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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Personer som lever med en obotlig sjukdom kan stå inför en livsomvändande 

förändring och tillvaron kan därför upplevas som komplex då den speglar både ångest över 

rådande liv och kommande avslut på livet. Personer som insjuknat i en obotlig sjukdom kan 

även de skapa en mening med livet genom att finna det som är viktigt i deras livsvärld. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med en obotlig 

sjukdom under det sista levnadsåret. 

Metod: En analys av tre patografier med kvalitativ ansats utfördes med hjälp av Graneheim 

och Lundmans tolkning av innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och tre underkategorier som utgör resultatet; 

”Tankar om livets slut” som beskrev personernas tankar kring den egna begravningen och 

den minnesbild som skulle finnas kvar efter deras bortgång. ”Döden som en del av livet” där 

personerna kunde uppleva en acceptans över att sjukdomen skulle komma att ta deras liv och 

kunde därefter finna en mening med tillvaron. ”Känslomässiga svårigheter med sjukdomen” 

med följande underkategorier: Sorg, Ilska och Skam var de känslomässiga svårigheter som 

personerna kunde uppleva som mest påtagliga under den förändring som den obotliga 

sjukdomen medförde under det sista levnadsåret. ”Livsglädje i livet” belyser att personerna 

kunde uppleva en glädje trots de begränsningar som sjukdomarna medförde. 

Slutsats: Den sorg, ilska och skam som personer med en obotlig sjukdom upplever kan skapa 

ett lidande som påverkar den självupplevda livsvärlden. Trots det lidande som infinner sig 

kan personer uppleva ett välbefinnande och en lycka i livet då de väljer att finna en mening 

med sjukdomen. Ytterligare forskning kan behövas kring personers upplevelser av att leva 

med en obotlig sjukdom. 

 

Nyckelord: Livsvärld, obotlig sjukdom, patografier, upplevelser. 
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Inledning 

Livet kan enligt Sheilds et al. (2015) ställas inför en livsförändring efter insjuknande av en 

obotlig sjukdom och där frågor kring livets mening och existens blir centrala. För en person 

med en obotlig sjukdom kan livet pendla mellan att leva i nuet och att ständigt påminnas om 

att livet kan avslutas inom en snar framtid. Sheilds et al. (2015) menar vidare att det sista 

levnadsåret med en obotlig sjukdom kan innebära känslor som ångest och frågor kring det 

fortsatta livet samt döden, samtidigt som meningsfullhet och en djupare mening med livet kan 

infinna sig. 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2014) påvisar att kunskapen kring omvårdnad av 

personer som insjuknat i en obotlig sjukdom inte anses som tillräcklig i förhållande till 

efterfrågan. WHO (2014) menar fortsättningsvis att det finns en rädsla från sjuksköterskor att 

arbeta inom den palliativa vården där personer med en obotlig sjukdom vårdas, just på grund 

av dess starka koppling till döden. Vidare belyser Ozanne, Graneheim och Strang (2013) att 

personer med en obotlig sjukdom behöver bli uppmärksammade och förstådda. Samtal kring 

besvär, funderingar och livet i sig kan enligt Ozanne et al. (2013) vara avgörande för att 

skapa en förståelse av personers liv med en obotlig sjukdom och på så sätt kunna ge dem ett 

värdigt avslut på livet. Därför är det av vikt att följande studie baserad på patografier som 

belyser personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom det sista levnadsåret 

genomförs. Kunskaper om hur personer upplever det sista levnadsåret med en obotlig 

sjukdom kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor för att kunna bemöta personer i 

den ovisshet som framtiden kan innebära.  

Bakgrund 

Följande kommer upplevelsen av att leva med en obotlig sjukdom beskrivas, tidigare 

forskning och bärande begrepp för studien att redovisas för att även kopplas samman med 

livsvärldsperspektivet. 

Upplevelsen av att leva med en obotlig sjukdom 

Eriksson (1987) förklarar begreppet "att uppleva" som människans egen medvetenhet samt 

medvetandet om sitt eget värde, som bildar underlaget för upplevelsevärlden. En upplevelse 

är för personen subjektiv och kan inte helt förstås av någon annan utomstående person. 
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Personen är enligt Eriksson (1987) i sin helhetsupplevelse unik och i behov av en gemenskap 

som bekräftar, förstår och accepterar det som upplevs. Socialstyrelsen (2013) menar att 

diagnostiseras med en obotlig sjukdom kan likställas med att få en fortskridande eller kronisk 

sjukdom, sjukdomen går därmed inte att bota utan handlar om att lindra och främja ett gott 

liv. Exempel på obotliga sjukdomar är amyotrofisk lateralskleros (ALS), kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) samt obotlig cancer. Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att en persons 

död inte helt kan förutses men att döden däremot är oundviklig inom en överskådlig framtid, 

det kan innebära att personer som lever med en obotlig sjukdom kan komma att leva vidare i 

allt från timmar, dagar, veckor eller månader. Ozanne et al. (2013) visar i sin studie att 

personer som lever med en obotlig sjukdom kan stå inför en livsomvändande förändring. 

Kroppen kan försvagas och genomgå en fysisk förändring där personer kan uppleva den egna 

kroppen som främmande. Personers kroppsliga hälsotillstånd kan kopplas samman med plats 

och miljö och när ett lidande infinner sig kan känslan av säkerhet ha en viktig plats där en 

hemtrevlig miljö kan bidra till ett lugn i tillvaron. För personer med en obotlig sjukdom kan 

det därför enligt Ozanne et al. (2013) vara viktigt att sjuksköterskor skapar en förutsättning 

till att de upplever en trygghet och kontroll i den rådande situationen. Genom att se till att ge 

utrymme för en hemtrevlig miljö finns möjligheter till att kunna vara ifred, finna ett lugn och 

därmed en förutsägbar tillvaro.  

 

Livssituationen för personer med en obotlig sjukdom kan enligt Ellingsen, Roxberg, 

Kristoffersen, Rosland och Alvsvåg (2014) vara komplex och speglar både ångest över 

rådande liv och kommande avslut på livet. Den osäkra resa som det kan innebära att färdas 

mot livet slut visar sig vara mest skrämmande, mer skrämmande än döden. Det kan därför 

upplevas betydelsefullt att få vårdas och avsluta livet i den egna hemmiljön, den harmoniska 

och vardagliga atmosfären kan skapa en ökad trygghet. Familj, vänner och rätten till ett eget 

liv kan alla vara beståndsdelar som visar sig ge upphov till att finna en mening med livet och 

existentiella frågorna kan på så vis vara viktiga. Ellingsen et al. (2014) menar att även 

personer som insjuknat i en obotlig sjukdom kan skapa en mening med livet genom att finna 

det som är viktigt i livsvärlden. 

Livsvärld 

Livsvärlden är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) den värld 

som varje enskild person lever i, försöker finna en mening med och fyller med ett 

livsinnehåll. 
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Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärldsperspektivet är en grund i fenomenologin som både 

är en filosofi och en kvalitativ forskningsansats som bejakar personers individuella 

upplevelser av livet och omvärlden. Inom livsvärldsperspektivet ska personens unikhet 

uppmärksammas då upplevelsen av livsvärlden är subjektiv. 

 

Dahlberg et al. (2003) påtalar att livsvärlden inom vården åskådliggörs genom personers 

erfarenheter kring hälsa, välbefinnande och lidande. Livsvärldsperspektivet framställs således 

genom personers egna berättelser. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv bidrar 

livsvärldsperspektivet med att sätta värde på upplevelserna av ohälsotillstånd istället för att 

enbart belysa det medicinska tillståndet hos personen. Dahlberg och Segesten (2013) menar 

att vid användandet av livsvärld som teori är syftet att förstå världen utan att krympa, 

nedvärdera eller skada den. Det är därför viktigt att vara öppen och följsam till det som 

undersöks. Dahlberg och Segesten (2013) skriver vidare om hur en större insikt av personers 

livsvärld kan ge sjuksköterskor en ökad möjlighet till att stärka upplevelsen av välbefinnande 

genom att erbjuda det rätta stödet.  

Välbefinnande och lidande 

Enligt Dahlberg et al. (2003) kan välbefinnande och lidande stå i relation till varandra samt 

förutsätter varandra. Med det menas att förhållandet mellan begreppen skapar en rörelse och 

en kamp för att kunna uttrycka hälsa. Välbefinnande och lidande är naturligt förekommande i 

livet och kan dessutom upplevas samtidigt, de är därav inte varandras ytterligheter. Hos den 

enskilde personen kan ett arbete för att uppleva välbefinnande vara lika viktigt som att strida 

mot olika former av lidande. Enligt Eriksson (1994) är målsättningen med vården att lindra 

personers lidande och samtidigt skapa förutsättningar för upplevelse av välbefinnande. 

Vidare måste välbefinnande och lidande ses som unikt hos den enskilde personen, och 

innebär därmed att det kan vara svårt att fullt ut förstå personens unika upplevelse. I svensk 

kultur finns enligt Dahlberg et al. (2003) en benägenhet till att förneka lidande då det 

ursprungligen rör personens värdighet. För att kunna uppnå välbefinnande kan det därför 

krävas att lidande först och främst accepteras och medges.  

 

Enligt Eriksson (1994) kan lidande vara en del av hälsan men kan även ses som ett hinder när 

lidande infinner sig i livsvärlden. Lidandet är något som är unikt för varje person och kan 

upplevas som en kamp mellan det goda och det onda. 
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Det kan enligt Eriksson (1994) upplevas svårt att förhålla sig till lidande om huruvida det är 

något gott eller ont, personen försöker därför försonas med lidandet och på så sätt finna en 

mening med den. Kraften i kärleken, hoppet och tron hos varje enskild person kan behövas i 

kampen för att lindra lidande. Eriksson (1994) skriver om tre olika former av lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan te sig som kroppslig 

smärta samt bidra till en existentiell påverkan hos personen, genom att reducera smärtan kan 

således lidandet lindras. Vårdlidandet kan i sin tur upplevas på olika sätt, allt ifrån utebliven 

vård till kränkning av personen. Ett livslidande kan vara ett lidande som påverkar hela 

personens livsvärld och kan utgöra ett hot mot dennes existens. Ovetskapen om när ens liv 

ska avslutas kan skapa en rädsla men samtidigt en kamplust där oväntade förändringar kan 

bidra till att finna en ny mening med livet. Slutligen menar Eriksson (1994) att ett onödigt 

lidande inte borde existera, dock finns det lidande som inte går att undvika. I de fall bör fokus 

ligga på att lindra lidande och visa personen värdighet och respekt vilket kan inge ny kraft 

och känsla av betydelsefullhet. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom 

under det sista levnadsåret. 

Metod 

För att besvara studiens syfte genomfördes en analys av tre patografier. Metodval av 

patografier föll sig naturligt då den subjektiva upplevelsen i patografierna bidrog till 

förståelse för personers sjukdomserfarenheter. Patografi förklaras av Bernhardsson (2010) 

som en berättelse i självbiografisk eller biografisk form och är skriven i jagform av en person 

som insjuknat i en sjukdom. Begreppet patografi kommer därför att användas genomlöpande 

i föreliggande studie. Enligt Skott (2012) skildrar berättelser specifikt personers erfarenheter 

och genom att dela med sig och samtidigt ta del av andras berättelser kan personer förstå sig 

själva, sina medmänniskor och den omvärld de lever i. Dahlberg (1997) påvisar även hur 

livsberättelser i form av patografier, memoarer, dagböcker kan beskriva ett vårdvetenskapligt 

perspektiv där personers hälsa, ohälsa, lidande och vård skildras. En kvalitativ ansats ansågs 

därför vara en lämplig design då personers upplevelser skulle studeras. 
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Olsson och Sörensen (2011) beskriver en kvalitativ ansats som en design vars syfte är att 

studera personers upplevelser och kan därmed innefatta ett litet antal personer. Syftet med en 

kvalitativ ansats är att finna det unika i exempelvis personens livsvärld för att sedan försöka 

förstå och beskriva olika fenomen såsom upplevelsen av en obotlig sjukdom.  

 

Urval 

Libris nationella biblioteksunderlag användes som sökverktyg till att finna lämpliga 

patografier till valt syfte. Libris (2015) är svenska bibliotekets gemensamma sökmotor med 

över sju miljoner titlar och daglig uppdatering. Inklusionskriterierna till patografierna var att 

de skulle vara självbiografiska utifrån personernas egna upplevelser av att leva med en 

obotlig sjukdom under det sista levnadsåret samt skrivna av personerna själva. På så vis var 

innehållet i patografierna inte utvalt eller tolkat av annan part. År 2000 sattes som det 

tidigaste utgivningsåret för att ge en så uppdaterad bild som möjligt av personers 

sjukdomserfarenheter. Patografierna skulle även vara skrivna på svenska för att eliminera 

icke korrekta översättningar från annat språk. Vid första sökningen i Libris användes 

sökordet patografier som resulterade i noll träffar. Sökordet obotlig sjukdom gav 11 träffar 

som inte visade sig vara i självbiografisk form. I sista sökningen användes enbart ordet 

sjukdomsbiografi vilket resulterade i 64 träffar. En patografi var skriven på engelska och 

därför exkluderades den. 20 patografier föll sedan bort då de var skrivna före år 2000. 

Ytterligare 26 patografier föll bort då de inte utspelades sig under personens sista levnadsår. 

Tre böcker föll bort då de inte klassades som biografier och slutligen föll 11 böcker bort 

eftersom de var skrivna av en anhörig. Slutligen återstod tre patografier som svarade mot 

studiens syfte och valdes vidare ut för analys. För att komplettera Libris-sökningen 

kontaktades även en bibliotekarie på både Karlskrona och Karlshamns stadsbibliotek som 

inte resulterade i ett ökat utbud av patografier. 

 

Titel: I kroppen min - resan mot livets slut och alltings början. 

Författare: Kristian Gidlund 

Årtal: 2013a 

Sidor: 329 

Kristian Gidlund var författare, journalist och musiker med en kärlek till livet. Vid 27 års 

ålder fick han besked om en elakartad cancer som kom att påverka hela hans liv. 
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Patografin är en sammanfattning av hans blogg som fick en genomslagskraft då hans texter 

förmedlade starka känslor på ett nytt och unikt sätt. Eftersom en begränsning i studien var att 

personernas sista levnadsår skulle studeras kunde inte allt innehåll i patografin användas, del 

I av II handlade om den första tiden i sjukdomsprocessen och valdes därför bort. 

 

Tirel: I kroppen min - vägsjäl 

Författare: Kristian Gidlund 

Årtal: 2013b 

Sidor: 212 

Patografin är en fortsättning på Kristian Gidlunds bloggskrivande där han skildrar sin svåra 

sjukdomstid. I boken får vi följa hans sista sju månader i livet färgade av både glädje, sorg, 

hopp och förtvivlan. Kristian Gidlund avled den 17:e september 2013, 29 år gammal. Sista 

delen av boken innehåller Emma Svenssons svartvita bilder från fotoutställningen om 

Kristian. 

 

Titel: Ro utan åror 

Författare: Ulla-Carin Lindquist 

Årtal: 2004 

Sidor: 248 

Ulla-Carin Lindquist var en folkkär Tv-profil känd från Rapport i SVT under 90-talet. Som 

50-åring diagnostiserades Ulla-Carin med den obotliga sjukdomen ALS. Vid hennes sida 

fanns maken och deras fyra barn. Boken skildrar hennes kamp och den kärlek hon kände till 

det liv hon snart kom att lämna. Ulla- Carin avled den 10 mars år 2004 i sitt hem, ett år efter 

hon fick sin diagnos. 

 

Gemensamt för de två informanterna var att de till största del vistades i sin hemmiljö.  

 

Dataanalys 

Patografierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. En manifest analys med latenta inslag har använts då Graneheim och 

Lundman (2004) menar att en manifest ansats enbart beskriver det uppenbara till skillnad från 

latent ansats som går djupare för att finna en underliggande mening. 
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Olsson och Sörensen (2011) påtalar att en kvalitativ innehållsanalys bearbetar vetenskapliga 

dokument och kärnan i analysen är det som förmedlas om personers upplevelser av hälsa i 

exempelvis patografier. Även Graneheim och Lundman (2004) påvisar hur en kvalitativ 

innehållsanalys kan tyda och analysera textens innehåll på ett djupare sätt. I Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004) är kärnan i analysen en förklaring av det 

manifesta innehållet i texten. Genomförandet av en innehållsanalys följer en struktur med 

olika steg och tillvägagångsätt med utrymme för tolkning. 

 

Patografierna lästes flertalet gånger individuellt utan utförda anteckningar för att få en 

överblick samt en förförståelse, de tre utvalda patografierna visade sig då vara relevanta för 

studien. Första steget i analysprocessen var att välja ut meningsbärande enheter med hjälp av 

överstrykningspenna samt post-it lappar som sedan låg till grund för en gemensam 

diskussion. Graneheim och Lundman (2004) menar att första steget i analysprocessen är att 

ord eller meningar som stämmer in på samma syfte lyfts ur textmassan för att skapa en 

hanterbar och åskådlig textmassa. De meningsbärande enheter som överensstämde valdes 

sedan ut och skrevs in i ett gemensamt Google Drive-dokument så att båda parter kunde ta 

del av och arbeta med dem. I Google Drive-dokumentet kondenserades de meningsbärande 

enheterna samt kodades, vidare i analysprocessen skrevs de kondenserade meningsbärande 

enheterna samt koderna in i tabellform i ett Word-dokument för att sedan skrivas ut och 

klippas isär. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kondensering som en koncentrering 

av meningsbärande enheter utan att innehållet förlorar sin innebörd. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver dessutom hur det efter kondensering sker en kodning som fungerar likt en 

etikettsfunktion för att förstå sammanhanget till den analyserade och kondenserade 

meningen. Fortsättningsvis i analysprocessen delades samtliga meningsbärande enheter med 

tillhörande kondensering samt koder upp i högar utifrån likheter och skillnader. Koderna 

bildade slutligen överensstämmande kategorier med tillhörande underkategorier som utgör 

resultatet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kategori som en samling av flera koder 

med liknande innehåll, kategorin beskriver vad de meningsbärande enheterna som bildat 

koder handlar om. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att en kod aldrig får passa 

in i flera kategorier eller för den delen falla mellan de olika kategorierna. Underkategorier 

skapas enligt Graneheim och Lundman (2004) för att kunna påvisa skillnader i resultatet 

under en och samma kategori. 
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Studiens resultat förstärktes sedan genom att lyfta fram citat till varje utvald kategori samt 

underkategori då det enligt Dahlberg-Lyckhage (2012) ger en ökad inblick till innehållet i 

kategorierna. Exempel på innehållsanalysen hänvisas till bilaga 1. 

 

Resultat 

Upplevelsen av att leva med en obotlig sjukdom under det sista levnadsåret sammanfattas i 

följande fyra kategorier samt tre underkategorier. Den första, andra och tredje kategorin 

benämns ”Tankar om livets slut”, ”Döden som en del av livet” samt ”Känslomässiga 

svårigheter med sjukdomen”. I den tredje kategorin framkom tre underkategorier: Sorg, Ilska 

och Skam. Den fjärde kategorin benämns ”Livsglädje i livet” (se figur 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1 Resultatets fyra kategorier och tre underkategorier. 

 

Tankar om livets slut 

Tankar som ständigt gjorde sig påminda hos personerna var hur minnesbilden av dem skulle 

leva kvar efter att sjukdomen tagit deras liv. De upplevde rädsla för att familj och vänner 

enbart skulle minnas den sjuke personen istället för att se personen bakom sjukdomen, eller i 

värsta fall helt glömmas bort. Personerna beskrev hur de oroade sig för att inte få sin 

begravning så som de hade önskat. De påtalade flertalet gånger hur de önskade att 

begravningen skulle utformas och planeringen kring den dagen återkom ofta i deras tankar 

(Lindquist, 2004; Gidlund, 2013b).  

 

Känslomässiga 

svårigheter med 

sjukdomen 

Skam Ilska Sorg 

Livsglädje i livet Döden som en 

del av livet 

Tankar om livets 

slut 



 

12 

 

"Och jag funderar väldigt ofta på detaljer. Små detaljer som min egen 

begravning. Jag har funderat så mycket på de där små detaljerna att jag 

idag vet hur den ska gå till. Jag vet vilka sånger som ska framföras. Hur 

jag önskar att den dagen blir." (Gidlund, 2013b, s. 56) 

 

Innan livet nått sitt slut upplevde personerna orostankar kring hur de skulle orka leva med 

sjukdomen och de fysiska och psykiska symtom som den medförde. Ovissheten kring besked 

om behandling och provresultat skapade en oro för när och om livet skulle ta slut. 

Vidare upplevdes en oro kring att inte hinna med de kortsiktiga målen som personerna satt 

upp under sjukdomsprocessen, men att inte kunna uppfylla framtidsdrömmar var det som 

gjorde mest ont. Personerna hade som hopp att kunna uppleva så mycket som möjligt innan 

deras liv avslutades och när deras sista stund var kommen hade de en önskan om att få somna 

in lugnt och tryggt i sin egen hemmiljö (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b). 

 

Döden som en del av livet 

Flertalet gånger beskrev personerna att de inte var rädda för döden, när döden var ett faktum 

fanns inte längre något att förlora. De upplevde att de hade funnit ett lugn efter att ha 

accepterat sitt öde och kunde samtidigt se döden som en befrielse vid livets slut. Trots 

vetskapen om att de snart skulle dö upplevde personerna ändå att de kände sig mer levande än 

när de inte var sjuka, de var mer närvarande. Personerna kände inte heller någon rädsla för att 

sjukdomen tog över deras kroppar, så länge de upplevde att de behöll sina sinnen. Döden i sig 

var inte skrämmande utan det som skrämde personerna var tanken om att bli övergivna och 

ensamma (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b).  

 

"Jag är inte rädd för döden. Det är en blytung rad, men jag menar varje 

bokstav. Jag har träffat döden många gånger. Konfronterat. 

Kompromissat. Förlikat. Förhandlat." (Gidlund, 2013a, s. 240) 

 

Personerna beskrev att de aldrig gav upp och hur de hade accepterat situationen. De hade inte 

heller gett upp för att döden blivit ett faktum utan kunde finna en mening med livet och det 

lidande som utspelade sig. Varje dag och varje stund var för personerna en gåva och därför 

ville de fortsätta kämpa in i det sista (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a). 
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En av personerna upplevde dessutom att döden förde en närmare livet och ville därför inte 

vara utan den delen (Lindquist, 2004). Genom att inte bli bitter och låta sjukdomen överta 

livet, skapades istället en acceptans och en kämpaglöd trots vetskapen om att sjukdomen inte 

kunde övervinnas. Nära och kära skulle inte heller se döden som ett definitivt slut, de skulle 

försöka acceptera situationen och se det som en tröst att de en dag skulle återförenas 

(Gidlund, 2013a). 

 

Känslomässiga svårigheter med sjukdomen 

Den förändring som en obotlig sjukdom kan innebära under det sista levnadsåret skapade 

känslomässiga svårigheter som kunde yttra sig på olika sätt. Känslor som sorg, ilska och 

skam var de känslor som personerna upplevde mest påtagliga under sjukdomsprocessen 

(Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b).  

 

Sorg 

Personerna upplevde att deras liv färgades av sorg i många sammanhang och de förstod inte 

varför just dem hade fått en obotlig sjukdom. De kände därför en sorg över att inte ha 

uppskattat livet mer som de levde förut. Personerna uttryckte att de upplevde en sorg över hur 

deras kropp inte längre fungerade som den en gång hade gjort och de kroppsliga 

förändringarna bidrog till att vardagen inte längre var densamma. En sorg uttrycktes då de 

inte längre kunde tillbringa tid med sin familj på samma sätt som förut och det fanns en 

längtan efter att känna sig normal igen. Symtomen som sjukdomarna medförde upplevdes 

skapa både en mental och fysisk trötthet som tog ifrån personerna orken till att varken umgås 

eller prata med de personer som stod dem nära (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013b).  

 

Personerna beskrev en upplevd sorg relaterat till närstående. Sorg i att behöva lämna dem, att 

inte längre kunna ta del av deras liv och inte längre kunna ge av den kärlek som de kände. 

Personerna upplevde även en sorg över att närstående blev indragna i sjukdomsprocessen och 

att de behövde lämna kvar dem med ett sorgearbete när sjukdomen tagit deras liv. För att inte 

förstärka sorgen hos de närstående höll personerna upp en fasad om att allt var bra, de ville 

inte visa sin egen sorg för dem de älskade (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a). 
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"Den Kristian som en gång var, är på väg att dö. Jag är så ledsen över att 

behöva dra in alla de människor som jag älskar så mycket i det här 

helvetet igen." (Gidlund, 2013a, s. 178) 

 

Personen uttryckte även en genomgående sorg över det barn som aldrig fick upplevas, ses 

växa upp eller älskas. Det fanns även en sorg kring förlusten av drömmar som tidigare hade 

varit en viktig del i livet, det gjorde nu för ont (Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b).  

 

En känsla av sorg upplevdes över att lämna sin familj som betydde mycket för personen. 

Tankarna kretsade kring huruvida familjen skulle klara sig själva, hur barnen som var 

minderåriga skulle formas under sin uppväxt och vem som skulle ta hand om alla de 

vardagssysslor som personen annars tagit hand om (Lindquist, 2004). 

 

Ilska 

Ilskan som utagerades var många gånger riktad mot annat än det egentliga målet. Det fanns 

stunder då personerna uttryckte ilska mot exempelvis vårdpersonal när de i grund och botten 

visste att ilskan egentligen var riktad mot sjukdomen (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a). 

 

"Jag tänker inte skriva om ilskan. Den när jag sprang ut på gatan utan 

skor och skällde ut de stackars sköterskorna för att jag tyckte att de 

trängde sig på, när det i själva verket var cancern som jag ville 

konfrontera." (Gidlund, 2013a, s. 309) 

 

Det fanns även en uttryckt ilska gentemot sjukvården och deras agerande i förhållande till 

personerna. Personerna uttalade en speciell önskan om att ha så få aktörer som möjligt 

inblandade i besked kring sjukdomen och att det fanns en kontinuitet i vården. Det fanns 

tillfällen då dessa löften inte hölls och personerna uttryckte en ilska kring den rådande 

situationen. Samtidigt kände personerna en ilska över hur svårt det var att få den hjälp som de 

var berättigade till från sjukvården och att det skulle krävas skinn på näsan för att få sin röst 

hörd (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a). Det fanns en upplevd ilska gentemot läkare och 

annan vårdpersonal som inte talade direkt till personen. Sjukdomen hade förvisso berövat 

personen talet och förmågan att uttrycka sig som förr, men förmågan att förstå fanns ännu 

kvar och det väckte därför en ilska. 
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Personen var inte sin sjukdom och upplevde därför en ilska och upprördhet över att inte bli 

sedd för den personen som den faktiskt var (Lindquist, 2004).  

 

Skam 

Genom att kroppen förändrades och att sjukdomen tog en allt större del av personernas liv 

infann sig känslor av skam. De utseendemässiga förändringarna beskrevs som besvärliga och 

väldigt påtagliga. 

Känslan av att inte längre vara attraktiv och behöva skämmas över sitt utseende var något 

som personerna upplevde som en stor börda. Kroppens förvandling fick dem att känna sig 

som en främling i sin egen kropp och de kände inte heller igen sin egen spegelbild (Lindquist, 

2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b). 

 

"Jag ser mannen. Han är vacker. Han fanns alldeles nyss. Nu är han 

någon annan. Ett blekt spöke. Någon som drar sig för att se sig själv. 

Någon som funderar på att ta bort spegeln från badrummet. Någon som 

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

 

Tillsammans bidrog dessa känslouttryck till att skammen i deras kropp blev allt mer påtaglig 

och närvarande. Personerna upplevde även en skam över att inte längre vara oberoende och 

kunna ta hand om sig själv (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b).  

 

Livsglädje i livet 

Personerna upplevde att de trots en obotlig sjukdom inte slutade leva eller för den delen vara 

olyckliga, istället uttryckte de en glädje över att de hade levt ett gott och rikt liv och kunde 

fortfarande uppskatta upplevelser i nuet (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013b). En lycka infann 

sig som tidigare aldrig varit närvarande, skratt fyllde huset med glädje och humor blev ett 

måste för att personen skulle kunna härda ut den svåra tid som sjukdomen innebar (Lindquist, 

2004). 
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"Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka nu när jag är 

dödssjuk, stunder som jag sällan känt förut. Lycka har aldrig varit min 

starkaste sida. Men nu börjar den bli det. Därför skrattar jag." 

(Lindquist, 2004, s. 84) 

 

Efter att de fått besked om en obotlig sjukdom kunde personerna reflektera över livet på ett 

annat sätt och de kände uppskattning över det allra minsta. Saker som tidigare gått obemärkt 

förbi ingav plötsligt glädje och de blev allt mer medvetet närvarande, glädjen i det lilla låg 

nära till hands då tiden var begränsad. Närheten till deras närstående visade sig vara 

avgörande för personerna och till och med livsförlängande. 

Personerna upplevde att relationen till deras närstående växte sig allt starkare under 

sjukdomsprocessen, den stärkta relationen gav dem både kärlek och trygghet som de behövde 

för att klara av att leva under det sista levnadsåret (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a). 

 

För personerna blev tiden mer värdefull, tiden fick helt plötsligt en ny innebörd där saker och 

ting värdesattes på ett annorlunda sätt. Tiden som var kvar ville personerna ta tillvara på och 

fylla med så mycket glädje och meningsfullhet som möjligt. Tiden med familj och vänner 

visade sig vara mest betydelsefullt och bidrog till att öka personernas glädje och 

välbefinnande under den sista tiden i livet (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013b).  

 

Personerna vårdades till största delen i sitt hem under sjukdomsprocessen men den sista tiden 

tillbringades helt i hemmet. Hemmet visade sig vara direkt avgörande för deras upplevelse av 

välbefinnande eftersom de korta stunder kunde känna sig normala och sjukdomen lyste då 

med sin frånvaro. Personerna beskrev även den tröst och glädje som de kunde känna genom 

att prata med andra som var i samma situation, på så sätt kunde de känna en gemensam 

förståelse och samhörighet (Lindquist, 2004; Gidlund, 2013a; Gidlund, 2013b). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom under 

det sista levnadsåret. En analys av patografier med en kvalitativ ansats valdes då personers 

upplevelser skulle studeras. 
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Valet av metod motiveras av Friberg (2006) som menar att en kvalitativ ansats har som 

yttersta syfte att ge sjuksköterskor en ökad förståelse samt kunskap för att på ett bättre sätt 

kunna bemöta personers upplevelser av olika ohälsotillstånd. Även Polit och Beck (2004) 

anser att en kvalitativ ansats kan vara passande då syftet var att belysa personers upplevelser, 

en kvalitativ studie möjliggör att mer detaljerat belysa upplevelser hos personer än vad en 

kvantitativ studie skulle kunna göra.  

 

Patografier valdes då det enligt Skott (2012) kan ge en subjektiv beskrivning av personernas 

upplevelser av en sjukdom. Valet av patografier stärks då även Olsson och Sörensen (2011) 

menar att livsberättelser ger en insyn i informantens livsmöten samt minnen kring olika 

händelser som dessutom är välarbetade. Utmärkande för livsberättelser är enligt Dahlberg 

(1997) att svar till valt syfte finns genomgående i patografierna till skillnad från intervjuer då 

enbart svar på den direkta frågan erhålls. Olsson och Sörensen (2011) påstår att nackdelen 

med att analysera patografier skulle kunna vara den stora mängd textmassa som ska bearbetas 

i förhållande till exempelvis en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Dock har 

detta inte varit en svårighet vilket kan bero på att studien har genomförts av två personer och 

det kan därför ha varit möjligt att bearbeta en större textmassa än vad som hade varit rimligt 

för en person. 

 

Libris användes som databas för att finna patografier till valt syfte då den var enkel och har 

ett brett utbud av böcker och enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) innehåller den en 

större del av den svenska litteraturen som publicerats sedan år 1866. Willman et al. (2006) 

påvisar även att det finns olika databaser där studiens frågeställning styr valet. Det var till en 

början svårt att finna lämpliga sökord. Vid första sökningen användes enbart sökordet 

“patografier” vilket resulterade i noll träffar. Orsaken till sökresultatet kan enligt Häggblom 

och Mattsson (2007) bero på att ordet patografi är ett nytt begrepp inom både svensk och 

utländsk litteratur, därför kan ordet vara svårt att finna i sökdatabasen då det ännu inte är fullt 

så uppmärksammat. I andra sökningen användes sökordet ”obotlig sjukdom” vilket 

resulterade i patografier som inte motsvarade syftet, dock påträffades sökordet 

”sjukdomsbiografi” som ett ämnesord i en av böckerna vilket ansågs vara ett relevant sökord 

då det resulterade i träffar som svarade på studiens syfte.  

 

Sökningen i Libris resulterade i tre patografier som valdes ut för analys. Två av patografierna 

var skrivna av samma person vilket innebar att resultatet baserades på enbart två informanter. 
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Antalet ansågs vara tillräckligt då den unika och kvalitativa upplevelsen hos ett mindre antal 

personer skulle studeras, inte kvantiteten av upplevelser. Fler informanter med en obotlig 

sjukdom skulle dock ha kunnat bidra till ett annat resultat. Det kan ses som en styrka att 

sökningarna i Libris resulterade i patografier som handlade om olika obotliga sjukdomar då 

det gav ett brett spektrum av upplevelser. Detta bekräftar Sheilds et al. (2015) genom att 

påvisa hur en studie med olika obotliga sjukdomar skildrar såväl olikheter som likheter, olika 

sjukdomstillstånd ger en ökad förståelse och bredd till resultatet kring personers upplevelser. 

Olika obotliga sjukdomar kan samtidigt ses som en svaghet då upplevelserna av ALS och 

cancer, som var de sjukdomstillstånd som patografierna handlade om, kan skilja sig åt i 

sjukdomsprocessen. Detta kunde ha försvårat sammanställningen av resultatet, men det 

utgjorde inte ett hinder i föreliggande studie. Valda patografier skildrade däremot 

upplevelserna från både ett manligt och kvinnligt perspektiv vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan öka tillförlitligheten då resultatet får ett bredare perspektiv med större 

variation.  

 

Svenska som originalspråk valdes som inklusionskriterie då Willman et al. (2006) menar att 

originalspråk bör användas för att utesluta tolkningar vid översättning av patografierna. 

Denna språkbegränsning kan ses som en styrka då det medför att studiens resultat kan 

implementeras i svensk kontext. En annan inklusionskriterie var att patografierna skulle vara 

skrivna av personerna själva för att eliminera ytterligare tolkningar av deras upplevelser kring 

den obotliga sjukdomen. Nackdelen med detta kriterium kunde ha varit att personerna var för 

svaga under det sista levnadsåret för att på ett adekvat sätt kunna förmedla sina känslor, detta 

kunde på så vis ha bidragit till ett annorlunda resultat då andra kategorier troligtvis hade 

bildats. Det kan ses som en fördel att en utav patografierna var baserad på personens blogg då 

textmassan inte granskats innan publicering, dock kan bloggmaterialet även ses som en 

nackdel då personen kan ha förskönat upplevelserna i syfte att öka antalet läsare. Resultatet 

kan ha påverkats då personerna i patografierna var journalister och vana vid att uttrycka sig 

formellt i både tal och skrift. Det kan ses som både en fördel och en nackdel då personerna 

lättare kan sätta ord på sina upplevelser, men det kan även leda till att textmaterialet vinklats 

för att passa läsarna. 

 

I studien användes Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Analysprocessen 

valdes då stegen var enkla att följa och enligt Graneheim och Lundman (2004) är denna 

process väl lämpad för vårdvetenskaplig forskning med kvalitativ ansats. 
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Patografierna lästes först individuellt för att inga upplevelser skulle falla bort i den stora 

textmassan och för att kunna bilda en egen uppfattning av innehållet. Resultatet blev på så vis 

styrkt då de meningsbärande enheter som slutligen valdes ut var de som var 

överensstämmande. Diskussioner fördes kring huruvida de meningsbärande enheterna 

besvarade syftet och ett fåtal föll därefter bort då de inte beskrev en upplevelse. Graneheim 

och Lundman (2004) påvisar att det kan vara en fördel att föra en diskussion kring de uttagna 

meningsbärande enheterna eftersom de genererar i liktydiga svar. Under steget i 

analysprocessen där kondensering samt kodning av de meningsbärande enheterna skulle 

utföras påträffades inga hinder, dock fanns det svårigheter kring att bilda kategorier som var 

övergripande och som inte kunde passa in i andra kategorier. Svårigheter med att urskilja 

tydliga kategorier menar även Graneheim och Lundman (2004) kan vara ett hinder då 

meningsbärande enheter kan gå in i varandra. De svårigheter som uppstod ledde till att 

koderna fick analyseras ytterligare innan slutgiltiga kategorier kunde benämnas, detta får 

ändå ses som en styrka då kategorierna blev välarbetade. I kategorin ”känslomässiga 

svårigheter med sjukdomen” framkom enkelt och naturligt tre underkategorier då det fanns 

skillnader som behövde belysas. 

 

En manifest ansats med latenta inslag valdes då Graneheim och Lundman (2004) menar att 

användandet av endast en manifest ansats kan bidra till att helheten går förlorad, därav 

behövs latenta inslag för att kunna ge en bredare bild av personers upplevelser och risken för 

att missa viktigt innehåll blir då mindre. Enbart en manifest ansats skulle därför kunna bidra 

till ett annorlunda resultat som inte hade varit lika innehållsrikt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att personerna som levde med en obotlig sjukdom under det sista 

levnadsåret inte upplevde någon rädsla inför döden men kunde däremot uppleva en rädsla för 

att bli ensamma. Personerna valde istället att acceptera döden som en del av livet och fann en 

ny mening med tillvaron. Det ligger enligt Dahlberg et al. (2003) i människans natur att söka 

en mening med livet och sträva efter att fylla den med ett betydelsefullt livsinnehåll. 

Makaroff, Sheilds och Molzahn (2013) styrker resultatet i föreliggande studie och förklarar 

att personer som lever med en obotlig sjukdom väljer att inte fokusera på döden, de tillåter 

sig istället att leva utan en ständig närvaro av rädsla och osäkerhet som situationen kan 

innebära. 
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Även Johansson, Axelsson och Danielson (2006) påvisar att negativa känslor är direkt 

meningslösa och fokus bör istället ligga på det positiva för att underlätta den rådande 

situationen, döden känns på så vis inte lika skrämmande. I föreliggande studie framkom även 

att personerna kunde uppleva en frid över att få avsluta livet, på så vis kunde lidandet få ett 

slut och ett lugn i själen kunde infinna sig. Ohnsorge, Gudat och Rehmann-Sutter (2014) har 

likheter med resultatet i föreliggande studie och beskriver det som att personer som lever med 

en obotlig sjukdom kan se fram emot döden och på så vis acceptera den, de kan se döden som 

en befrielse från lidandet som sjukdomen kan medföra. Vidare menar Ohnsorge et al. (2014) 

att viljan att avsluta livet kan skapa en skuld gentemot närstående och hindra personen från 

att yttra denna känsla och önskan. Ozanne et al. (2013) förkastar att det inte finns någon 

rädsla inför döden och menar att det faktiskt kan finnas en rädsla, en rädsla som framförallt 

handlar om den resa som utspelar sig fram till livets slut. 

 

Personerna i resultatet upplevde att tankar kring livets slut var ständigt närvarande som bland 

annat skapade en oro för hur deras begravning skulle utformas. Dessa tankar kretsade kring 

huruvida denna dag skulle kunna bli vacker och fridfull för närstående att minnas men 

framförallt om den skulle bli så som personerna önskade. Johnston, Milligan, Foster och 

Kearney (2012) styrker resultatet genom att påvisa hur förberedelser inför döden är vanligt 

förekommande hos personer som lever med en obotlig sjukdom. Enligt Johansson et al. 

(2006) är planering kring den egna begravningen en handling av kontroll som i sin tur ger en 

ökad acceptans och anpassning till det faktum att livet ska ta slut. Johnston et al. (2012) 

menar dessutom att personer som känner sig redo inför ett avslutat liv kan uppleva en känsla 

av välbefinnande och hopp. Även resultatet i föreliggande studie påvisar att upplevelsen av 

att leva med en obotlig sjukdom många gånger kan innebära ett psykiskt lidande samtidigt 

som ett välbefinnande infinner sig. Dahlberg et al. (2003) styrker detta genom att förklara att 

lidandet måste accepteras innan ett välbefinnande kan upplevas, trots att de är varandras 

motsatser så lever de i symbios. Detta ligger i linje med Eriksson (1994) som påvisar att 

lidandets mening framkommer då en förlikning med den rådande situationen äger rum och 

kan öppna upp för att finna en mening med livet. 

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde en sorg över de kroppsliga förändringar som 

sjukdomen medförde. Den fysiska och psykiska tröttheten som infann sig skapade en sorg 

över att de inte längre kunde känna sig normala och umgås med närstående på samma sätt 

som förut. 
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Ozanne et al. (2013) bekräftar att den kroppsliga förlusten som personer kan uppleva bidrar 

till en besvikelse, en sorg samt en känsla av orättvisa över att ha insjuknat i en obotlig 

sjukdom. Sorgen blir speciellt påtaglig då personerna upplever sig bli beroende av andra i sin 

vardag. I föreliggande studie framkom även att personerna upplevde en sorg över att inte bli 

sedd som den personen de var, sjukdomen övertog en allt större del av deras identitet. 

Johansson et al. (2006) bekräftar att det kan finnas en sorg kring att inte längre bli sedd som 

personen de egentligen är och vill därmed inte likställas med sin obotliga sjukdom. Den sorg 

som framkom i föreliggande studie kunde yttra sig som ilska, dels för att de inte blev sedda 

för den person de egentligen var men även för att sjukvårdspersonal talade över huvudet på 

dem. Flertalet gånger kom ilskan att utageras gentemot personer i deras närvaro fastän ilskan 

egentligen var riktad mot sjukdomen.  

 

I resultatet framkom det att upplevelsen av tid kom att omvärderas och personerna kunde 

därför leva mer i nuet. En ökad närvaro gjorde att personerna kunde stanna upp och reflektera 

över små saker som de tidigare inte uppskattat. Shields et al. (2015) har likheter med 

resultatet och menar att personer som har en obotlig sjukdom lever i en ständig balansgång 

mellan att leva i nuet och att samtidigt påminnas om en kommande död vilket medför att det 

blir viktigt att leva en dag i taget. Resultatet i föreliggande studie låg även i linje med 

Ellingsen et al. (2014) som beskriver att upplevelsen av tid och meningsfullhet under det sista 

levnadsåret påverkas av tillstånd såsom lidande, välbefinnande och fysiska begränsningar. 

Den oförutsägbarhet som sjukdomen innebär gör att tiden inte går att stanna eller för den 

delen vrida tillbaka, att bli medveten om den korta tid som är kvar medför att personer kan 

leva mer i nuet. I föreliggande studie framkom dessutom att närstående fick en mer 

betydelsefull roll i personernas liv, de uttryckte att familj och vänner bidrog till att de kunde 

känna ett ökat välbefinnande vid livets slut. Dahlberg et al. (2003) förklarar att närstående är 

en del av personens livsvärld och bidrar till att fylla deras liv med ett värdefullt livsinnehåll 

och genom att dela upplevelser, minnen och erfarenheter skapas förutsättningar till ett ökat 

välbefinnande. Resultatet i föreliggande studie styrks även då Johansson et al. (2006) påtalar 

att närståendes betydelse visar sig vara av största vikt för att kunna upprätthålla en positiv 

inställning och glädje i tillvaron.  

 

I resultatet framkom att personerna kunde känna en annorlunda livsglädje efter beskedet om 

att de insjuknat i en obotlig sjukdom, de upplevde en lycka som nu var mer närvarande. 
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Trots att livet ställdes på sin spets då allt kretsade kring sjukdom och behandling kunde 

personerna ändå finna stunder i vardagen som framkallade glädje och skratt. Enligt Makaroff 

et al. (2013) kan personer som insjuknat i en obotlig sjukdom känna en glädje i livet över att 

de ändå kan leva ett normalt liv. Makaroff et al. (2013) menar vidare att det är viktigt att de i 

så stor utsträckning som möjligt försöker leva som tidigare, sjukdomen får inte ta över 

personens tillvaro och bli till ett hinder för att kunna uppleva välbefinnande. Johansson et al. 

(2006) bekräftar detta genom att beskriva hur ett lindrat lidande är centralt i personers liv för 

att kunna uppleva en glädje. I föreliggande studie framkom även att personerna kunde 

uppskatta det lilla i vardagen och finna sinnesro i nuet på ett sätt som de inte gjort tidigare. 

Johansson et al. (2006) styrker resultatet genom att påvisa hur betydelsefulla händelser i 

vardagen kan öka upplevelsen av livsglädje och välbefinnande. Dock påtalar Ozanne et al. 

(2013) att när personer känner sig som en börda kan det vara svårt att uppleva glädje, bördan 

bidrar då till en viss ifrågasättning kring den egna fortsatta existensen under den sista tiden i 

livet. 

 

I resultatet framkom det att personerna kunde uppleva en trygghet i att vårdas i hemmet, de 

kunde då känna sig fria från den obotliga sjukdomen som annars blivit en så central del i 

deras liv. Resultatet stärks då Ellingsen et al. (2014) menar att hemmet är en säker miljö som 

kan bidra till att personer upplever sinnesfrid som gör det möjligt att njuta och känna ett 

välbefinnande i livet som pågår. När personer upplever en osäkerhet och samtidigt förflyttas 

mellan hem och sjukhus kan en känsla av otillhörighet infinna sig som bidrar till ett lidande. 

Det ligger i linje med Dahlberg et al. (2003) som menar att en obotlig sjukdom utgör ett hot 

mot personens liv och skapar en otrygghet. Personen arbetar då instinktivt för att eliminera 

detta hot och återställa den trygghet som krävs för att känna välbefinnande. Vidare påvisar 

Eriksson (1994) hur ett livslidande kan påverka och utgöra ett hot för personens livsvärld och 

existens. Ovissheten om när och var livet kommer att avslutas kan ge upphov till rädsla men 

samtidigt en kamplust och nyfunnen inställning till livet.  

 

Slutsats 

Personer som lever med en obotlig sjukdom upplever ingen rädsla för att livet ska avslutas 

utan snarare en acceptans och en försoning med döden under det sista levnadsåret. Det finns 

dock en rädsla över att närstående enbart ska minnas dem som sjuka eller att de i värsta fall 

helt glöms bort. 



 

23 

 

Sorg, skam och ilska var de känslor som visade sig vara svåra att hantera och som påverkade 

personerna mest. Ilskan var något som var utmärkande för resultatet i föreliggande studie, ett 

resultat som inte kunde återfinnas i tidigare forskning och kan på så vis berika 

forskningsområdet. Personer som lever med en obotlig sjukdom upplever trots sjukdomen en 

lycka i vardagen, en lycka som blir viktig och direkt avgörande för känslan av välbefinnande 

under den sista tiden i livet. Genom att vårdas och avsluta livet i den egna hemmiljön kunde 

en trygghet skapas som i sin tur gav upphov till ett ökat välbefinnande. Det finns idag en 

osäker statistik över vilken plats personer befinner sig på när de avlider i Sverige. Dock kan 

frågan ställas om resurser finns inom sjukvården till att kunna uppfylla personers önskan om 

att få avsluta sitt liv i en trygg hemmiljö. 

 

En ökad kunskap och förståelse för personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom 

under det sista levnadsåret kan underlätta för sjuksköterskor i dess yrkesroll. Genom att vårda 

personer utifrån dess självupplevda livsvärld ges sjuksköterskor möjligheten att kunna 

tillgodose behov och önskningar samt ge ett värdigt avslut på livet. Ytterligare forskning kan 

behövas kring personers upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom under det sista 

levnadsåret då den forskning som finns att tillgå idag mestadels belyser specifika 

sjukdomstillstånd.  

 

Självständighet  

Studien har genom hela sin process skrivits gemensamt av Emma Franzén och Josefine 

Persson. Samarbetet har fungerat exemplariskt under hela studien och den tidsplan som 

utformades från början har efterföljts. Inledning, bakgrund, metod, resultat, diskussionsdel 

samt slutsats har genomförts gemensamt. Sökningen av patografier gjordes tillsammans för 

att sedan läsa de utvalda patografierna åtskilda gånger separat. De meningsbärande enheterna 

valdes ut var och en för sig för att sedan kunna jämföras och diskuteras för att vidare kunna 

välja ut slutgiltiga meningsbärande enheter gemensamt. Kodning samt kategorisering av de 

meningsbärande enheterna arbetades fram gemensamt efter flertalet diskussioner och 

omstruktureringar. Både Emma Franzén och Josefine Persson har skrivit fortlöpande i studien 

då Google Drive-dokument har använts innan överföring till Word-dokument.  
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Bilaga 1 Exempel på innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkate

gori 

Kategori 

"Och jag funderar väldigt ofta på detaljer. Små detaljer 

som min egen begravning. Jag har funderat så mycket på 

de där små detaljerna att jag idag vet hur den ska gå till. 

Jag vet vilka sånger som ska framföras. Hur jag önskar att 

den dagen blir." 

 

Jag funderar kring 

detaljer som min egen 

begravning. Idag vet jag 

hur jag önskar att den ska 

gå till. 

Planerar sin 

begravning. 

 Tankar om livets 

slut. 

”Jag är inte rädd för döden. Det är en blytung rad, men 

jag menar varje bokstav. Jag har träffat döden många 

gånger. Konfronterat. Kompromissat. Förlikat. 

Förhandlat.” 

Jag är inte rädd för 

döden, jag har förhandlat 

med den många gånger. 

Inte rädd för 

döden. 

 Döden som en del 

av livet. 

”Den Kristian som en gång var, är på väg att dö. Jag är så 

ledsen över att behöva dra in alla de människor som jag 

älskar så mycket i det här helvetet igen.” 

Jag är ledsen över att 

behöva dra in alla de 

människor jag älskar så 

mycket i det här helvetet. 

 

Ledsen över att dra 

in andra i helvetet. 

Sorg. Känslomässiga 

svårigheter med 

sjukdomen. 

”Jag tänker inte skriva om ilskan. Den när jag sprang ut 

på gatan utan skor och skällde ut de stackars sköterskorna 

för att jag tyckte att de trängde sig på, när det i själva 

verket var cancern som jag ville konfrontera.” 

Skällde ut sköterskorna 

fast det var ilskan över 

cancern som jag ville 

konfrontera. 

Ilska över cancern. Ilska. Känslomässiga 

svårigheter med 

sjukdomen. 
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”Jag ser mannen. Han är vacker. Han fanns alldeles nyss. 

Nu är han någon annan. Ett blekt spöke. Någon som drar 

sig för att se sig själv. Någon som funderar på att ta bort 

spegeln från badrummet. Någon som skyler sig allt mer. 

Någon som inte vill bli sedd.” 

Det fanns nyss en vacker 

man som nu är någon 

annan. Någon som skyler 

sig, som inte vill bli sedd. 

Skyler sig och vill 

inte bli sedd. 

Skam. Känslomässiga 

svårigheter med 

sjukdomen. 

"Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka 

nu när jag är dödssjuk, stunder som jag sällan känt förut. 

Lycka har aldrig varit min starkaste sida. Men nu börjar 

den bli det. Därför skrattar jag." 

Som dödssjuk känner jag 

en lycka som är starkare 

än förut. Därför skrattar 

jag. 

Kan nu känna en 

stark lycka som 

dödssjuk. 

 Livsglädje i livet. 

 

 

 

 

 

 


