherny, 2005; Laursen 

et al., 2019; Ozanne et al., 2013; Sherman et al., 2018; Strang et al., 2014). Den osäkra resan 

mot döden, samt hur man kommer att dö, skrämde mer än själva döden i sig (Axelsson et al., 
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2012; Bolmsjö, 2001; Ozanne et al., 2013; Strang et al., 2014). Många oroade sig för att 

döendet skulle bli ett lidande och undrade om dödsprocessen skulle bli en kort process eller 

en lång och smärtsam kamp (Axelsson et al., 2012; Blinderman & Cherny, 2005; Ozanne et 

al., 2013; Sherman et al., 2018; Strang et al., 2014). De uttryckte en rädsla över de symtom 

som kan uppstå under själva dödsprocessen (Moestrup & Hansen, 2015; Strang et al., 2014). 

Vissa upplevde specifika rädslor kopplat till dödsprocessen såsom ångest för att kvävas till 

döds och behöva kämpa med andnöd på dödsbädden. Även rädsla över att bara bli liggandes 

och vänta på att dö (Bolmsjö, 2000; Strang et al., 2014).  

 

“These problems that I have now may lead to a situation where I slowly choke to death, 

struggling for air, with intense anxiety and all that stuff. It’s obviously something you would 

rather not experience. So there’s a vast difference between dying and how you die.” (Strang 

et al., 2014, s. 468) 

 

I studien av Blinderman och Cherny (2005) framkom att personer skrämdes av tanken på att 

deras närstående skulle behöva bevittna deras egna rädsla för dödsprocessen. De upplevde 

rädsla för att man skulle dö ensam eller att döendet på andra sätt skulle bli ovärdigt 

(Blinderman & Cherny, 2005; Bolmsjö, 2000; Strang et al., 2014). I en studie av Strang et al. 

(2014) beskrevs skräck över att bli dödförklarad och levande begravd. Det upplevdes 

smärtsamt att inte kunna kontrollera döden och den sista tiden av sitt liv (Bolmsjö, 2000; 

Bolmsjö, 2001; Harris, Jack & Wibberley, 2018). Personer uttryckte känslor av att känna sig 

dödsdömd men samtidigt ovetandes om när döden kommer att inträffa (Harris et al., 2018; 

Melin-Johansson et al., 2008).  

“I was scared to close my eyes, that I just wouldn’t wake up [tearful].” (Sherman et al., 2018) 

 

Att känna meningslöshet och inte vilja lida längre 

 

Personer i studierna beskrev hur den palliativa diagnosen skapade känslomässig turbulens där 

man pendlade mellan olika känslotillstånd (Andreassen Devik, Enmarker, Wiik & Hellzèn, 

2013; Blinderman & Cherny, 2005; Laursen et al., 2019; Leal et al., 2018; Ozanne et al., 

2013). De uttryckte ett känslomässigt kaos av en bottenlös förtvivlan och orubblig sorg. 

Vidare beskrevs en ny känsla av hopplöshet som de aldrig någonsin tidigare upplevt och där 

tidigare hanteringsmekanismer inte längre fungerade (Bruce et al. 2011).  
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“...You desperately want to be free of this overwhelming dread, which hangs over your head. 

Every action is tempered by this cancer you do not control . . . We know life is forever 

changed.” (Leal et al., 2018, s. 150) 

 

Känslor av förtvivlan och hopplöshet gav en längtan efter döden som en befrielse från 

sjukdom och lidande (Axelsson et al., 2012; Bolmsjö, 2001; & Strang et al., 2014). De 

beskrev hur de inte längre kände glädje och lycka i livet på grund av den progredierande 

sjukdomen vilket gav känslor av att livet förlorat sitt innehåll (Blinderman & Cherny; 2005; 

Strang et al., 2014). I studien av Blinderman och Cherny (2005) beskrev en man som lever 

med metastaserad prostatacancer hur hoppet togs ifrån honom i samband med besked om ny 

inriktning av vården;  

 

“When I found out that I can't be cured I lost all hope, I was left only with time.” 

(Blinderman & Cherny, 2005, s. 378) 

 

Personer i studierna kände sig osäkra ifall livet hade någon mening när man var så svårt sjuk 

(Blinderman & Cherny, 2005; Harris et al., 2018; Ozanne et al., 2013). De beskrev att de inte 

ville leva med sjukdomen, men inte heller dö (Axelsson et al., 2012). Många upplevde känslor 

av hopplöshet och en rädsla över att förlora sin självständighet och bli beroende av andra 

(Andreassen Devik et al., 2013; Axelsson et al., 2012; Blinderman & Cherny, 2005; Bolmsjö, 

2000; Bolmsjö, 2001; Melin-Johansson et al., 2008; Ozanne et al., 2013). Det uttrycktes att 

man hellre dör än att bli helt beroende av andra (Blinderman & Cherny, 2005). Livets mening 

och värde ifrågasattes då livet nu fått gränser (Laursen et al., 2019). De berättade om hur de 

uppfattade livet som vackert och meningsfullt, men att sjukdomens lidande gav tvivel på om 

det verkligen var värt att leva (Blinderman & Cherny,  2005). Livet med sjukdom upplevdes 

plötsligt inte längre värt att kämpa för (Blinderman & Cherny, 2005; Bolmsjö, 2001). Det 

beskrevs sorg över att inte längre kunna leva som tidigare och vara den person man en gång 

varit (Andreassen Devik et al., 2013;  Blinderman & Cherny, 2005; & Strang et al., 2014).  

 

“You have to get on with your life, which can be difficult when you more or less don’t know 

anymore who you are, when you’ll be here and when you suddenly won’t be here anymore. 

It’s a different mindset from the mindset you had 10 years ago before you were diagnosed.” 

(Laursen et al., 2019, s. 5) 
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Att känna sorg och förlust över att skiljas från livet och de man älskar 

Personerna i studierna beskrev att ju närmare döden kom desto starkare blev deras önskan om 

ett längre liv fastän sjukdomen orsakat dem smärta (Axelsson et al., 2012; Sherman et al., 

2018 & Strang et al., 2014). De beskrev en kamp mellan liv och död då man inser att tiden är 

begränsad (Andreassen Devik et al., 2013; Melin-Johansson et al., 2008; Moestrup & Hansen, 

2015). Personerna berättade att de skulle kunna stå ut med det svåra sjukdomen orsakat dem, 

bara man fick leva lite längre (Sherman et al., 2018; Strang et al., 2014). De beskrev hur de 

hoppades på att under skulle ske för att få undgå döden (Blinderman & Cherny, 2005; 

Moestrup & Hansen, 2015; Strang et al., 2014). Många beskrev sin smärta över att döden kom 

för tidigt och förlorade möjligheter i en begränsad framtid (Bolmsjö, 2000; Ozanne et al., 

2013; Sherman et al., 2018). 

De beskrev hur de sörjde en förlorad framtid med sin familj och de framtidsplaner man inte 

längre fick bli en del av (Axelsson et al., 2012; Bolmsjö, 2001; Harris et al., 2018). Att vara 

förälder och dö från familj och sina barn upplevdes smärtsamt (Blinderman & Cherny, 2005; 

Bolmsjö, 2001; Harris et al., 2018; Moestrup & Hansen, 2015; Ozanne et al., 2013; Strang et 

al., 2014;). Denna smärta bidrog även till känslor av oro över hur barnens framtid skulle bli 

utan dem (Bolmsjö, 2000; Harris et al., 2018; Leal et al., 2018; Moestrup & Hansen, 2015; 

Strang et al., 2014). Många var inte redo att dö och kände smärta över att behöva lämna livet 

(Leal et al. 2018).  

“You see I’m not ready to go, not regarding leaving my husband and family. No one wants to 

leave their loved ones. I want to see my new granddaughter crawl, walk, and call my name.” 

(Leal et al., 2018, s. 152) 

I studien av Strang et al. (2014) beskrevs känslan av att behöva separeras från sina små barn 

som extremt smärtsamt. En mamma med obotlig sjukdom uttryckte sin oro över vad som 

kommer hända hennes son; 

“Yes, I am afraid that I’ll die. It goes around in my head: What will happen to my son I 

wonder. He’s 12 years old. He says: ’Mum, I want you to live all the time’, but I know that 

I’m so close to death.” (Strang et al., 2014, s. 468) 
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Att känna sig besviken på Gud och ifrågasätta rättvisan i det som sker 

Till följd av sjukdomsdiagnos ifrågasatte personerna i studierna varför de drabbats av den 

obotliga sjukdomen och vad man gjort för fel (Bolmsjö, 2000; Bruce et al., 2011;  Ozanne et 

al., 2013; Strang et al., 2014). Personerna beskrev en upplevd orättvisa som gjorde dem bitter 

och arg på Gud. Det beskrevs känslor av att känna sig sviken av sin Gud. De ifrågasatte varför 

man blivit sjuk, varför just de drabbades och undrade om det handlade om något ont de hade 

gjort (Ozanne et al., 2013). Det beskrevs hur man inte kunde förstå hur den Gud som man så 

starkt litade på och som en gång varit ens räddning, tillåter en att dö från sina små barn (Bruce 

et al., 2011). Personer ifrågasatte om Gud kanske straffade en för något man gjort tidigare i 

sitt liv (Blinderman & Cherny, 2005). Det framkom även att man inte alltid tvivlade på Guds 

existens, men istället tvivlade man på om man var förlåten för sina felsteg (Leal et al., 2018).  

“I think of my cancer several times during the day. It doesn’t go away. This has floored me. 

It’s left me doubting everything to do with me!! What I think, how I feel, the way I pray, the 

way I love, my faith, my fear of the hereafter. I believe in God. I’m not afraid to die, but what 

I fear is if he has truly forgiven me. Cancer has brought into the present what wrongs I’ve 

done in the past . . .Why me?”  (Leal et al., 2018, s. 151) 

Personer uttryckte tvivel på sin Gud till följd av det man utsatts för (Bruce et al., 2011, Leal et 

al., 2018 & Ozanne et al., 2013). Den hopplöshet man upplevde över att livet går mot ett slut 

var oförenlig med den andliga tron och rubbade den grundläggande trosuppfattningen (Bruce 

et al., 2011). Personer beskrev även hur de förlorat sin tro på Gud till följd av sjukdomen 

eftersom de kände att de faktiskt gjort gott i livet och inte förtjänade att bli sjuk (Ozanne et 

al., 2013).  

“Why me... why now when I finally have my life together... why now when I’ve worked so 

hard to be a well person–where’s the justice in this? Where’s the fairness? Is this happening 

just because my life’s always been unfair? I finally thought I had it figured out and then 

this...” (Bruce et al., 2011, s. 3) 

 

Att uppleva ensamhet och kämpa med känslor av skuld och ånger  

I en studie beskrev personer en ofrivillig isolering och förlorad samhörighet med familjen på 

grund av man inte var en del av framtidsplanerna längre (Melin- Johansson et al., 2008). Det 

framkom hur de upplevde en känsla av att stå utanför gemenskapen och känslor av isolering 
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då ens överväldigande rädsla inte gick att dela med de som inte var sjuka (Leal et al., 2018; 

Melin-Johansson et al., 2008; Strang et al., 2014). Personer beskrev hur fysiska begränsningar 

till följd av sjukdomen kunde leda till en minskad fysisk kontakt vilket bidrog till att man inte 

kände sig älskad (Melin-Johansson et al., 2008).  

“... she could no longer lift her arms so that she could hug family members or close friends. 

This curbed togetherness with family and contributed to a feeling of loneliness and was 

emotionally difficult to handle.“ (Melin-Johansson et al., 2008, s. 234) 

I studien av Leal et al. (2018) beskrevs utanförskap till följd av att man inte vågade prata om 

sin upplevda ensamhet. Personer upplevde sorg och isolering då man behöll tankar och 

känslor inom sig (Axelsson et al., 2012; Bolmsjö, 2000; Melin-Johansson et al., 2008). De 

beskrev hur de kände sig ensamma med sina existentiella tankar om framtiden eftersom de 

hade svårt att dela dessa tankar, känslor och oro med någon (Laursen et al., 2019).  

“I don’t share my thoughts with my husband. We’re worn out. He can’t take anymore. I don’t 

really have anyone to talk to.” (Laursen et al., 2019, s. 4) 

Personer beskrev känslor av djup ensamhet då de inte kunde dela sina tankar om döden med 

sin familj, i rädsla över att kanske tynga dem med sina existentiella tankar. Vidare beskrevs 

hur känslor av ensamhet uppstod i fall när familjen hade svårt att prata med varandra eller om 

den sjuka personen kände att det var den som måste stödja resten av familjen (Ozanne et al., 

2013). Personer beskrev hur det inte stod ut med att familjen oroade sig över dem 

(Blinderman & Cherny, 2005). Det beskrevs känslor av svår skuld över att orsaka sina 

närstående att själv behöva konfronteras med dödsångest. Vetskapen om att vara den som är 

orsaken till familjens lidande beskrevs som tung att bära (Ozanne et al., 2013).  

“The guilt of making the children unhappy, it`s terrible.” (Bolmsjö, 2000, s. 22) 

Personer beskrev en rädsla över att ge sjukdomen vidare till sina barn. Det upplevdes 

plågsamt och skapade känslor av skuld över att inte kunna skydda barnen från att få 

sjukdomen (Bolmsjö, 2002). Personer beskrev även hur de upplevde skuld och ånger för 

sådant de borde gjort i livet och önskade att det hade handlat annorlunda. Känslor av att ha 

handlat fel gav dåligt samvete vilket upplevdes smärtsamt. Många kände sig skyldiga till att 

själva ha orsakat sin sjukdom och upplevde skuld över att de drabbats av sjukdomen och 

frågade sig vad de hade gjort för misstag eller fel tidigare i sitt liv. De uttryckte en önskan om 
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att vilja gå tillbaka och göra saker annorlunda (Blinderman & Cherny, 2005; Bolmsjö, 2000; 

Leal et al., 2018).  

“I asked the doctor why I had got cancer? What mistakes had I made? If I changed my eating 

habits, could I go back?” (Bolmsjö, 2000, s. 22) 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av existentiell smärta hos personer som lever 

med obotlig sjukdom. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier som 

beskrevs i resultatet; Att påminnas om livets sårbarhet och känna rädsla och ångest inför den 

stundande döden, Att känna meningslöshet och inte vilja lida längre, Att känna sorg och 

förlust över att skiljas från livet och de man älskar, Att känna sig besviken på Gud och 

ifrågasätta rättvisan i det som sker, Att uppleva ensamhet och kämpa med känslor av skuld 

och ånger.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att personer upplevde känslor av rädsla och ångest 

kopplat till sjukdomen, dödsprocessen samt osäkerheten över vad som händer efter döden. 

Yalom (1980) beskriver döden som en bidragande orsak till existentiell kris hos människan. I 

grunden handlar det om medvetenheten om den oundvikliga döden och viljan att fortsätta 

leva. För personer som lever med obotlig sjukdom blir detta särskilt påtagligt. Nyatanga och 

De Vocht (2006) beskriver att dödsångest innebär en mångdimensionell upplevelse av 

obehagliga känslor när man tänker på sin egen eller andras död. Det kan handla om rädsla för 

smärta, straff, ensamhet och förlust av kontroll. Strang et al. (2004) menar att det finns en 

skillnad mellan att uppleva rädsla för något konkret inför döden och att uppleva ångest för 

döden. Dödsångesten har inget konkret fokus vilket innebär att man kämpar mot något okänt, 

vilket kan vara mycket plågsamt. I litteraturstudiens resultat beskrevs dödsångest som känslor 

av ängslan och fruktan för det okända som så svåra att ingen kunde lindra det. Nyatanga och 

De Vocht (2006) menar att döden är oförklarlig och när vi inte förstår ett fenomen så skapas 

egna idéer om det vilket i sin tur kan förstärka ångesten.  

 

I resultatet framkom att personer ifrågasatte livets mening till följd av starka känslor av 

hopplöshet då sjukdom tagit så mycket ifrån dem. Enligt Yalom (1980) har människan behov 
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att finna mening i livet. Ett liv utan mening, syfte och mål kan skapa stor smärta. Sachs, 

Kolva, Pessin, Rosenfeld och Breitbart (2013) beskriver hur obotlig sjukdom kan överväldiga 

personen med känslor av hopplöshet och förtvivlan då framtiden blivit begränsad, då kroppen 

lider och hindrar personen från att leva som man önskar. Att uppleva hopplöshet kan 

beskrivas som att vara i ett konstant mörker vilket kan leda till depression och önskan om att 

dö. Hopp skyddar personen mot existentiella hot. Då hoppet går förlorat uppstår hopplöshet 

vilket gör det svårt att hantera hotet, som sjukdomen kommer med.  

 

Ett av fynden i litteraturstudiens resultat var att personer med obotlig sjukdom upplevde sorg 

över att skiljas från de man älskar. Detta kan relateras till Browall, Melin-Johansson, Strang,  

Danielson och Henoch (2010) som beskriver hur patienter med obotlig sjukdom kan uppleva 

svåra känslor av förlust när den kommande döden innebär att man ofrivilligt måste skiljas från 

de som är så betydelsefullt i livet. Enligt Murata (2003) är relationer med andra människor ett 

viktigt behov för att man skall uppleva mening i livet. Att möta döden innebär inte bara ett 

slut av jaget utan även en förlust av ens relationer. Detta kan därför ge känslor av 

meningslöshet och förlorad identitet, vilket skapar existentiell smärta. I Strang och Strang 

(2002) berättar sjukhuspräster om möten med patienter i palliativt skede. Patienter uttrycker 

ofta sin kärlek för sin familj och oro över hur det kommer gå för dem när man inte längre är 

kvar. Patienterna upplevde ångest över separationen från dem och kände bitterhet över att inte 

få se sina barn växa upp. I litteraturstudiens resultatet visades även att personer med obotlig 

sjukdom kände sig sviken av Gud. Personerna plågades över tankar om den obotliga 

sjukdomen var ett straff av Gud för något ont man gjort. Detta kan relateras till Strang och 

Strang (2002) där sjukhuspräster uppgav att religiösa frågor var en av det viktigaste frågorna 

för patienter i palliativ vård att samtala kring. Frågorna kunde handla om sjukdomen var ett 

straff, om Gud hade övergivit en eller varför Gud tillåter detta hemska att ske som är 

allsmäktig. Enligt Richardson (2014) använder många gånger patienter sin tro på Gud som ett 

verktyg för att försöka förstå och hantera livets prövningar. Vid obotlig sjukdom kan personen 

uppleva en andlig kris när ens grundläggande tro hamnar i konflikt med det som sker vilket 

kan leda till att man ifrågasätter sin tro och livets mening. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer som lever med obotlig sjukdom kunde 

uppleva en djup ensamhet. Många kände sig ofrivilligt isolerade och utanför gemenskapen till 

följd av att man inte längre var en del av samma framtid. Enligt Sand och Strang (2006) kan 

de livsförändringar som uppstår när man är obotligt sjuk väcka känslor av ensamhet då man 
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blir medveten om sin egen dödlighet. Döden i sin tur påminner människan om en ofrivillig 

separation från livet samt hur ensam man är i döden. Enligt Ettema, Derksen och Leeuwen 

(2010) upplevs denna form av ensamhet trots andras närvaro. Då upplevelsen av existentiell 

ensamhet är så komplex och berör människan på djupet så kan det vara svår att prata om. Ett 

av fynden i litteraturstudiens resultat var att en bidragande orsak till känslor av ensamhet var 

svårigheter att kommunicera om sina tankar och känslor om döden.	Att uppleva existentiell 

ensamhet är extremt smärtsamt och därav viktig att uppmärksamma i palliativ vård (Ettema 

et. al., 2010). I studien av Sand och Strang (2006) beskrev personer andra situationer där 

känslor av existentiell ensamhet kunde uppstå. Det kunde handla om att bli lämnad ensam när 

man var i behov av stöd eller att vårdpersonalens beröring av den sårbara kroppen vid 

omvårdnad var objektifierande. Vi har reflekterat över hur sjuksköterskan under 

grundutbildningen lär sig bemötandets betydelse och vikten av att beröra patienter värdigt. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att även den fysiska omvårdnaden kan 

orsaka negativa känslor på en existentiell nivå. 

 

I resultatet uttrycktes personers upplevelser av existentiell smärta i form av ångest för döden, 

känslor av meningslöshet, skuld och ensamhet. Strang et al. (2004) beskriver hur existentiell 

smärta som begrepp ofta används som metafor för lidande. Detta var framträdande i denna 

litteraturstudies resultat. Att förstå upplevelser av lidande och hur man kan lindra det är 

centralt inom omvårdnad. För att kunna lindra lidande är betydelsefulla omvårdnadsåtgärder 

att sjuksköterskan stödjer patientens meningsskapande samt främjar upplevelser av hopp 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016, s. 12-13). I Morse teori om lidande delas lidandet upp i 

två delar - uthärdande och det känslomässiga lidandet som man pendlar emellan. De olika 

uttrycken för lidande innebär olika behov och kräver olika omvårdnadsåtgärder. I uthärdande 

undertrycker personen sina känslor samt fokuserar på nuet för att klara av situationen. Här 

kan sjuksköterskan stötta genom att säga att du gör det bra, vara närvarande som ett tyst stöd 

och stanna kvar med personen i nuet (Morse, 2001). Vi tror dock att sjuksköterskor i dessa 

situationer kan uppleva en osäkerhet då det kan vara svårt att avläsa att patienten lider.  

I det känslomässiga lidandet släpper känslorna och man gråter, sörjer och har behov av att 

kommunicera sitt lidande. När personen uttrycker känslor är det viktigt att trösta, lyssna och 

visa empati (Morse, 2001). Sjuksköterskeföreningen (2016, s. 8) beskriver mod som viktig 

dygd för god omvårdnad. Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) beskriver att modet 

är det som gör att man uppmärksammar patientens sårbarhet och lidande. Mod är att våga gå 

in i vårdrelationen och närvara vid lidande samt stanna kvar i svåra situationer. Trots att det 



	

	
	

22	

kan kännas svårt då man ställs framför patientens lidande är viktigt att möta det om patienten 

bjuder in. Om sjuksköterskan inte har mod att möta lidandet riskerar patienten att uppleva en 

distanserande attityd.   

 

Upplevelser av existentiell smärta i litteraturstudiens resultat handlar om meningslöshet. Vi 

tänker att sjuksköterskan måste ha beredskap för att kunna möta människor vars mening med 

livet gått förlorad. Karlsson, Friberg, Wallengren och Öhlén (2014) beskriver att lyssna på 

patientens berättelse som ett verktyg för att kunna förstå hur personen finner mening i sin 

situation. Berättandet i sig har en helande kraft eftersom det hjälper till att skapa mening, 

identitet och ett sammanhang. Grech och Marks (2017) belyser hur patienter kan ha svårt att 

uttrycka sina känslor och inte alltid vill öppna upp och diskutera existentiella problem. Därför 

är det viktigt att vårdpersonal försöker lyssna efter existentiella ”ledtrådar” i mötet. Det kan 

vara uttryckliga tvivel om livets mening eller ens tro, känslor av ensamhet eller att ”ingen 

förstår vad jag går igenom”.  Därav tänker vi att det är viktigt att sjuksköterskan i det dagliga 

omvårdnadsarbetet försöker identifiera behov som patienten uttrycker för att kunna möta 

dessa och inge trygghet. Enligt Socialstyrelsen (2013) är teamarbetet viktigt som en del av en 

god palliativ omvårdnad. En betydelsefull del kan därför vara att ta hjälp av andra 

professioner i vårdteamet, såsom präst eller annan andlig vägledare. Enligt Tornøe et al. 

(2015) är det av stor vikt att sjuksköterskan har förmåga att upptäcka de existentiella 

svårigheter som personer med obotlig sjukdom ställs inför samt har förståelse för hur det 

påverkar personen. Den existentiella smärtan kvarstår alltid hos personen till viss del, dock är 

sjuksköterskans möjligheter att kunna lindra den stor genom att vara lyhörd och inte överge 

patienten. Enligt Sand, Olsson och Strang ( 2018) uppger vårdpersonal inom den palliativa 

vården att de saknar kunskap i att möta patienter i existentiell kris. Det finns ett stort behov av 

utbildning inom detta område för hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan handla om teoretisk 

kunskap samt reflektioner med varandra i en arbetsgrupp, där man får dela personliga 

upplevelser och diskutera svårigheter.  

 

 

Metoddiskussion  

I en kvalitativ studie bedöms trovärdigheten utifrån de fyra begreppen; pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2013, s. 302).  
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Pålitlighet handlar enligt Holloway och Wheeler, (2013, s. 302-303) om att 

forskningsprocessens alla delar skall vara så tydligt beskrivna i studien så att andra skulle 

kunna upprepa den. Författarna till denna litteraturstudie har strävat efter att beskriva 

tillvägagångssättet utförligt och tydligt i alla forskningssteg. Datainsamling och 

urvalsprocessen har redovisats både i brödtext samt tabell. En svaghet med datainsamlingen 

kan vara att sökningen endast genomfördes i två databaser, då för få databaser enligt Willman 

et al. (2016, s. 71) kan ge ett snedvridet urval. Vidare kan relevanta artiklar gått förlorade till 

följd av valda sökord, trots att vi valde återkommande synonymer för existentiell smärta. 

Andra söktermer hade kunnat ge ett annat sökresultat. Författarna utförde 

kvalitetsgranskningen av artiklarna enskilt och diskuterade dem sedan tillsammans. De valda 

artiklarna med kvalitetsgradering presenterades i en översiktstabell. Tankegångarna under 

analysprocessen har beskrivits.  

Tillförlitlighet handlar om att resultatet ska spegla det studiedeltagarna faktiskt uttrycker 

(Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Metodartikel som användes var Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ manifest innehållsanalys. Detta då syftet med 

litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser. Val av passade analysmetod stärker 

studiens tillförlitlighet. Analysprocessen startades genom att läsa artiklarna noggrant för att 

verkligen förstå dess innehåll. Därefter extraherades meningsenheter som svarade mot syftet 

utan att medvetet exkludera text. För att minska risken för feltolkningar och säkra att 

extraherad data svarade mot syftet har författarna hela tiden gått tillbaka till artiklarnas 

originaltext samt kontinuerligt diskuterat meningsenheterna och kategorierna sinsemellan. Då 

författarna var oerfarna med analysmetoden kan det ha påverkat tillförlitligheten negativt. 

Dessutom fanns i meningsenheterna metaforer samt tankar och känslor som överlappande 

varandra vilket blev en utmaning i analysprocessen. För att stärka resultatet kan citat 

användas (Graneheim & Lundman, 2004). I resultatet finns många rika citat från de 

analyserade studierna vilket stärker trovärdigheten av litteraturstudien, då de styrker 

beskrivningarna av upplevelser av existentiell smärta. Då författarnas modersmål var svenska 

och artiklarna i studien var engelskspråkiga kan delar ha feltolkats vid översättningen och 

därmed påverkat innehållet. För att förebygga misstag har författarna fått gå tillbaka till 

originalartiklarna när osäkerhet uppstått.  

Överförbarheten handlar om att man skall kunna överföra studiens resultat till liknande 

situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det läsaren som avgör överförbarheten och därför är det viktigt med en 
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tydlig beskrivning av urval samt resultat. Författarna har beskrivit tydligt hur de gått tillväga 

för att hitta artiklar med upplevelser av existentiell smärta vid obotlig sjukdom hos vuxna 

personer. Resultat speglar tydligt dessa upplevelser. Upplevelserna av existentiell smärta är 

högst individuellt men vi anser ändå att resultatet kan ge en uppfattning om hur personer i 

liknande kontext kan uppleva.  

Bekräftelsebarhet i en studie stärks då slutsatserna speglar syftet och inte är påverkat av 

författarnas egna antaganden. Därav är det viktigt att exempelvis källorna och 

analysprocessen är tydliga för läsaren (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303 ). Författarna har 

strävat efter noggrannhet i referenshanteringen. För att förstå begreppet existentiell smärta 

läste vi på om dess betydelse. Författarna har hanterat sin förförståelse genom att inte påverka 

resultatet med egna antaganden. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017, s. 432) stärks 

bekräftelsebarheten i ett examensarbete genom att låta andra personer följa arbetsgången. 

Under hela arbetsprocessen har författarna delat och diskuterat alla forskningssteg med 

handledare som gett feedback samt vid opponentskap fått materialet granskat av andra 

studiekamrater.   

 

Slutsats 

Att leva med obotlig sjukdom kan vara något av de svåraste en människa måste möta och 

skapar upplevelser av existentiell smärta. För att sjuksköterskan skall kunna uppmärksamma 

den existentiella smärtan krävs en djupare kunskap och förståelse för vad den innebär för den 

unika personen. Den kunskapen är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna prioritera och ge 

existentiellt stöd i omvårdnaden. Viktiga omvårdnadsåtgärder är att lyssna, främja hopp och 

mening, visa empati, trösta och ibland bara vara ett tyst stöd. Den existentiella smärtan kan 

vara en utmaning i vården. Resultatet i denna litteraturstudie kan därav användas för att få en 

djupare förståelse för patienters upplevelser av existentiell smärta, vilket ökar möjligheten till 

en god palliativ omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. Vi tänker att existentiell smärta är 

något som människor i alla åldrar och livssituationer kan erfara. Det finns behov av vidare 

forskning om hur man kan möta existentiella behov hos patienter inom alla olika 

vårdinstanser.  

. 
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