
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TÄNKTA TANKAR TYNGER TUNGT 
Hur människor upplever att få en livshotande sjukdom 
 
THOUGHTFUL THOUGHTS WEIGH HEAVY 
How people experience getting a life-threatening disease 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Grundnivå  
15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2016 

 
 

Författare:  Sundberg, Kristina 
   Thim, Sophia 



 
 

SAMMANFATTNING 

Titel:  Tänkta tankar tynger tungt –    

Hur människan upplever att få en livshotande sjukdom 

Författare:  Sundberg, Kristina; Thim, Sophia 

Institution: Institution för hälsa och vårdande, Högskolan i Skövde 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, 

OM525G, 15 hp 

Handledare:  Nilsson, Lena 

Examinator:  Hammarlund, Kina 

Sidor:  22 

Nyckelord:  Existentiellt, tankar, känslor, sjukdom, död  

_________________________________________________________________________ 

Bakgrund:  Att drabbas av en sjukdom som kan leda till döden förändrar människors 

livsvärld. Denna händelse blir en traumatisk kris för de drabbade 

individerna och väcker många existentiella tankar som kan leda till ångest, 

oro och rädsla. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur människor erfar att drabbas av en sjukdom som 

hotar livet och kan leda till döden. 

Metod:  Kvalitativ innebördsanalys. Analysen består av åtta självbiografier.  

Resultat: Att drabbas av en livshotande sjukdom påverkade en människa mycket. 

Det vanliga kända livet förändrades. Många undrade: varför just jag? Det 

uppstod många tankar och känslor som kunde vara svåra att bemästra och 

en önskan att kunna fly från sin situation kunde uppstå.  Döden blev mer 

uppenbar och att leva i nuet mer påtagligt. En oro för hur den livshotande 

sjukdomen skulle kunna påverka deras närstående uppstod, det uppstod 

också en vilja att reda upp alla oklarheter i livet innan de skulle dö. Tro 

och hopp kunde ge kraft och det skapades nya strategier för att klara av 

vardagen. 

Konklusion: För att människor ska kunna leva istället för att bara existera, under den 

svåra sjukdomsperioden eller fram till deras död, är det viktig för 

sjuksköterskor att förstå hur människor kan uppleva situationen för att 

kunna ge så bra omvårdnad som möjligt. 
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Backgrounds: Suffering from a life-threatening disease alters the persons life-world.  It 

will be a traumatic crisis for the individual and many existential thoughts 

will pop up. 

Aim:  The aim was to describe how people experience getting a life-threatening 

disease. 

Methods:  The study, a meaning analysis, has been performed by analyzing eight 

biographies written by individuals with a life-threatening disease.  

Results:  When a person being diagnosed with a life-threatening illness it has a great 

impact on that person’s life. Life as they know it will change and many 

will wonder: why me? A lot of thoughts and feelings will arise in this 

situation that could be difficult to master, and also a desire to escape the 

situation arises. Death become more apparent, and living in the present 

more tangible. Faith and hope could provide strength and help to create 

new strategies to cope with everyday life. Care for family members and a 

desire to clear up their own life before it could take an abrupt end. 

Conclusion:  In order to make the patient feel that he or she is living and not just 

existing, it is important for the nurse to understand how human beings 

experience getting a life-threatening disease. 
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INLEDNING 

Tankar väcks hos människor som får beskedet om en sjukdom som kan leda till döden. 

Varje dag får ett antal människor besked om att de kanske inte har lång tid kvar att leva, 

hela deras liv vänds upp och ner och det är sjuksköterskors ansvar att stötta och finnas där 

när svåra tankar kommer över individen. Sjuksköterskor kan uppleva dessa tankar som 

tunga och svåra att besvara eller stötta. Med mer kunskap och förståelse för vad människor 

kan få för tankar kan sjuksköterskor bemöta dessa på ett bättre och mer professionellt sätt. 

Sjuksköterskor kan också med mer kunskap i ämnet förbereda sig för dessa tuffa 

situationer. Denna kvalitativa studie kan även bidra till en vägledning för praktiskt 

handlande vid situationer där existentiella tankar uppkommer hos den drabbade 

människan. 

BAKGRUND 

Människans tro och hopp  

Att tro och hoppas på en bättre morgondag, även om det är osäkert vad morgondagen har 

att erbjuda, är en tröst i svårigheter som uppstår och det ger en möjlighet till återhämtning 

(Edward, Welch & Chater, 2008). Tro kan vara i ett religiöst sammanhang och hör ihop 

med individens andlighet. Det kan vara en resurs för individen i situationen. Tro kan också 

handla om att tro på sin självläkande förmåga eller på en behandlingsmetod. Det 

gemensamma i att tro är att tron i sig är en källa till trygghet och kraft som kan leda till 

hälsa och välbefinnande (Wiklund, 2008). Hopp är knutet till människans föreställning om 

en framtid som är möjlig och att det ska komma en morgondag, en förväntan och en 

föreställning om kommande möjligheter. Hoppet är en förutsättning som är nödvändig för 

att människan ska uppleva hälsa, det kan upplevas som en möjlighet mitt i alla motgångar 

och denna förväntan om något bättre stärks i samhörighet med andra. Genom att förskjuta 

det jobbiga i situationen och föreställa sig att det blir bättre ger hoppet näring och kan leda 

människan genom de svåra stunder som finns. Hopp innebär att inte ge upp, för ges hoppet 

upp är livet inte värt att levas (Willman, 2011). 

Hälsa och välbefinnande  

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 innebär hälsa ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

och funktionsnedsättning. Men skulle den förstås bokstavligen skulle inte många 

människor anses ha hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ha hälsa kan, ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, betyda motsatsen till sjukdom. I ett humanvetenskapligt 

perspektiv innebär hälsa att uppmärksamhet riktas till enheten människa med kropp, själ 

och ande, vilket innebär att människan ska förstås i ett helhetsperspektiv (Willman, 2011).  

Hälsa är inte densamma för alla människor, den växlar mellan individer och situationer. 

Hälsan är inte konstant utan har olika innebörder för olika människor och kan ha olika 
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framträdande aspekter i olika situationer. Att ha hälsa innebär att vara i stånd till att göra 

det som anses vara av värde, att ha välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att en 

individ känner sig ha hälsa trots svår sjukdom kan förklaras med att individen har förstått 

besvären och upplever att besvären är under kontroll och finner ett välbefinnande i sin 

situation. Men känslan av att ha hälsa kan förändras när besvären tilltar, förändras eller nya 

besvär tillkommer som leder till hinder för att göra det som tidigare var en självklarhet 

(Lindqvist & Rassmusen, 2011). Paterson (2001) menar att människor som har kroniska 

eller obotliga sjukdomar lever i en kontinuerligt växlande process mellan att ha hälsan eller 

ohälsan i förgrunden för att göra situationen begriplig och överkomlig. Det innebär att vi 

människor har olika upplevelse av vad hälsa och välbefinnande är, men det är en generell 

upplevelse av välbefinnande som är sammanflätad med andra upplevelser av vår existens 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Ek och Ternestedt (2008) skriver att patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

upplever att deras fysiska förmåga minskades vilket gjorde att de fick avstå från 

meningsfulla aktiviteter. Individerna kunde känna sig ensamma och isolerade samt att de 

kände skam över sin situation. Vid sämre perioder påverkade sjukdomen både kropp och 

själ vilket gav ångest. Deras känslor för livet vandrade från meningsfullhet till 

meningslöshet men delaktighet och tro på att livet var meningsfullt gav individen energi 

och framtidstro och det ledde till en vilja att fortsätta leva. 

Livsvärld  

En livsvärld är en värld som delas med andra och betecknar det sätt vi förstår oss själva, 

andra och allt runt omkring oss. Den är dock helt personlig och unik för var och en och 

avser den värld som den enskilda människan upplever den. Det är i och genom livsvärlden 

som hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Livsvärlden delas av alla, ingen individ existerar i ett tomrum, och oavsett hur speciell 

individen är, har individen ett existentiellt sammanhang som påverkar individen, hälsan 

och livet (Dahlberg, 2014). Vid sjukdom förändras hela livsvärlden och hela existensen. 

För det är genom kroppen vi upplever världen, kroppen är navet i vår existens. Varje 

kroppslig förändring medför en förändring av tillgången till det kända livet; livsvärlden 

och det existentiella sammanhanget (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att livsvärlden 

ändras börjar individen reflektera över sin plats i tillvaron och existentiella tankar uppstår 

(Wiklund, 2008). 

Existentiella tankar 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser det existentiella som människans tankar om vem 

individen är, hur väl individen känner sig själv och hur väl individen förstår sig själv. Det 

existentiella är ett samspel med omvärlden och andra människor. I vardagen brukar inte de 

existentiella tankarna vara stora och ibland inte ens existera hos vissa människor. Men när 

något oförväntat händer människan så dennes existens hotas kommer tankarna, detta hot 

kan vara en livshotande sjukdom (a. a. ).  LeMay och Wilson (2008) menar att existentiella 

tankar är en gemensam faktor som uppstår hos alla människor när de får ett besked om 

sjukdom som kan leda till döden och de flesta vill tala om tankar som handlar om 

meningen med livet, förhållanden och döden. Strang, Henoch, Danielson, Browall och 

Melin-Johansson (2013) säger att de flesta existentiella tankar som individen har rör frågor 
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kring döden, livet, lidande, rädsla, betydelsen av sjukdomen, förtvivlan samt individens 

realistiska och orealistiska förhoppningar angående sjukdomen. De existentiella tankarna 

behöver inte alltid vara stora, de kan handla om saker individen har sett på tv men tankarna 

kan också vara stora och komplexa och handla om dödsångest (Strang et al, 2013).  

 

Enligt Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2006) fick patienter med 

matstrupscancer existentiella tankar som bland annat ”kommer jag att överleva detta?”, 

”kommer jag att dö?”. Patienterna försökte också söka efter en orsak till att de fått 

sjukdomen i deras egen livsstil, det resulterade i känslor av skuld. Även känslor av oro 

över att sjukdomen skulle ärvas ner till deras barn var också stor (a. a.).  

Lidande  

Lidande kan delas in i livs- vård- och sjukdomslidande. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) kan en person som får beskedet om en kronisk eller obotlig sjukdom kan det leda 

till ett livslidande. Detta lidande kan enligt Rydahl-Hansen (2005) delas in i tre grupper: 

lidande på grund av ökad maktlöshet, lidande på grund av ökad ensamhet och isolering 

samt lidande som uppstår på grund av oförmåga att upprätthålla eller återuppta kontrollen 

av sitt liv. Det lidande som sker vid ökad maktlöshet är att individen förlorar hoppet om att 

bli frisk, vilket leder till obeskrivligt emotionellt kaos. När individen får beskedet väljer 

många att isolera sig för att inte vara till belastning för de i närmaste omgivningen och för 

att skydda sig själv från att bryta ihop känslomässigt (Rydahl-Hansen, 2005) eller för att 

individen inte orkar med omgivningens bekymmer om sig själv (Bliderman & Cherny, 

2005). Yardley, Davis och Sheldon (2001) menar att en del väljer att inte tala om för 

närstående för att de inte har med det att göra eller för att inte oroa dem, och det leder till 

att individen istället drar sig undan.  Förmågan att upprätthålla eller återuppta kontrollen 

över sitt liv är svårt eftersom livet inte längre är som förut. Deras egen kropp är ett hot mot 

hela deras existens (Rydahl-Hansen, 2005). Graubaek och Hall (2012) skriver att beskedet 

leder till en process med förlust av kontroll, genomgripande förändringar och 

begränsningar som relaterar till jaget och kroppen, till tids- och rumsuppfattning samt till 

relationer till andra. Lidandet kan även innefatta skuld till att själv orsakat sjukdomen, att 

individen inte längre har något hopp om sin framtid och därmed förlorat meningen med 

livet (Bliderman & Cherny, 2005).  

Med sjukdomslidande menas vad sjukdomens förlopp innebär för individen (Santamäki 

Fischer & Dahlqvist, 2011), ett lidande som är en följd av en sjukdom eller behandling 

(Wiklund, 2011). Sjukdomslidande innefattar ofta smärta men handlar även om en förlust 

av den normala kroppsuppfattningen (Bliderman & Cherny, 2005). Källerwald (2007) 

menar att sjukdomen gör framtiden svår att planera på grund av att individerna inte vet hur 

de mår från dag till dag.  

Ångest, oro och rädsla  

Ångest, oro och rädsla är en del av livet och är en normal reaktion på något som hotar 

människans situation i livet (Arman & Rehnsfeldt, 2012). Men det kan också vara ett 

sjukligt tillstånd. När en människa lider av ångest eller oro kan det ha en negativ effekt på 

livskvalitén, det har både en somatisk och en psykisk påverkan på människan (Skärsäter, 

2009). Ångest upplevs ofta av människan som skrämmande och kaosartad vilket kan ge en 
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känsla av att förlorat kontrollen över livet (Sjöström & Skärsäter, 2010). De flesta 

somatiska och psykiska sjukdomar kan även ge ångest som symtom (Skärsäter, 2009). Den 

ångest en människa får i samband med beskedet om att de har en livshotande sjukdom 

kallas ångest orsakad av en somatisk sjukdom (Sjöström & Skärsäter, 2010). Ångest är ett 

vanligt tillstånd efter en svår sjukdom och också vanligt bland de människor som har en 

dödlig sjukdom (Allgulander, 2014). Denna ångest kan orsakas av att individen inte känner 

att allt det praktiska är utrett och klart (Krause, Rydall, Hales, Rodin & Lo, 2015). 

 

Ozanne, Graneheim och Strang (2012) menar att sjukdomen ALS förde med sig 

dödsångest, förlust av fysisk förmåga, känslor av orättvisa, skuld, skam och ensamhet. Det 

konstaterades att det fanns mer rädsla för resan mot döden än döden i sig. Men trots en så 

allvarlig sjukdom som ALS, kan människan finna meningen med livet vilket stärker 

människans vilja att leva. De fick ett nytt perspektiv på livet där materiella ting och osämja 

inte längre stod i fokus. (a. a.). Att få ett besked om att ha malignt lymfom innebar att det 

som tidigare var en självklar framtid nu är oviss. Beskedet kunde ge ett chocktillstånd med 

ett fullständigt kaos i livet med stor oro och rädsla. Det medförde omvärdering av vad som 

var värdefullt i livet. Den enskildes existens hotades och kunde leda till att livet 

begränsades och inte kändes meningsfullt. När visshet skapades kunde det innebära fortsatt 

liv eller död (Källerwald, 2007).   

Krisens förlopp  

Enligt Cullberg (2006) genomgår en individ som får en sjukdom som kan leda till döden en 

traumatisk kris. Den traumatiska krisens förlopp delas in i fyra olika faser; chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Även om faserna har ett 

karaktäristiskt innehåll flyter de olika faserna ändå in i varandra. I den akuta krisen ingår 

chock- och reaktionsfasen. Chockfasen varar en kort stund och upp till några dygn, i denna 

fas slår individen verkligheten ifrån sig och kan inte ta till sig informationen eller minnas 

vad som hänt. Reaktionsfasen börjar när den drabbade börjar ta in det som skett eller 

kommer att ske. I nästa fas, bearbetningsfasen, börjar individen bearbeta tanken om att få 

leva livet på ett annorlunda sätt eller leva ett kortare liv än tänkt. Nyorienteringsfasen har 

ingen avslutning, under denna fas lever individen med det förgångna som ett ärr, ett ärr 

som alltid kommer finnas kvar men det fungerar inte som ett hinder för hälsan och 

välbefinnandet (a. a.).  

PROBLEMFORMULERING 

Alla människor kan drabbas av en livshotande sjukdom. Det påverkar individen på många 

olika sätt, för hela livsvärlden förändras eller till och med hotas. Det är i och genom 

livsvärlden som hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande utspelar sig. Att tro och hoppas 

på en bättre morgondag, även om det är osäkert vad morgondagen har att erbjuda, är en 

trygghet vid en traumatisk kris. När något oförväntat händer människan och dennes 

existens hotas kan det uppkomma tankar och frågor som kan leda till ångest, rädsla och 

oro, detta hot kan vara en livshotande sjukdom. Trots att det finns forskning som visar på 

hur patienter bör bemötas vid samtal som rör de tankar som väckts, kan det upplevas svårt 

att förstå hur patienter erfar att drabbas av en sjukdom som kan leda till döden. Det är 
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viktigt att öka kunskapen inom detta område för att stärka sjuksköterskor i sin profession 

och vara en hjälp för att utföra bättre omvårdnad för patienten. En omvårdnad där patienten 

kan få gehör för sina behov för att samtala om hur de erfar att få en livshotande sjukdom.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur människor erfar att drabbas av en sjukdom som hotar livet och 

kan leda till döden.  
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METOD   

För att besvara syftet valdes en beskrivande innebördsanalys av självbiografier. Enligt 

Dahlberg (2014) är en innebörd både det uttalade men framförallt det outtalade i 

meningarna i texten. I innebördsanalys ligger fokus på individens existentiella tillvaro och 

hur individens tillvaro ser ut. En innebördsanalys kan hjälpa till att bearbeta data så att det 

ger en inblick i individens livsvärld, samt hur individens upplevelser erfars av dem själva, 

det individen erfar har alltid en innebörd. Avsikten med en beskrivande innebördsanalys är 

att förstå ett fenomen som har erfarits av några individer (a. a.).  

Urval 

Självbiografierna är skrivna av individer som drabbats av en sjukdom som har eller har 

kunnat leda till döden. Dahlberg (2014) skriver när det gäller undersökningar där 

livsvärlden står i fokus är urvalen ofta mindre när avsikten är att genomföra en 

innebördsanalys. Oftast räcker det med en mindre mängd data för att kunna se ett mönster 

av innebörderna (a. a.).  

Inklusionskriterierna för denna innebördsanalys var att självbiografierna ska handla om 

människor som fått beskedet att de har en sjukdom som kan leda till döden och skulle vara 

skrivna på svenska av både män och kvinnor över 18 år för att få en rikare innebörd av den 

vuxnes tankar och känslor. Exklusionskriterierna för innebördsanalysen var att 

självbiografierna var skrivna på andra språk för att undvika feltolkning vid översättning.  

Datainsamling 

För att söka självbiografier användes Libris nationella bibliotekssystem som databas. De 

olika sökorden som användes var leukemi, melanom, ALS, cancerpatienter och MS, de 

användes var och en ihop med sökordet biografi. De avgränsningar som gjordes var 

svenska och bok. Därefter genomfördes en mer noggrann sökning med de valda 

inklusions- och exklusionskriterier. I de sex sökningarna lästes 19 böckers 

sammanfattningar och det valdes ut nio självbiografier, vars sammanfattning var relevant 

till denna studies syfte. Slutligen valdes en av dessa nio böcker bort på grund av bristfälligt 

bidragande till resultatet och åtta böcker kvarstod. En mer detaljerad översikt se bilaga 1. 

Översikt över valda självbiografier se bilaga 2. De självbiografier som valdes lästes av 

författarna till denna studie. De valda självbiografiernas författares födelseår, eventuella 

dödsår samt ålder när de fick sin diagnos presenteras i tabell 1 nedan.  

Tabell 1:   
Författare 

 

Boström 

 

Darell 

 

Darnell 

 

Gidlund 

 

Hedin 

 

Jansson 

 

Lindquist 

 

Thuvesson 

 

Veborg 

Födelseår- 

död 

1946- 1981- 1958- 1983-

2013 

1948- 1964- 1953-

2004 

1942- 1956-

1988 

Ålder vid 

diagnos 

62 25 40 27 61 46 49 63 31 

 



7 
 

Analys  

Genom att göra en innebördsanalys riktas intresset mot människans existentiella tillvaro 

och ger en inblick i andra människors livsvärld, detta för att förstå andra människors 

upplevelser. En innebördsanalys sker genom att materialet delas in i mindre delar, där 

meningar eller stycken som har samma innebörd delas de in i teman. På liknande sätt 

arbetas all data igenom, därefter har en mängd meningsenheter plockats ut. 

Innebördsanalysen ska resultera i en helhet, helheten ska beskriva ett mönster, eller 

struktur, av innebörderna. Sökandet efter innebörder i texter sker i en rörelse mellan del 

och helhet, innebörderna prövas i förhållande till hela texten. När innebörder som ska ingå 

i datamaterialet tagits fram sammanfogas de innebörder som hör ihop till innebördsteman 

som beskriver fenomenets innebörd (Dahlberg, 2014). Exempel på analys av innebörd 

presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: 

Meningsbärande enhet Meningsenhet Inne-

börds-

tema 

Tema 

Jag vill inte, vill inte, vill inte. Jag 

brukar inte tycka synd om mig själv men 

just nu känns livet hårt mot mig. Vill 

krypa ur mitt skinn och rusa därifrån 

Vill inte vara 

med, rymma 

från sin sjukdom 

Fly från 

situa-

tionen 

Att vakna 

upp i en 

mardröm  

Självbiografierna lästes i sin helhet och varje meningsbärande enhet som svarade på syftet 

plockades ut. Meningarna togs inte ur sitt sammanhang utan togs i sin helhet så att 

innebörden kvarstod. En tolkning av innebörderna gjordes för att sedan delas upp i 

innebördsteman, se bilaga 3. 12 innebördsteman kunde identifieras som sedan skrevs 

samman till en löpande text. Därefter lästes texterna igen och en gruppering av 

innebördsteman gav fyra temagrupper. Dessa temagrupper är: Att vakna upp i en mardröm; 

Att känslorna tog överhand över vardagen; Att döden närmade sig hade stor påverkan på 

hela existensen och Att skapa nya strategier för att klara av vardagen. 

Etiskt övervägande 

Datainsamlingen bör ske på ett sådant sätt att de som berörs av insamlandet, i detta fall att 

författarna av självbiografierna, inte utsätts för kränkning eller skada (Kjellström, 2012). 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2016) ska författarnas upplevelser återges på ett 

sanningsenligt sätt för att inte förolämpas. Detta leder till att resultatet i denna studie blir så 

trovärdigt som möjligt. Eftersom författarna till böckerna har valt att skriva självbiografier 

om sina upplevelser och därmed delat med sig av dem till världen har därför inte 

författarna till denna studie sökt tillstånd för att använda sig utav självbiografierna. Enligt 

Kjellström (2012) är det viktigt att inte avsiktligt feltolka uppgifter som används. De 

existentiella tankarna är ordagrant avskrivna ur självbiografierna för att inte tas ur sitt 

sammanhang.  
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RESULTAT 

Hur självbiografier har använts i respektive tema presenteras i tabellen nedan: 

Att vakna upp i en mardröm 

När ett besked om en livshotande sjukdom kom upplevde de drabbade att det måste ha 

blivit ett missförstånd. Journalerna måste ha blivit ihopblandade (Gidlund, 2013). Det var 

inte möjligt att sjukdomen kunde finnas i denna kropp som kändes så frisk (Darnell, 1999; 

Veborg, 1989). De kunde uppleva det som att vakna ur en vacker dröm och livet nu hade 

förvandlats till en mardröm (Gidlund, 2013).  

Gårdagens besked kändes fortfarande overkligt och jag kände mig ju inte ett dugg 

sjuk (Veborg, 1989, s. 25). 

När ett besked om en sjukdom som kan leda till döden kom var det svårt att ta in det 

(Hedin, 2010; Veborg, 1989). Det kunde upplevas som att när det hördes första gången var 

det som att titta på en pjäs, den andra gången var det som att vara en skådespelare i pjäsen 

och innebörden trängde djupare in (Veborg, 1989). Många frågor och tankar uppkom: Vad 

är detta för sjukdom? Hade jag den verkligen? När har jag fått den? Varför har jag fått 

Tema Darell 

2010 

Darnell 

1999 

Gidlund 

2013 

Hedin 

2010 

Jansson 

2011 

Lind-

quist 

2004 

Thuves-

son 

2006 

Veborg 

1989 

Att vakna 

upp i en 

mardröm 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Att 

känslorna 

tog 

överhand 

över 

vardagen 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Att döden 

närmade 

sig hade 

stor 

påverkan 

på hela 

existensen 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

Att skapa 

nya 

strategier 

för att 

klara av 

vardagen 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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den? (Darnell, 1999). Det uttrycktes en undran vad de hade gjort för att förtjäna en dödlig 

sjukdom, att de hittills i livet haft det för bra och nu är det deras tur drabbas (Darell, 2010; 

Lindquist, 2004). Eller hade de inte varit tillräckligt tacksamma för det som varit och 

därför drabbades (Lindquist, 2004)? Men även om tillvaron kunde varit värre var det lätt 

att ifrågasätta livets prövningar (Darell, 2010; Gidlund, 2013; Jansson, 2011). De upplevde 

att de inte hade tid att vara sjuka, de hade så mycket kvar att uträtta (Darell, 2010; Gidlund, 

2013). Det liv de fått till skänkts räckte tydligen bara fram tills nu (Gidlund, 2013; Jansson, 

2011).  De kom på sig själva att pröva tanken om det inte vore bättre att någon annan hade 

fått den svåra sjukdomen men tänkte att de kanske inte heller hunnit med att göra det de 

ville (Jansson, 2011). Det upplevdes som en märklig känsla att bo i en sjuk kropp 

(Lindquist, 2004), för den sjuke har tiden stannat men livet och världen utanför fortsätter 

som om inget har hänt (Darell, 2010; Gidlund, 2013; Jansson, 2011). 

Jag är 25 år och ska inte ha cancer! Folk dör av cancer, jag kan inte dö nu! 

(Darell, 2010, s. 16) 

I böckerna skrevs det om viljan att fly från situationen de hamnat i, de gick igenom olika 

flyktalternativ för att själv slippa härda ut ända in i slutet, och för att befria sina närstående 

från allt lidande de orsakade (Darell, 2010; Darnell, 1999; Gidlund, 2013; Lindquist, 2004; 

Thuvesson, 2006). För att slippa all smärta, både den fysiska och den psykiska kanske det 

bästa alternativet var att ta sitt eget liv, för att slippa väntan på döden. Men vilket är det 

bästa sättet att ta sitt liv? Piller? Att skjuta sig? Att bara simma ut i vattnet och drunkna? 

(Darnell, 1999; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006). Men att själv välja att lämna livet 

skulle ge de närstående en skuld, en skuld de själva inte kunde rå för (Darnell, 1999). När 

sjukdomen gjort att förmågan att på egen hand ta sitt liv försvunnit måste någon annan 

hjälpa till, emellertid blir denna någon ansvarig för mord och det är orimligt (Lindquist, 

2004).  

En flykt från sjukdomen var till för att gömma sig när sjukdomen tog för stor plats, när 

sjukdomen tog all fokus. En plats där de kunde vara friska på, utan att någon frågar om 

sjukdomen, där ingen har någon anledning att tro något annat än att de var friska. De 

behövde glädje över att leva och det viktiga i livet var livskvalitén, värdigheten, närvaron 

och delaktigheten. När detta inte längre fanns i livet kändes det som om att det inte fanns 

någon mening med att leva (Gidlund, 2013).  

Jag vill inte, vill inte, vill inte. Jag brukar inte tycka synd om mig själv men just nu 

känns livet hårt mot mig. Vill krypa ur mitt skinn och rusa därifrån (Darell, 2010, s. 

21).   

Att känslorna tog överhand över vardagen 

De drabbade uppgav att de kände vrede över sin situation (Darell, 2010; Gidlund, 2013; 

Lindquist, 2004). Att ha något i sig som är skapat av sina egna celler och som inte går att 

göra något åt skapade en känsla av orenhet och hjälplöshet i situationen vilket ledde till 

vrede (Darell, 2010; Gidlund, 2013; Thuvesson, 2006). Livet gjorde sig påmint på ett hårt 

sätt, de upplevde att deras framtid har stulits ifrån dem. I ilskan uppstod en önskan att 

kunna plocka ut sjukdomen ur kroppen och förstöra den på värsta tänkbara sätt (Darell, 

2010; Gidlund, 2013). Upplevelsen av maktlösheten och oförmågan att inte kunna göra det 

som var av värde gav ilska (Lindquist, 2004). Dessa starka känslor av vrede och ilska som 

fanns inombords gjorde att de inte kände igen sig själva. De hade skrikigt, frustat och 
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slagits mot både saker och sig själva och fått plötsliga utbrott för banala händelser, men all 

denna vrede var inte dem själva (Gidlund, 2013).  

…slita ut det onda, riktigt rispa det med naglarna in i dess själ, ta det med min 

hand, hånskratta åt det, lägga det varsamt på marken för att sedan överraska med 

att hårt krossa det under skon (Darell, 2010, s.83).  

De drabbade uppgav att de upplevde ångest (Jansson, 2011; Gidlund, 2013; Darell, 2010; 

Darnell, 1999; Lindquist, 2004; Thuvesson, 2006; Veborg, 1989). Ångest för att inte kunna 

förstå vad som hänt, vad som skulle hända och att de hade mycket kvar de ville göra 

(Darell, 2010; Gidlund, 2013). Det fanns inte längre någon mening med livet, ingen 

framtid och inget ljus i livet vilket ledde till ångest (Darnell, 1999). Döden i sig gav inte 

ångest men vägen till döden gjorde det, vetskapen om vad som väntade, att inte få uppleva 

igen, att inte få vara med, gav ångest (Gidlund, 2013; Lindquist, 2004). När barnen märkte 

att det inte stod rätt till med sin förälder och att inte få se sina barn växa upp gav ångest 

(Veborg 1989). Tankar på att inte få uppleva sina barnbarn gav ångest (Lindquist, 2004). 

Men de tillät sig inte få utlopp för ångesten då det skulle leda till handlingsförlamning 

vilket de inte hade tid eller råd med (Veborg 1989). För när väl ångesten fått utrymme var 

det svårt att göra sig fri för ångesten var så stark (Jansson, 2011; Veborg, 1989). 

De skrev att de upplevde rädsla (Hedin, 2010; Gidlund, 2013; Lindquist, 2004; Thuvesson, 

2006), och nätterna var värst. Då kom de svåraste tankarna och de starkaste känslorna 

(Darnell, 1999; Thuvesson, 2006). Det stora svarta mörkret om natten växte till onaturliga 

proportioner och tog bort allt meningsfullt, vackert och njutbart i livet, detta mörker gav 

stor ångest och rädsla (Darnell, 1999). Även rädsla för att inte komma hem någon mer 

gång och att inte märka när det är dags att dö uppstod (Lindquist, 2004). 

Då kom gråten… Kanske för att man ska behöva bli sjuk för att utsikten ska bli så 

vacker? Eller för att jag, när utsikten blivit så vacker, inte ska vara med mer 

(Jansson, 2011, s. 53). 

Att döden närmade sig hade stor påverkan på hela existensen 

De drabbade skrev om svårigheterna att meddela sina närstående att de har fått en 

livshotande sjukdom. De var ledsna över att behöva dra in de människor de älskar i något 

svårt och jobbigt, att deras närstående ska behöva hantera döden (Darell, 2010; Gidlund, 

2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Veborg, 1989). Det upplevdes också att de fick 

fungera som stöd åt sina närstående i svåra situationer, de blev starka när alla andra blev 

svaga (Darell, 2010). Den kamp de utkämpade kanske var för deras närståendes skull, men 

hade det inte varit för dem hade de kanske inte orkat kämpa emot sjukdomen (Jansson, 

2011; Gidlund, 2013). Sjukdomen gjorde att de inte uppförde sig på samma sätt längre, 

vilket fick till följd att de blev oroliga för att de närstående skulle tro att de inte älskar dem 

på samma sätt som innan sjukdomen. Men de gjorde det, de älskade dem och de stod dem 

närmare än någonsin (Gidlund, 2013). 

Författarna tar upp den jobbiga känslan av att de gör sina nära och kära illa genom att vara 

sjuka, de oroade sig för hur deras familjer skulle orka med att ta hand om och leva med en 

svårt sjuk människa. De upplevde ångest för att deras familjer utsattes för mycket jobb och 

slit (Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Veborg, 1989). De tar även upp sin 

rädsla över att vara en belastning för sina barn och sina respektive, oro för att deras barn 
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skulle bli särbehandlade i skolan för att de har en svårt sjuk förälder. De var oroliga för att 

respektive och barn skulle skämmas över dem (Lindquist, 2004).  

I böckerna står det beskrivet om rädsla för att inte bli ihågkommen som dem de var innan 

sjukdomen. En rädsla att bli ihågkommen som en svårt sjuk person, att minnet av dem ska 

präglas av sorg istället för den friska människa de var innan sjukdomen. Kommer deras 

barn, föräldrar, partners och vänner glömma bort dem, kommer de alls bli ihågkomna 

(Gidlund, 2013; Lindquist, 2004)? De var inte rädda för att bli ensamma, men de var rädda 

för att bli övergivna av sina närstående (Lindquist, 2004). 

För att inte belasta de närstående mer ville de drabbade lämna efter sig saker och ting i 

ordning (Gidlund, 2013; Hedin, 2010; Lindquist, 2004; Veborg, 1989). De ville till och 

med reda upp vad som skulle hända efter deras död för att de var måna om de nära 

(Lindquist, 2004; Veborg 1989).  

Och jag vet att det är svårt att stå bredvid någon som är sjuk. Det kanske till och 

med är svårare än att vara direkt drabbad (Gidlund, 2013, s. 95). 

Att få ett besked om en sjukdom som kan leda till döden kan vara att känna sig död och 

levande på en och samma gång (Gidlund, 2013). De upplevde rädsla för att inte veta när 

döden kommer inträffa, de upplevde oro över att inte känna av när det är dags att lämna 

livet (Lindquist, 2004). De skrev också om alla frågetecken kring döden, Vad innebär det 

att dö? Vad händer efter döden? Händer något alls? De skrev också om frågor kring 

meningen med döden och varför just döden ska drabba dem (Gidlund, 2013; Lindquist, 

2004).  

I böckerna står det skrivet om någon sorts acceptans inför döden där de vet var de vill 

begravas och hela planeringen kring begravningen, det gav en känsla av att de hade 

kontroll över sin egen död (Gidlund, 2013; Lindquist, 2004; Veborg, 1989). Döden blev 

mer konkret nu när de väntade på den. Döden var mer på riktigt och tvingade dem att bli 

gammal i förtid (Gidlund, 2013). Döden och begravningen blev lättare att tala om när de 

kände att det inte var dem det handlade om, det kändes som om de regisserade en 

föreställning. Det var också viktigt med ärlighet när det gällde döden, att få den korrekta 

informationen kring sjukdomen för att känna sig beredd och få en känsla av kontroll av det 

liv som fanns kvar, att ha rätt till sin egen död (Veborg, 1989).  

Jag försöker att hantera situationen så lugnt som möjligt. Ta en sak i taget. 

Fungera rationellt. Ibland håller jag upp en fasad om att allt är bra. Men kaoset i 

mitt huvud: du milde. Ibland lyckas jag tygla tankarna. Men de blir allt mörkare. 

Jag ser slutet. Och jag ser var jag vill bli begraven (Gidlund, 2013, s. 267). 

Författarna till böckerna skrev om de saker som de kommer att gå miste om i livet, de 

saker som sjukdomen och kanske döden tar ifrån dem. Tankar på de saker de skulle göra 

när de blev äldre, till exempel få bli skrynkliga ihop. Det kunde handla om barnen de aldrig 

kommer att få eller drömmen om att bli en mor- eller farförälder. Eller de barnbarn de 

aldrig kommer att kunna ge sina egna föräldrar eller stödja sina föräldrar när de blir gamla 

(Jansson, 2011; Gidlund, 2013). 

De uttryckte att leva i ovisshet var det värsta. Skulle de leva om tre månader, få uppleva en 

sommar till, eller rent av ett helt år (Gidlund, 2013). Många saker kommer bli den sista, att 

uppleva något en sista gång kan vara starkare än att uppleva något för första gången. Att 

uppleva något för en sista gång innebar mycket sorg och rädsla, till exempel att fira en 
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närståendes födelsedag för sista gången eller en så enkel sak som att se säsongens sista 

geting, för sista gången (Lindquist, 2004). De närstående blev viktigare och det lades 

mycket tid på tankar för alla närstående som har betytt mycket och alltid funnits där 

(Darell, 2010; Lindquist, 2004). Vardagen blev inte den samma när de fått beskedet om att 

det inte fanns mer att göra. De längtade efter sig själva, längtade efter den de var innan 

sjukdomen, den de aldrig kommer att bli igen. De hade blivit bestulna på sig själva 

(Gidlund, 2013).  

Det uppkom en känsla av att hela situationen inte var sann, att det inte var deras verklighet, 

deras liv kunde inte vara slut, de hade mycket kvar att utföra i livet. Det var mycket som de 

längtade efter och mycket som de önskade. Känslan av att när en människa mår bra, har 

livsglädje och mycket kärlek i livet, då kan det inte vara rimligt att dö (Gidlund, 2013; 

Darell, 2010; Veborg, 1989).  

Cancer har tagit mycket i mitt liv. Och den kommer att ta mer. Ta allt (Gidlund, 

2013, s. 247). 

Att skapa nya strategier för att klara av vardagen 

Det fanns möjlighet att finna styrka genom att be till sin GUD (Darnell, 1999; Lindquist, 

2004; Thuvesson, 2006). Att tro på bönens kraft kändes hoppfullt. Men författarna tyckte 

att det hade varit lättare om de hade haft en stark tro på en GUD för att lättare kunna finna 

styrkan. Tron på att döden inte var slutstationen för själen, utan de kommer få träffa de 

nära och kära i en annan dimension och form gav styrka (Veborg, 1989). När tips och råd 

om hur sjukdomen kunde botas började komma försökte de finna sin enskilda tro för att 

inge sig själva hopp och styrka (Gidlund, 2013). 

En natt ropade jag i förtvivlan först för mig själv och sedan ut i rummet; gode GUD 

hjälp mig. Med förvåning avtog min rädsla och det blev varmt i mig. Jag kunde 

andas igen och blev lugn. Jag slutade glida utför stupet. Många gånger senare har 

jag tagit hjälp av min GUD och vem det nu är eller vad det nu är så hjälper det 

mig. (Darnell, 1999, s. 59). 

Trots att det fanns en risk att författarnas liv kunde ta slut och vissa liv skulle ta slut 

försökte de se positivt på livet, de försökte ta tillvara på den tid som fanns kvar (Lindquist, 

2004; Thuvesson, 2006).  De skulle inte vilja vara utan sjukdomen i sitt liv då det har gjort 

att de kände sig mer närvarande och tog vara på att leva i nuet (Lindquist, 2004). Kris är 

också en utveckling. Genom att veta att döden är nära ses omvärlden på ett annat sätt 

(Darnell, 1999; Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Veborg, 1989). De 

upplevde att det blev en ny slags närvaro. Innan de blev sjuka var det många 

nödvändigheter som skulle göras och när dessa var gjorda kändes det bra, men nu sågs 

dessa nödvändigheter som oviktiga och det gick att uppleva stark lycka för ingenting. Det 

var viktigt att göra något vettigt av situationen, se det positiva, då längtan efter livet var 

större än någonsin (Gidlund, 2013; Jansson, 2011; Lindquist, 2004; Veborg, 1989).  

När döden nu var påtaglig var de mer än någonsin sugna på livet, men livet med döden 

nära inpå skulle ha varit mycket enklare om suget på livet försvann (Gidlund, 2013). Det 

var även viktigt att inte låta sjukdomen ta över och styra hela livet, därför utvecklade de 

strategier för att klara av situationen (Thuvesson, 2006), för det lidande som uppstod på 

grund av sjukdomen kunde ge styrka att finna lösningar och stå ut med situationen 
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(Darnell, 1999; Gidlund, 2013; Lindquist, 2004; Veborg, 1989; Thuvesson, 2006). 

Arbetskapaciteten steg betydligt och det kändes bra att kunna sysselsätta sig med världsliga 

ting som blev ett skydd mot deras tankar (Veborg, 1989). 

Några av de drabbade ville inte prata med andra, de ville inte veta att andra människor 

hade en livshotande sjukdom. De ansåg att det inte skulle glädja varken dem själva eller 

någon annan (Gidlund, 2013; Veborg, 1989). Medan andra ansåg att det var skönt att prata 

med andra människor i samma situation. Att kunna reflektera över sina tankar med någon 

annan, förvandlade förtvivlan till hopp. Det var skönt att kunna venstilera sina motgångar, 

oavsett om det handlade om skilsmässa, ekonomi eller om sjukdomen. De ansåg att alla 

människor har motgångar och genom att ta itu med sina motgångar kan de vara stärkande 

(Jansson, 2011).  

Döden för mig närmare livet (Lindquist, 2004, s. 199). 

Resultatsammanfattning 

Att få en livshotande sjukdom påverkade en människa mycket. Det vanliga kända livet 

förändrades. Många undrade: varför just jag? Det uppstod många tankar och känslor som 

kunde vara svåra att bemästra och en önskan att kunna fly från sin situation kunde uppstå.  

Döden blev mer uppenbar och att leva i nuet mer påtagligt. En oro för hur den livshotande 

sjukdomen skulle påverka deras närstående uppstod, det uppstod också en vilja att reda upp 

alla oklarheter i livet innan de skulle dö. Tro och hopp kunde ge kraft och det skapades nya 

strategier för att klara av vardagen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Självbiografierna är skrivna av individer som fått beskedet att de bär på en sjukdom som 

kunde haft eller hade en dödlig utgång. Dahlberg och Segesten (2010) menar att den 

skrivna berättelsen gör det möjligt att utgå från människans livsvärld. I självbiografierna 

kan det förekomma fiktiva historier som kan ses som autentiska (Dahlborg Lyckhage, 

2012), men det författarna till självbiografierna har skrivit har tolkats som det står. 

Författarna till denna studie har inte värderat om det är fiktivt eller inte, det är 

upplevelserna som författarna till självbiografierna skriver om som tolkats. Trovärdigheten 

stärks genom att biografierna är skrivna av den individ biografin handlar om, det är alltså 

primärkällan som ligger till grund för resultatet i denna studie. För att undvika förutfattade 

meningar har inte författarna av denna studie läst självbiografierna tidigare. 

En nackdel med den valda databasen är att den inte täcker alla Sveriges bibliotek vilket kan 

resultera i att relevant data som kan ha svarat på syftet har uteblivit. Med hjälp av 

databasen gavs en bred sökning vilket var målet med sökningen för studiens författare. 19 

böcker valdes ut genom sökningarna på LIBRIS, efter att alla 19 böckers 

sammanfattningar lästs exkluderades 10 böcker som inte svarade på syftet. Ytterligare en 

bok exkluderades senare på grund av att den bara bidrog till ett utav temana. Hur mycket 

böckerna användes till respektive tema presenteras i en tabell under resultatet. Författarna 

till studien valde att inte avgränsa sökningen efter vilket år självbiografierna skrevs då det 

ansågs att de existentiella tankar och känslor som väcks hos individerna inte förändras med 

åren. Hade syftet handlat om vården hade årtalet för självbiografierna begränsats då vården 

är under ständig utveckling och kan påverka individens upplevelse av den. Endast 

självbiografier inkluderades som var skrivna av författare som skrivit på svenska för att 

undvika misstolkningar vid översättning, men en medvetenhet om att relevanta och 

betydelsefulla självbiografier kan ha missats genom detta beslut finns och kan ses som en 

svaghet för studien.  Självbiografier skrivna av närstående eller vårdpersonal exkluderades 

då det var den drabbades unika tankar och känslor som svarade på syftet.  

Metodvalet är relevant till syftet eftersom författarna till självbiografierna har skrivit om 

sina tankar och känslor under en längre period vilket ger en djupare helhet om de tankar 

och känslor som uppstått under sjukdomsförloppet. En intervjustudie skulle passat syftet 

men då hade nuets tankar och känslor fångats, författarna till denna studie ansåg att 

tidsbegränsningen för studien och brist på erfarenhet av intervjuteknik skulle utgöra ett 

hinder för att lyckade intervjuer skulle kunna genomföras. Det kunde även använts 

vårdvetenskapliga artiklar för att besvara syftet, som enligt Friberg (2012) går ut på att 

sammanställa tidigare forskning till en ny helhet. Den metoden valdes bort på grund av att 

individernas berättelse redan analyserats och tolkats i artikeln, vilket gör det svårt att fånga 

individernas unika tankar och känslor på nytt. För att stärka trovärdigheten användes citat 

vilket förtydligar de tankar och känslor som författarna till självbiografierna skriver om, 

för enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) stärks studiens giltighet genom att 

citat återges. 
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Tidigare erfarenheter och kunskaper är basen hur människan uppfattar hur något är. Detta 

påverkar sättet att uppfatta vad människan ställs inför (Wiklund, 2008). Kunskap finns i 

skilda former och utvecklas i olika sammanhang vilket leder till att finna mening och 

förståelse i tillvaron (Dahlborg Lyckhage, 2012). Detta innebär att författarna till studien är 

medvetna om att det inte funnits helt klar objektivitet i förhållande till vad som står i 

självbiografierna, utan påverkats av den förförståelse som fanns. 

De utvalda självbiografierna lästes av båda författarna, och båda författarna identifierade 

och sammanställde enskilt alla meningsbärande enheter som svarade på syftet i ett 

dokument. Därefter klipptes varje meningsbärande enhet ut och budskapet i de olika 

meningsbärande enheterna tolkades tillsammans och bildade olika teman. Det lades ner 

mycket tid på analysprocessen då det är kärnan till resultatet av studien. Analysen av de 

meningsbärande enheterna gjordes ett flertal gånger för att säkerställa att resultatet skulle 

bli så tillförlitligt som möjligt. Under analysprocessen reflekterades och diskuterades 

materialet för att identifiera en djupare innebörd av de meningsbärande enheterna. Det 

fanns viss svårighet att urskilja den klara innebörden i vissa meningsbärande enheter då de 

kunde tillhöra flera olika teman, men anses inte ha påverkat resultatet negativt.   

En svaghet med att analysera de valda självbiografierna kan vara att författarna av 

självbiografierna skrev sina böcker vid olika tidpunkter i sjukdomsförloppet, några skrev 

hela boken när de tillfrisknat medan andra skrev böckerna under pågående 

sjukdomsförlopp. Författarna till studien tycker det är en styrka och att det ökar 

trovärdigheten om författarna till självbiografierna skrev medan sjukdomsförloppet pågick 

då det ökar chansen att alla känslor, tankar och upplevelser blev nedskrivna. Skrevs 

böckerna när individen tillfrisknat anser författarna till studien att många av de tankar och 

känslor författarna till självbiografierna känt och upplevt kan ha glömts bort eller 

förvrängts. Validiteten anses vara god då biografierna återger den enskilda människans 

berättelse. Generaliserbarhet innebär att studiens resultat ska kunna överföras på fler 

grupper eller personer än de som studerats (Olsson & Sörensen, 2011). Det kan vara 

möjligt för denna studie att överföras på andra grupper där livsvärlden påverkas på grund 

av en livshotande sjukdom. Författarna till studien har stärkt överförbarheten genom en 

tydlig beskrivning av analys, datamaterial och urval, vilket Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) anser vara viktigt. 

Författarna till studien valde att använda sig av en beskrivande analys. I den beskrivande 

analysen har data tolkats när det outtalade i böckerna analyserats. Risken för feltolkningar 

av böckernas innehåll minskar då båda författare till studien har läst och analyserat samma 

data och även tolkat materialet till samma resultat. Att vara två med olika bakgrund och 

åldrar som går genom analysprocessen ses i detta fall som en styrka. Studien är framställd 

genom ett gott samarbete mellan båda författarna, strävan i samarbetet har varit att ett gott 

arbetsklimat och en enighet skulle råda författarna emellan för att ett gott och trovärdigt 

resultat skulle erhållas. 

Resultatdiskussion 

Enligt resultatet upplever människor som får ett besked om sjukdom som kan leda till 

döden att deras liv stannar upp men alla andras liv fortsätter som förut. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) förändras hela existensen och hela livsvärlden hos människor som 

drabbas av en sjukdom, för vid varje kroppslig förändring förändras tillgången till det 
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kända livet, det vill säga livsvärlden och det existentiella sammanhanget (a. a.). En plötslig 

förändring i livssituationen kan ge en krisreaktion som för de flesta följer ett visst förlopp. 

Detta förlopp kan delas in i olika faser; chockfasen, reaktionsfaser, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). Trots att de drabbade var i olika skeden i livet; en del 

utan barn, en del med barn, en del yngre, en del äldre, kunde det identifieras likartat 

mönster i hur krisen hanterades. 

Resultatet visar att när ett besked om livshotande sjukdom kommer var det svårt att förstå 

och ta in. Kroppen upplevs ju som frisk och det måste vara ett missförstånd. Cullberg 

(2006) menar att det är en normal reaktion där människan håller verkligheten ifrån sig och 

inte kan ta in vad som hänt. I den akuta chockfasen kan medvetandet vara grumlat vilket är 

en psykisk försvarsmekanism. Förnekelse är en normal reaktion och ger en lindring för 

stunden, men det finns ingen acceptans för innebörden av hotet (a. a.). Denna 

bemästringsstrategi innebär att fakta förnekas till fördel för fantasier som uppfyller ens 

önskningar vilket kan bevara hoppet och ge en upplevelse av mening i livet och därmed 

viljan att kämpa för sitt liv (Eide & Eide, 2013). Enligt Yardley et al, (2001) är det viktigt 

att kunna distansera sig till sjukdomen för att kunna hämta krafter men det får inte leda till 

en ihållande förnekelse.  Det uppstår många frågor enligt resultatet, om vad som kan ha 

orsakat sjukdomen, varför de har drabbats. Dessa frågor kan ses som ett försök att hitta en 

mening i det som upplevs som orättvist eller meningslöst (Eide & Eide, 2013). Den 

drabbade söker meningen med det som hänt. Frågor och ifrågasättande är en 

försvarsmekanism för genom att lägga ansvaret för situationen på andra eller annat än sig 

själv lindrar det de egna, ofta omedvetna, skuldkänslor (Cullberg, 2006). Dessa obesvarade 

frågor orsakar ett livslidande och individen känner skuld att själv orsakat sjukdomen 

(Bliderman & Cherny, 2005).  

Enligt resultatet uppstår en vilja att kunna fly från situationen, för att på ett eller annat sätt 

slippa härda ut. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vid sjukdom ändras hela 

livsvärlden, där hälsa, välbefinnande, sjukdom och lidande utspelar sig i och genom, det 

kända livet förändras. Det livslidande som sjukdomen orsakar kan enligt Bliderman och 

Cherny (2005) göra att individen inte längre har något hopp om sin framtid och därmed 

förlorat meningen med livet. När individen börjat reflektera över sin plats i tillvaron 

uppstår existentiella tankar om meningen med livet (Wiklund, 2008). Att ständigt behöva 

tänka på sjukdomen kan vara en stor belastning. Att medvetet försöka kontrollera sig själv 

och sina upplevelser genom att driva bort tankar och känslor är vanligt och ändamålsenligt 

för att tillfälligt få lindring av lidandet (Eide & Eide, 2013).   

Resultatet visar att de känner både maktlöshet och frustration när de inte kunde göra något 

åt den situation de hamnat i. Det pågår ett krig inom dem som yttrar sig i vrede vilket gör 

att de inte känner igen sig själva. Cullberg (2006) menar att känna meningslöshet och kaos 

i livet är en del i reaktionsfasen, som är ett steg i en krisreaktion. Eide och Eide (2013) 

menar att när tankar och känslor hotar den egna individens självbild trycks dessa inre 

impulser bort vilket väcker känslor av ångest, skam och skuld. Dessa undertryckta tankar 

och känslor kan leda till att vrede och ilska uppstår (a. a.). Enligt resultatet är ångest och 

rädsla en del av vardagen. Att inte förstå vad som hänt, vad som skulle kunna hända och 

det som de eventuellt kommer gå miste om gav ångest och rädsla i vardagen. Individerna 

känner att det inte längre fanns någon mening med livet. Skärsäter (2009) säger att ångest 

är en normal reaktion på något som hotar individens situation i livet och kan ha negativ 

effekt på livskvalitén. Ångesten kan upplevas som skrämmande och kan ge en känsla av att 
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förlora kontrollen över sitt liv (Sjöström & Skärsäter, 2010). Enligt Källerwald (2007) kan 

människor uppleva ångest när de inte har möjlighet att distansera sig från sjukdomen. 

Resultatet säger att det finns en rädsla över att inte veta när det var dags att dö. Whitehead, 

O’Brien, Jack och Mitchell (2012) menar att när individer inte vet vilka försämringar och 

förluster av förmågor som väntar leder det till ångest och rädsla, ovissheten för framtiden 

och att inte veta hur lång tid de har kvar i livet skapade oro.  

Resultatet visar att människor som får en livshotande sjukdom upplever det svårt att 

behöva meddela sina närstående om deras situation, att de ska behöva hantera och uppleva 

deras död. Det finns också en stor oro över att vara en belastning för dem. Detta styrks av 

forskning som visar att många väljer att isolera sig för att skydda sina närstående eller att 

de inte vill vara en belastning för dem (Rydahl-Hansen, 2005; Yardley et al, 2001; Ek & 

Ternestedt, 2008). Kutner, Steiner, Corbett, Jahnigen och Barton (1999) skriver att de 

människor som lider av en dödlig sjukdom är i stort behov av information om hur de 

socialt kommer att påverkas då de är oroliga över hur deras sjukdom ska påverka deras 

närstående. Det kom också fram i resultatet att den sjuke inte bara kämpar mot sjukdomen 

för sin egen skull utan kämpar för sina närståendes skull men hade det inte varit för dem 

hade de inte kämpat mot sjukdomen lika hårt. Enligt Whitehead et al (2012) är det vanligt 

att oro och ångest uppstår hos de sjuka när de tänker på hur deras barn och närstående ska 

klara av förlusten av en förälder eller vän. När människor får beskedet att de kanske ska dö 

visar resultatet att det uppstår många olika tankar om just döden, många frågor dök upp. 

Individer med en livshotande sjukdom är enligt Bliderman och Cherny (2005) samt Kutner 

et al (1999) ofta mer oroliga över själva resan mot döden än döden i sig. Resultatet visar 

också att alla dessa frågor kan leda till en slags acceptans inför döden bara individen som 

är drabbad får vara med och styra sitt eget liv in i det sista. De flesta individer som har en 

dödlig sjukdom har enligt LeMAy och Wilson (2008), Strang et al (2013) samt Arman och 

Rehnsfeldt (2012) tankar och frågor kring döden, livet, lidandet, rädsla, betydelsen av 

sjukdomen och förtvivlan. 

Resultatet visar att ärlighet var en viktig del i resan mot att acceptera att livet kommer att 

kunna ta slut i förtid. Det visar också att ärligheten gav en känsla av kontroll och en 

förberedelse för vad som kunde komma, det gör att individen har rätt till sitt eget liv även 

om livet snart skulle kunna ta slut. Enligt Graubaek och Hall (2012) samt Rydahl-Hansen 

(2005) uppstår livslidande på grund av ökad maktlöshet, ensamhet och oförmåga att 

återuppta kontrollen över sitt liv. Stajduhar, Thorne, McGuinness och Kim-Sing (2009) 

skriver att information är viktigt för att bevara så mycket av individens kontroll som 

möjligt och det värsta för de flesta individer med en svår sjukdom är just att förlora 

kontrollen över sitt liv. Ärlighet från sjukvården och omgivningen kan stärka individens 

kontroll över sitt eget liv (a. a.).  

Enligt resultatet upplever människor som har en sjukdom som kan leda till döden att de 

blivit bestulna på livet och på händelser som skulle kunna skett om de inte överlever sin 

sjukdom. Sand och Strang (2006) skriver om när vardagen förändras för människor på 

grund av en svår sjukdom begränsas det sociala livet och känslan av en förlorad 

gemenskap kan uppstå. Drömmar om att bli gammal ihop med sin partner eller att se sina 

barnbarn växa upp går förlorad (a. a.). Resultatet visar också att uppleva något för sista 

gången kan vara mycket starkare än att uppleva något för första gången. Känslan av att 

sjukdomen tog dem själva ifrån dem. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vid varje 

kroppslig förändring medför en förändring av tillgången till det kända livet; livsvärlden 
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och det existentiella sammanhanget. Författarna till studien anser att de flesta individer har 

tankar om hur de vill ha sitt liv, allt från om några minuter till hur livet som pensionär 

kommer att bli. När dessa tankar hotas påverkas hela livsvärlden.  

Individer som har en livshotande sjukdom börjar enligt resultatet värdera livet på ett annat 

sätt. Det är viktigt att inte låta sjukdomen ta över livet, därför utvecklas individuella 

strategier för att klara av vardagen. Lidandet som följer med sjukdomen kan användas som 

en styrka i vardagen. Cullberg (2006) menar att i bearbetningsfasen börjar individen vända 

sig mot framtiden istället för att vara helt ockuperad av krisen. Den försvarsmekanism som 

tidigare fanns, i förnekelsefasen, börjar avta och individen börjar sakta acceptera det som 

inträffat (a. a.). De personer som ignorerar sina begränsningar på grund av sjukdomen 

försöker behålla sin tidigare livsvärld. Medan de individer som accepterar sina 

begränsningar skapar en ny livsvärld genom anpassning till sjukdomen och dess symptom 

(Lowey, Norton, Quinn, & Quill, 2013). Enligt Deal (2011) är det genom att ta tag i sitt 

livslidande som det sker en mognad, då accepteras att det inte finns något alternativ. Detta 

uppvaknande sker genom att konfrontera smärtan och förtvivlan, för trots att livet kan 

uppfattas som orättvist kan människan få en känsla av mening i livet och då kunna gå 

vidare i livet. Arman och Rehnsfeldt (2012), Bliderman och Cherny (2005) samt 

Källerwald (2007) menar att när en individ får en livshotande sjukdom kan ett kaos uppstå 

i livet med mycket oro och rädsla, men det medför också att individen omvärderar vad som 

är värdefullt i livet. Även Graubaek och Hall (2012) tar upp att individen utvecklar 

strategier för att dämpa, motverka och utstå det lidande som uppstått. Ofta är det en kamp 

för att återfå kontroll över livet samt för att finna hälsa och välbefinnande (a. a.).  

Enligt resultatet finns det olika uppfattningar om att prata med andra människor i liknande 

situation huruvida det var bra eller dåligt. Några tycker att det inte skulle glädja vare sig 

dem själva eller någon annan medan andra tycker det gav lättnad att prata. Enligt Edward 

et al (2008) är det viktigt att kunna dela erfarenheter med andra och förstå att de inte är 

ensamma i situationen utan det finns andra med samma problem. Det ger en känsla av stöd 

och gör det lättare att acceptera situationen (a. a.). Det är viktigt att acceptera att alla är 

olika och har olika behov som ska respekteras. 

Resultatet säger att om en människa med en livshotande sjukdom tror och hoppas på något 

hjälpte det dem genom de svåra situationer de ställdes inför och med deras resa mot döden. 

Allt handlar om att finna en enskild tro som fungerar för just den enskilda individen. Enligt 

Wiklund (2008) kan tron fungera som en resurs som individen kan använda sig av i 

situationer som kräver lite extra.  Det ger meningsfullhet i livet vid allvarliga sjukdomar, 

oavsett om det gäller religiös tro eller personliga filosofier ger det kraft att gå vidare 

(Molzahn et al, 2012). Det kan även enligt Edward et al (2008) fungera som en slags 

återhämtning, och hjälper till att bära bördan av en sjukdom. Enligt Bliderman och Cherny 

(2005) samt Wiklund (2008) är det en källa till trygghet och kraft som kan leda till hälsa 

och välbefinnande. Tro kan vara i ett religiöst sammanhang, det kan också vara en tro på 

något helt annat som meditation, skapande eller kontakt med naturen (Bliderman & 

Cherny, 2005; Wilkund, 2008). Hoppet är bundet till individens förhoppning om en möjlig 

framtid, om en kommande morgondag och kommande möjligheter. Att ha hopp är en 

förutsättning för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande och kan upplevas som en utväg 

i situationen (Willman, 2011). 

När individen börjar acceptera sin situation visar resultatet att det var lättare att se det 

positiva i vardagen och de ville göra det bästa av den tid som finns kvar. Enligt Cullberg 



19 
 

(2006) börjar självkänslan komma tillbaka, fastän det de upplevt alltid kommer finns kvar. 

I denna sista etapp på krisprocessen, nyorienteringsfasen, är de andra faserna 

genomarbetade och denna fas pågår resten av livet (a. a.). Att uppleva en mening i livet ger 

kraft att stå ut med vad livet har att erbjuda. En individ kan känna sig ha hälsa trots svår 

sjukdom vilket kan förklaras med att individen har förstått besvären och upplever att dessa 

är under kontroll och finner ett välbefinnande i sin situation (Edward et al, 2008; Lindqvist 

& Rassmusen, 2011). Att ha hälsa är inte motsatts till att vara sjuk utan att kunna vara i 

stånd att göra det som anses vara av värde och det leder till välbefinnande. För hälsa och 

välbefinnande är sammanflätad med andra upplevelser i individens existens (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Lowey et al (2013) menar att trots svår livshotande sjukdom som ger livet 

begränsningar kan individen finna meningsfullhet i livet. 

Konklusion 

Studien belyser hur människor erfar att få en sjukdom som kan leda till döden. Hela 

livsvärlden förändras och människorna vet inte vad morgondagen har att erbjuda. För att 

människorna ska kunna leva istället för att bara existera, under den svåra 

sjukdomsperioden eller fram till deras död, är det av betydelse för sjuksköterskor att förstå 

hur människor kan uppleva situationen. I denna studie har det framkommit att det är viktigt 

att hjälpa människor att åter finna meningen med livet samt att sjuksköterskor ger utrymme 

för att individerna ska kunna få möjlighet att uttrycka sina existentiella tankar, detta för att 

individernas existentiella behov ska kunna tillgodoses. Utifrån den enskilda människans 

perspektiv bör omvårdnaden formas så det sociala, existentiella och fysiska behoven 

tillfredsställs och därmed ges möjlighet att åter finna meningen med livet.  

Kliniska implikationer  

Varje människa är unik och hanterar livskriser på olika sätt och har olika behov av stöd och 

hjälp, vilket är viktigt att tänka på i mötet med den enskilde individen. För att öka 

medvetenheten om människors upplevelser av att leva med en livshotande sjukdom kan det 

hjälpa dem i den vardagliga vården av dessa patienter. Studien kan leda till en djupare 

förståelse i mötet med svårt sjuka patienter. Detta i sin tur kan ge patienten en ökad 

livskvalitet och ett ökat välbefinnande trots den svåra sjukdomen, genom att förstå 

patientens existentiella behov. Patienten kan stöttas genom existentiella samtal, men det är 

viktigt att respektera den enskilda patientens rätt till integritet.  

Författarna till denna studie anser att fortsatt forskning inom området är viktigt då det kan 

ge goda möjligheter till stöd för människor som har en svår sjukdom som kan leda till 

döden. Fortsatt forskning kan utgå från sjuksköterskors perspektiv för att förstå hur 

sjuksköterskor upplever att samtala med patienter om existentiella tankar. Det kan leda till 

olika samtalsstrategier som sjuksköterskor kan omsätta i praktiken då patienterna vill ha 

eller är i behov av existentiella samtal. Om sjuksköterskor fick mer utbildning i 

existentiella frågor kan det göra det lättare för dem att våga bemöta patienten när denne 

uttrycker sina existentiella tankar.  
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Bilaga 1. Databassökningar  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

samman-

fattningar 

Antal 

utvalda 

Utvalda 

självbiografier 

 

Libris cancer-

patienter  

biografi 

Svenska 

Bok 

106 6 4 I kroppen min: 

resan mot livets 

slut och alltings 

början (Kristian 

Gidlund, 2013) 

 

Guldvingar (Frida 

Darell, 2010) 

 

Att vilja leva. 

(Johnny 

Thuvesson, 2006) 

 

Min berättelse: - 

ära ditt värde! 

(Marie Louise 

Boström, 2009) 

 

Libris leukemi 

biografi 

 

Svenska 

Bok 

 

38 

 

  

5 1 Jag älskar livet!: 

en berättelse om 

leukemi (Anders 

Veborg, 1989 

 

Libris melanom 

biografi 

 

Svenska 

Bok 

12 2 1 Att överleva: om 

kampen mot spritt 

malignt melanom 

och om ett nytt 

sätt att behandla 

cancer. (Anders 

Hedin, 2010) 

 

Libris ALS 

biografi  

 

Svenska 

Bok 

32 2 2 Om det bara var 

jag. (Tina Jansson, 

2011) 

 

Att ro utan åror: 

en bok om livet 

och döden. (Ulla-

Carin Lindquist, 

2004) 

Libris MS 

Biografi 

 

Svenska 

Bok 

162 4 1 Motljus: med MS 

som följeslagare. 

(Franciska 

Darnell, 1999) 

 

 



 
 

Bilaga 2. Översikt över valda självbiografier  

Författare, 

titel och 

antal sidor 

Form av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

Utgiv-

nings- 

år 

Kvalitets-

granskad 

text? 

På vilket sätt kan denna 

text användas för att 

utveckla vår kunskap inom 

vårt ämnesområde? 

 

Boström, 

M.L. Min 

berättelse: -

ära ditt 

värde! 87 

sidor.  

Själv-

biografi 

GML 2009 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

Författaren försöker att 

beskriva hur en 

sjukdomsprocess kan 

påverka vardagen och 

människor runt omkring. 

Hur författaren upplever i 

och kring cancersjukdomen.  

 

Darell, F. 

Guldvingar.  

224 sidor. 

Själv-

biografi 

Efron & 

Dotter 

2010 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

I boken beskriver författaren 

sin smärta, ångest och 

längtan efter att bli frisk från 

sin cancer. Boken kan inge 

hopp och tröst, för mitt i det 

mörka finns livsglädjen. 

 

Darnell, F. 

Motljus – 

med MS 

som 

följeslagare. 

128 sidor. 

 

Själv-

biografi 

Norin & 

Linander 

Media-

produktion 

1999 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

Författaren beskriver sina 

tankar och känslor samt tar 

upp egna erfarenheter av att 

få MS och att livet trots allt 

kan gå vidare. 

 

Gidlund, K.  

I kroppen 

min: Resan 

mot livets 

slut och 

alltings 

början.  

329 sidor. 

 

Själv-

biografi 

Scand-

book 

2013 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

En beskrivning om att få 

obotligt cancer, och vad det 

gör med författarens tankar 

och känslor. Hur sjukdomen 

påverkar alla i hans 

omgivning. 

Hedin, A.  

Att 

överleva.  

213 sidor. 

Själv-

biografi 

Gothia 

Förlag 

2010 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

Boken handlar om livet som 

cancerpatient, spriden 

malign melanom. Hur 

författaren upplevde sin 

situation, vården och 

närstående  

 

Jansson, T. 

Om det bara 

var jag.  

251 sidor 

Själv-

biografi 

Scand-

book 

2011 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

 

I boken berättar författaren 

om sitt liv med ALS, och 

reflektioner över livet och 

döden  

Lindquist, 

U-K. 

Själv-

biografi 

Norstedts

  

2004 Boken 

granskades 

Boken handlar om 

författarens väg mot döden, 



 
 

Ro utan 

åror: en bok 

om livet och 

döden. 

248 sidor. 

 

av förlaget 

innan 

utgivning 

att få diagnosen ALS och 

författarens reflektioner om 

livet och döden.  

Thuvesson, 

J. 

Att vilja 

leva. 

286 sidor. 

Själv-

biografi 

Scand-

book 

2006 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

Boken handlar om 

författarens kamp mot först 

en hjärtinfarkt, sen mot 

cancer, samt författarens 

tankar och funderingar kring 

kampen mot döden och 

kampens resa.  

 

Veborg, A. 

Jag älskar 

livet! En 

berättelse 

om leukemi.  

239 sidor 

 

Själv-

biografi 

Natur och 

kultur 

1989 Boken 

granskades 

av förlaget 

innan 

utgivning 

Författaren får leukemi och 

boken handlar om kampen 

för livet och de uppför- och 

nedförsbackar som den svårt 

sjuke måste ta sig genom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Exempel på innebördsanalys 

Meningsbärande enhet Menings-

enhet 

Innebörds-

tema 

Tema 

Det är viktigt att man får korrekt information 

om sitt eget hälsotillstånd så att man inte 

invaggas i falska förhoppningar. Det gynnar 

inte Kampen som man själv för för sitt liv. 

Och det är viktigt att man vet när Kampen är 

förlorad. Man har rätt till sin egen död. 

 

Vill ha 

korrekt 

information 

om sitt 

tillstånd för 

att kunna vara 

beredd på att 

dö 

Planer inför 

sin 

kommande 

död 

Att skapa nya 

strategier för 

att klara av 

vardagen 

När jag förstod att jag var obotlig sjuk och 

mitt liv kanske inte skulle bli så jättelångt 

var det två tankebilder (minst…) som fick 

mig att gråta. Två saker som kanske aldrig 

blir av. Jag och Mannen, skrynkliga, som 

cyklar sakta i en stad. Förväntade jag mig. 

Och så bilden av mig och mina barnbarn. Jag 

skulle bli världens bästa farmor och 

mormor! Förväntade jag mig. 

 

Blir ledsen för 

att livet inte 

kommer bli 

som tänkt 

Förlorad 

framtid 

Att döden 

närmade sig 

hade stor 

påverkan på 

hela 

existensen 

Jag vill inte, vill inte, vill inte. Jag brukar 

inte tycka synd om mig själv men just nu 

känns livet hårt mot mig. Vill krypa ur mitt 

skinn och rusa därifrån 

 

Vill inte vara 

med, rymma 

från sin 

sjukdom 

Fly från 

situationen 

Att vakna upp 

i en mardröm 

Det är också lätt att frestas ge upp när ingen 

ljusning kan skådas i fjärran. Plötsligt dyker 

tankar upp i mitt huvud om den mest 

praktiska och minst smärtsamma sättet att 

beröva sig själv livet 

 

Att fundera på 

att avsluta sitt 

liv 

Ta sitt liv Att vakna upp 

i en mardröm 

Jag undrar vad resan mot livets slut kommer 

att innebära – eller är det alltings början som 

står runt hörnet och väntar? Jag vet inte. 

Men döden, jag vet något, jag är inte rädd 

för dig. 

Undrar hur 

livet blir fram 

till döden men 

är inte rädd 

för själva 

döden 

Vägen mot 

döden 

Att känslorna 

tog överhand 

över vardagen 

 


