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Sammanfattning 
Bakgrunden beskriver att i livets slutskede förändras människors liv, de kan uppleva 

känslomässiga svängningar. Döende människor behöver god och säker vård som är 

organiserad så att ny kunskap kan tillämpas. Palliativ vård är en viktig del i livets slutskede 

och målet är att lindra människors upplevelser av lidande, kränkningar och bevara människors 

integritet. Sjuksköterskans omvårdnad skall vara inriktad på att öka kunskapen om hur hälsa 

bevaras och återskapas, hur lidande kan lindras och hur sjuksköterskan kan bidra till ett 

fridfullt liv fram till döden. Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser av att 

leva i livets slutskede. Metoden var en litteraturbaserad studie av självbiografier med 

kvalitativ innehållsanalys. I resultatet identifierades ett övergripande tema och sju teman. 

Det övergripande temat var att leva i väntan på döden. Temana var att pendla mellan hopp 

och förtvivlan, att leva i ovisshet, att förlora sin självkänsla, att känna maktlöshet, rädsla inför 

att lämna närstående, skuldkänslor och rädsla att bli lämnad och att leva i nuet. Slutsatsen är 

att människans upplevelser och känslor i väntan på döden är komplexa. De ljusa stunderna 

kan bli ljusare av mörka stunder och de mörka stunderna kan ljusna. Familjefokuserad 

omvårdnad kan ligga som grund i sjuksköterskans omvårdnadsarbete i livets slutskede.  
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Abstract 
Background describes how the existence of people in their final stages in life changes and 

how they can experience emotional turns. People about to die need good and secure care 

which is organized so that new knowledge can be practised. Palliative care is an important 

part of the final stages in life and the object is to alleviate people’s experiences of suffering 

and violation and to preserve the patients’ integrity. The nurse’s care should be aimed at 

increasing the knowledge about how health can be preserved and restored, how suffering can 

be alleviated and how the nurse can contribute to a more peaceful existence until the moment 

of death. Purpose of the study was to describe people’s experiences of living in the final 

stages in life. The method was a literature based study of autobiographies with qualitative 

contents analysis. In the result an overall theme and seven themes were identified. The 

overall theme was to live whilst waiting for death. The themes were hovering between hope 

and despair, to live in uncertainty, to lose self-esteem, to feel powerlessness, fear of leaving 

loved ones, guilt, fear of being abandoned and to live in the present. The conclusion is that 

people’s experiences and emotions when they are waiting for death is complex. The lucid 

intervals as well as the bad moments can be made better. Family centered care can form the 

basis for the nurse’s care in the final stages of life. 
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BAKGRUND 
I livets slutskede förändras människors upplevelser av att leva (Socialstyrelsen, 2007). 

Varje år dör drygt 90 000 människor i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2009) och 

enligt riksdagen har alla människor rätt till en värdig död (Björnerheim Hynne, 2003). 

 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården.  

(HSL 1982:763 2 § 2:a stycket).  

 

Alla människor kommer att dö, ingen kommer undan (Wikström, 1999). Att vara död 

innebär att hjärnans samtliga funktioner definitivt slutat fungera, det vill säga total 

hjärninfarkt (SOSFS 2005:10 1 § 2:a kapitlet). Från den dag en människa föds, så finns 

där en oupplöslig relation med döden (Yeun, 2004). Människor som fått veta att de har 

en begränsad tid kvar i livet kan uppleva känslor som kan uppfattas som varandras 

motsatser, till exempel hopp och förtvivlan eller viljan att leva och viljan att dö 

(Socialstyrelsen, 2004: 2007; Qvarnström, 1979) Dessa upplevelser kan uttryckas i 

samband med döendet i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Det finns delade meningar om när en människa inleds i livets slutskede (Björnerheim 

Hynne, 2003). För sjuksköterskan kan det handla om att människan har döden som 

förväntad utgång och att behandling har övergått från botande till lindrande. För 

människor i livets slutskede och dess närstående behöver inte gränsen vara lika tydlig. 

Det behöver inte vara några speciella händelser som sätter gränsen för när livets 

slutskede inleds, utan för många döende människor och närstående handlar mycket om 

ovisshet (Ibid). Vård i livets slutskede är därför ett viktigt område (Socialstyrelsen, 

2009) och benämns palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). Enligt WHO:s definition är 

palliativ vård ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för människan och dess 

närstående inför problem i livets slutskede genom att förebygga och lindra lidande. 

Detta skall göras genom tidig identifiering, oklanderlig bedömning och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. Enligt Socialstyrelsen 

(2004) är målet också att skydda mot onödiga kränkningar och bevara människans 
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integritet trots de förluster och fysiska kränkningar som sjukdomen eller närheten till 

döden kan innebära (Ibid). Målet är även att som sjuksköterska få en god 

kommunikation med den döende människan och dess närstående (Björnerheim Hynne, 

2003). 

 

Insatserna som görs för den döende skall inte begränsas enbart till de sista dagarna i 

livet utan skall göras betydligt tidigare. Det betyder att en människa som snart ska dö 

skall erbjudas den vård som kan förbättra livskvaliteten och det dagliga livet under de 

sista månaderna eller kanske till och med år (Socialstyrelsen, 2004). Situationen i livets 

slutskede kan upplevas mycket olika. I vissa fall krävs palliativa insatser dygnet runt, 

medan i andra fall krävs inga insatser alls (Socialstyrelsen, 2006). Den palliativa vården 

ska utgå från människans erfarenheter och upplevelser samt tillfredställa hennes/hans 

behov och anpassas därefter (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Döden kan beskrivas ur olika perspektiv (Wikström, 1999). Ett perspektiv handlar om 

att beskriva den som en naturlig del av livet och som ett naturligt slut (Socialstyrelsen, 

2004). Ett annat perspektiv är att beskriva döden som ett medfött hot (Wikström, 1999) 

eller som någonting som inte tillhör det normala livet och som därför i varje läge ska 

bekämpas (Socialstyrelsen, 2004). Döden kan ske hastigt och oväntat, eller plågsamt 

och kränkande. Att få insikt om att ens tid är begränsad är svårt och människor som är 

döende kan reagera känslomässigt på olika sätt. Det kan till exempel vara igenom att 

använda sig av olika försvar så som förnekande, isolering, aggressivitet eller att 

ignorera döden. Ett annat perspektiv handlar om föreställningen om vad som eventuellt 

finns eller inte finns efteråt. Här handlar det om människans oro att inom en kort 

framtid inte längre existera. Det finns olika beskrivningar på tillståndet efter döden, men 

det finns ingen människa som vet vad som sker. Det kan medföra att människor känner 

en ständig osäkerhet och undran. Att tala om livet efter döden, som tomhet, som 

återfödelse, som paradis eller som vilotillstånd tycks vara mänsklighetens sätt att söka 

en beskrivning av det okända (Wikström, 1999). Upplevelser inför döden och döendet 

kan variera beroende på människans hälsa, status, ålder, kön, religion, filosofi, kultur, 

familj och personlig erfarenhet (Yeun, 2004). Det finns alltså olika beskrivningar på 

tillståndet efter döden, men det finns ingen människa som vet vad som verkligen sker. 
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Det kan medföra att människor känner en ständig osäkerhet och undran (Wikström, 

1999). 

 

En viktig del av sjuksköterskans arbete är att kunna leva med den osäkerhet som 

människor i livets slutskede kan uppleva (Socialstyrelsen, 2007). Enligt Given, Wyatt, 

Given, Sherwood, Gift, DeVoss & Rahbar (2004) kan trots det sjuksköterskor vara 

obekanta med den vård de måste ge i livets slutskede, vilket kan resultera i symtom som 

depression, hjälplöshet och rädsla hos sjuksköterskor. Dessa symtom har ofta samband 

med att ge direkt omvårdnad, att utföra avancerade medicinska åtgärder och att ge 

känslomässigt stöd till människor och närstående (Ibid). I en avhandling av Qvarnström 

(1979) beskrivs att sjuksköterskor måste vara medvetna om döden och människans 

eventuella upplevelser av den. Genom förståelse för människans kamp mot förlust av 

identitet kan sjuksköterskor hjälpa människan att så länge som möjligt behålla sin 

identitet. För att fullgöra det här, krävs kunskap av sjuksköterskan (Ibid).  

 

Genom kunskap tillämpar sjuksköterskan evidensbaserad omvårdnad, omvårdnad som 

är baserad på vetenskapliga bevis. Det innebär att hon tillsammans med den döende 

människan kan integrera bästa tillgängliga vetenskapliga bevis innan hon tar beslut om 

olika omvårdnadsåtgärder (Forsberg & Wengström, 2008). Detta är viktigt för 

sjuksköterskans yrkesutövande i både behandling, bedömning och beskrivning av 

döendet (Wikström, 1999). Den vetenskapliga litteraturen måste identifieras, värderas 

och sammanställas så att den kan ligga till grund för sjuksköterskans kliniska arbete 

(Forsberg & Wengström, 2008).  
 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2004) anser att kvalificerad utbildning och forskning, 

inom vård och omsorg är viktiga förutsättningar för en god hälso- och sjukvård. Vård på 

vetenskaplig grund innebär att all vårdverksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Omvårdnadsforskningens resultat kan bidra till att utveckla och förnya hälso- och 

sjukvården. Den bör främst fokusera på den enskilde människans behov och miljö samt på 

närstående och själva vårdandet. Döende människor och närstående kräver en god och säker 

vård som organiseras och leds så att nya kunskaper kan tillämpas. Forskningen skall vara 

inriktad på att öka kunskapen om hur hälsa bevaras och återskapas, hur lidande skall lindras 
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och hur sjuksköterskan kan bidra till ett fridfullt liv fram till döden (Ibid). Vården av 

människor i livets slutskede kräver ökad kunskap för att sjuksköterskan ska kunna ge en så 

god vård som möjligt. Människors berättelser om hur de upplever sitt lidande ses som en 

viktig kunskapskälla för en god omvårdnad i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2007). 

SYFTE 
Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva i livets slutskede.  

METOD 

Design 
Studien är en litteraturstudie baserad på två livsberättelser i form av självbiografier (Friberg, 

2006).  

 

Urval och kontext 
Inklusions- och exklusionskriterier användes för att få fram de mest relevanta 

informationskällorna (Friberg, 2006). Inklusionskriterier för biografierna var att de skulle vara 

självbiografier där författarna beskriver sina upplevelser i samband med livets slutskede, att 

författarna skulle vara över 18 år och att informationskällorna skulle vara skrivna eller 

översatta till svenska. De två självbiografierna som valdes är skrivna av en man respektive en 

kvinna för att få ett genusperspektiv. Sökningar av informationskällor gjordes efter muntlig 

kommunikation med och i samråd med bibliotekspersonal samt genom manuella sökningar av 

informationskällor genom översiktsboken Människan i sjukdom och kris. Sökord som 

användes var biografier, livets slutskede och död.  

 
När författarna till biografierna fick reda på att de hade en begränsad tid kvar av livet befann 

de sig i 50-årsåldern och båda hade barn. Kvinnan hade små barn och mannen hade vuxna 

barn. Kvinnan fick diagnosen ALS medan mannen fick diagnosen cancer. Diagnoserna var 

dock inte något som studien fokuserade på utan studien inriktade sig på människornas 

upplevelser av att leva i livets slutskede. Kvinnan var gift och levde tillsammans med make 

och barn medan mannen var skild och levde ensam. Båda författarna till självbiografierna 

bodde hemma under sin sista tid i livet. Både kvinnan och mannen levde i västvärlden. 

Kvinnan levde i Sverige och mannen levde i Schweiz. 
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Analys 

Med inspiration av Graneheim & Lundman (2004) valdes kvalitativ innehållsanalys. Texten 

genomlästes flera gånger av författarna var för sig för att få en övergripande känsla av 

helheten. Systematiskt och stegvis delades texten in i meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna lades samman till en enhet för analys. Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna. Med kondenserade meningar innebar det att bärande fenomen i 

form av upplevelser lyftes fram. I efterföljande steg abstraherades de bärande fenomenen, 

vilket innebar att de tolkades och beskrevs med egna ord. Detta var en process som vägledde 

till en ny förståelse av innehållet. Tolkningen pendlade mellan det som tydligt visade sig och 

det som var dolt i texten. Ett huvudtema och sju tema bildades (Figur 1). 

 

ÖVERGRIPANDE TEMA TEMA 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan 

Att leva i ovisshet 

Att förlora självkänsla 

Att känna maktlöshet 

Rädsla inför att lämna närstående 

Skuldkänslor och rädsla att bli lämnad 

 

 

 

Att leva i väntan på döden 

 

Att leva i nuet 

Figur 1. Översikt övergripande tema och tema.  
 

Etiska övervägande 
För att uppfylla det etiska kravet, har studien följt Booth, Colombo & Williams (2004) etiska 

riktlinjer som innebär att inte plagiera, att inte förvränga några fakta/litteratur, att inte förstöra 

eller dölja källor som är viktiga för andra och att inte uppfinna något resultat. Genom 

arbetslivserfarenhet kan en förförståelse av människors upplevelser inför döden i livets 

slutskede uppkommit. Förförståelsen var att de kunde känna rädsla för att vara ensamma eller 

att bli övergivna, rädsla för att inte längre existera, rädsla för att döendet kan vara smärtsamt 

och rädsla över att inte veta vad som kommer att ske efter döden. Det fanns en medvetenhet 

om att förförståelsen kunde påverka tolkningen av texten (Forsberg & Wengström, 2008). 

Eftersom medvetenheten fanns där blev det samtidigt lättare att objektivt analysera texten 

(Forssén & Carlstedt, 2008). 
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RESULTAT 
Resultatet visade att människor i livets slutskede kunde ha tankar och upplevelser som kan 

uppfattas som varandras motsatser, som till exempel hopp och förtvivlan. De kunde också 

uppleva ovisshet över att inte veta när döden skulle inträffa, att de förlorade sin självkänsla 

när de blev beroende av andra människor, maktlöshet när de inte längre hade någon kontroll 

över sin kropp, rädsla inför att lämna närstående, skuldkänslor och rädsla att bli lämnad och 

hur det var att leva i nuet.  

 

 Att pendla mellan hopp och förtvivlan 
Lindquist (2004) beskriver tanken på döden i livets slutskede som en skör tråd mellan tragedi 

och komedi. Hon ansåg att livet pendlade mellan hopp och förtvivlan. Hon beskrev det som 

en känsla av att blivit straffad eller att hon haft en felaktig livsstil när hon blev döende. Hon 

förträngde sin sjukdom och undvek att berätta om sjukdomen för andra människor. Hon kände 

skam över att inte ha varit tacksam inför livet. Noll (1985) beskrev att alla människor ska dö, 

men ändå kan de bete sig som om livet inte har något slut. Döden kommer alltid att vara den 

samma men livet blir annorlunda när människan vet att den ska dö. Han ansåg det viktigt att 

ha en balans mellan liv och död. Det finns inget större än livet som kan tas ifrån människan. 

Lindquist (2004) samt Noll (1985) beskrev att uppleva någonting för sista gången behöver 

inte vara mindre värdefullt än den första. Noll (1985) ansåg att tanken på döden bör vara en 

livslång sysselsättning eftersom att större medvetenhet ger döden högre kvalitet. 

 

”Vi lever livet bättre om vi lever det så som det är, nämligen som en utmätt 

tid. Då spelar fristens längd ingen roll då allt ändå förloras i evigheten.” 

(Noll, 1985 s. framsida) 

 

Att leva i ovisshet 
Noll (1985); Lindquist (2004) beskrev att det kan vara viktigt att veta när döden ska inträffa, 

eftersom att vissa beslut kan påverkas av detta. Lindquist (2004) beskrev en rädsla för att 

döden ska komma plötsligt och att inte ska veta när det är dags, hon upplevde det som att 

döden nafsade henne i hälarna. Noll (1985) skev att ingen människa vet vad som kommer 

efter döden och kan på sin höjd föreställa sig döden som sömn eller medvetslöshet.   
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Jag måste absolut veta åtminstone ungefär hur lång tid jag har kvar; nästan 

alla mina beslut beror på det. 

(Noll, 1985 s.126) 

 

Att förlora sin självkänsla 
Lindquist (2004) beskrev att det kan upplevas svårt att tappa kontrollen och låta andra sköta 

det som hon tidigare har gjort själv. Noll (1985) beskrev också att det kan vara en svår 

anpassning att bli beroende och behöva hjälp av andra människor, vilket kunde ge en känsla 

av att förlora sin frihet. Även Lindquist (2004) hade svårt att acceptera att hon blivit beroende 

av andra människor. Noll (1985) beskrev att det kan påverka självförtroendet negativt. 

Lindquist (2004) beskrev att hon kände sig förödmjukad, arg och otillräcklig. Hon ville inte 

att andra människor skulle vara rädda för henne, eller tycka synd om henne. Hon kände sig 

mycket kränkt när människor talade över hennes huvud och kände en stor avsky till det 

nedlåtande medlidandet som till exempel klappar på kinden eller huvudet. Hon ville inte bli 

behandlad som ett barn utan behandlas som vanligt.   

 

Tyck inte synd om mig. Viska hemligheter i mitt öra. Dina hemligheter. Våra. 

Jag menar allvar. Fly inte från mig. Var inte rädd. Det är inte så farligt. Det 

är ju bara jag, ju. 

(Lindquist, 2004 s.224) 

 

Att känna maktlöshet 
Lindquist (2004) beskrev att hon kände ett tomrum av att vara fången i sin egen kropp, vilket 

gav en känsla av maktlösthet och brist på kraft. Hon beskrev även att hon tyckte synd om sig 

själv, när hon inte klarade göra sådant som hon gjort tidigare. Noll (1985) beskrev att han 

kände en ständig tomhetskänsla och ofta vara uttråkad. Det fanns inte någonting som lockade 

längre, allt hade blivit till vanor. Han kände att tidigare glädje inte riktigt vill komma tillbaka. 

Lindquist (2004) beskrev att hon kände en stor sorg över det hon aldrig fick uppleva. Hon 

beskrev även att hon var rädd för att andra människor skulle glömma bort henne som frisk och 

att hon endast skulle bli ihågkommen som sjuk. Hon kände att hon inte ville leva men inte 
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heller att hon ville dö. Noll (1985) beskrev att han drog sig tillbaka mer och mer och föll 

djupare och djupare in i sig själv.  

 

Jag faller djupare och djupare in i mig själv nu när jag nästan bara sysslar 

med mig själv. 

(Noll, 1985 s.85) 

 

Rädsla inför att lämna sina närstående 
Lindquist (2004) beskrev att hon kände sig bedrövad över att behöva lämna närstående när 

hon befann sig i livets slutskede. Hon upplevde att varje högtid var värd att firas med 

närstående, eftersom att hennes tid var utmätt. Hon beskrev att det var viktigt med att få 

fullfölja ett värdigt liv tillsammans med dem hon älskade. Noll (1985) beskrev att han 

upplevde att förhållandet till andra människor ändrade sig mycket vid livets slutskede. Han 

beskrev att han fick mer kärlek när han var döende än han fått tidigare. 
 

Förhållandet till andra blir annorlunda. 

Det kan du inte ändra mycket på så kort före döden. Men dessförinnan. 

Visa dem som håller av dig mera kärlek, ägna dig mindre åt dem som inte 

håller av dig. 

(Noll, 1985 s.77) 

 

Noll (1985) beskrev det som smärtsamt att tänka på sina barn, när han visste att han skulle dö. 

Han oroade sig över att behöva lämna dem och han hade en önskan om att kunna lämna över 

en oskadd värld åt dem. Lindquist (2004) upplevde det svårt att inte kunna vara delaktig i 

barnens liv som hon varit tidigare och hon oroade sig över vem som skulle ta hand om dem 

när hon gått bort. Samtidigt kunde hon känna sorg och ilska över att andra människor tog över 

och att barnen vände sig till någon annan om de behövde hjälp. Hon oroade också sig över att 

barnen inte skulle minnas henne som levande, utan endast som död. Lindquist (2004) kunde 

uppleva att hon var tvungen till att låta bli att gråta, eftersom att hon inte ville ge barnen 

ångest. Hon beskrev att hur sorgligt det än är att vara dödssjuk och ha barn, så är det också en 

rikedom. Hon tvingade bort sorgen och drog fram lyckan. Hon uppskattade att hon kunde röra 

vid sina barn och krama om dem. 
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- Jag var ledsen inatt, mamma. 

- Berätta, Pontus. 

- Du blir ju bara sjukare. 

- Ja, jag vet. 

- Och du ska dö. 

- Det ska alla. 

- Men jag känner ingen som har en död mamma. 

(Lindquist, 2004 s.158) 
 

Skuldkänslor och rädsla att bli lämnad 
Lindquist (2004) beskrev att relationer sattes hårt på prov då hon befann sig i livets slutskede, 

eftersom att hon som döende ofta hade skuldkänslor och den närstående ofta kände 

otillräcklighet. Hon kunde då oroa sig över att belasta sin make och påverka hans liv negativt. 

Hon var rädd för att bli ensam och övergiven. Hon upplevde samtidigt att hon kom närmre 

sina närstående än någonsin tidigare. Det kunde då kännas obekvämt att bli omhändertagen av 

sina närstående. Hon oroade sig över att hennes make skulle skämmas för henne och hon 

upplevde det svårt att inte känna sig attraktiv för honom. Lindquist (2004) beskrev att hon 

ville att hennes make skulle vara just make och inte en vårdgivare. Hon skämdes över att vara 

dödssjuk och upplevde det svårt att acceptera hjälp. 

 

- Byschonna! Nu slår jag armen, den som jag kan röra, mot benen och gråten 

attackerar mig. 

Äntligen ser min make att pyjamasbyxorna hänger vid anklarna och stjärten 

är bar. /…/  

- Men det var väl inte så farligt, protesterar han när jag börjar hulka högt. 

Nej, det var kanske inte det, men just nu i den här stunden är det så illa. 

(Lindquist, 2004 s. 134-135)  

 

Att leva i nuet 
Lindquist (2004) beskrev att hon visste att det inte fanns någon lysande framtid, men att hon 

upplevde ett lysande nu. Noll (1985) beskrev att vara döende ger en chans till att se döden 
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närma sig och på så sätt kunna förbereda och avsluta allt. Han ansåg att tanken på döden 

gjorde livet mer värdefullt. Lindquist (2004) kände stor glädje och lycka över allt hon fick 

uppleva just då och fylldes ofta av skratt. Hon upplevde att skratt kunde vara befriande och 

hålla det onda borta. Hon kände stunder av stark lycka, stunder som hon sällan känt förut. 

Hon kunde också finna glädje över de vardagliga aktiviteter som hon kunde utföra på egen 

hand och att kunna tänka fritt kunde ge en känsla av oberoende. Noll (1985) beskrev att 

människor bör leva sitt liv som om att de var odödliga. Lindquist (2004) beskrev att i svåra 

stunder får människan vänner för livet. Hon upplevde det viktigt att känna närhet, beröring, 

värme, tröst, sanning och tillit till andra människor. Att få andras tid kunde upplevas som en 

gåva och att gråta tillsammans kunde lindra. 

 

Skratt är befriande. 

Skratt håller det onda borta. 

Svart humor har räddat många. 

(Lindquist, 2004 s.108) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Analys av två självbiografier valdes då vetenskapliga studier inom problemområdet var svåra 

att hitta. Detta kan vara en styrka, eftersom att författarna till självbiografierna själva har 

skrivit om sina egna upplevelser av livets slutskede. Det kan dock vara en svaghet att endast 

två självbiografier analyserades, då ytterligare självbiografier kunde gett fler infallsvinklar. 

De självbiografier som inkluderades beskrev människors upplevelser av att leva i livets 

slutskede, eftersom att detta var syftet med studien. De två självbiografierna som valdes är 

skrivna av en man respektive en kvinna. Det kan vara en styrka eftersom att resultatet därmed 

har ett genusperspektiv. Båda självbiografierna skrevs av människor runt 50 år, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Hade åldersskillnaden mellan människorna varit större, hade troligen 

skillnaderna i resultatet också varit större. Kvinnan hade ALS och mannen hade cancer. Det 

kan ha påverkat resultatet, eftersom att sjukdomsbilderna såg olika ut. Kvinnan blev 

rullstolsbunden medan mannen kunde röra sig som vanligt, vilket kan ha påverkat deras 

upplevelser av att leva i livets slutskede. Kvinnan som skrev den ena självbiografin kom från 

Sverige medan mannen som skrev den andra självbiografin kom från Schweiz. Det kan ha 
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påverkat resultatet eftersom att kulturen kan se olika ut i olika delar av världen. Kvinnan var 

gift och levde tillsammans med sin familj, medan mannen var skild och levde ensam. Detta 

gjorde att en skillnad tydligt kunde ses, eftersom att kvinnan oroade sig mer över närstående 

vilket inte sågs lika tydligt i mannens självbiografi.  

 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) så används begreppen trovärdighet och överförbarhet 

när det diskuteras giltighet i kvalitativa innehållsanalyser. För att uppfylla kravet på 

trovärdighet togs hänsyn till tillförlitlighet vilket handlade om att författarna studerade och 

beskrev det som studien syftar till att beskriva. I denna studie beskrivs trovärdighet utifrån 

självbiografiernas sammanhang, urval av självbiografier och genom att i text ge en tydlig 

metodbeskrivning av tillvägagångssättet av analysen (Ibid). För att styrka trovärdigheten av 

analysen har resultatet belysts med citat (Backman, 2008). För att öka tillförlitligheten 

genomlästes textmaterialet av författarna var för sig enligt Kvale (1997). Pålitligheten styrktes 

genom att författarna beskrev sin förförståelse och följde forskningens regler genom att ge en 

noggrann beskrivning av analysprocessen. Kravet på överförbarhet uppfylldes genom en 

noggrann beskrivning av det sammanhang som självbiografierna omfattar. Överföring kan ske 

genom att resultatet kan användas i liknande omvårdnadssammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion  
De fynden som valdes att diskuteras var att pendla mellan hopp och förtvivlan, att förlora sin 

självkänsla, rädsla inför att lämna sina närstående och att leva i nuet.  

 

Resultatet visade att livet kunde pendla mellan hopp och förtvivlan och att människan i livets 

slutskede kan vilja leva samtidigt som hon/han vill dö (Lindquist, 2004) och att väntan på 

döden kan beskrivas som en skör tråd mellan tragedi och komedi. Både Lindquist (2004) samt 

Noll (1985) beskrev att uppleva någonting för sista gången behöver inte vara mindre 

värdefullt än den första (Ibid). Den döende människan kan prioritera att få delta i det 

vardagliga livet så länge som möjligt och så länge människan kan vara delaktig i vardagen, 

upplevs livet ofta ha mening (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Det kan vara viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att människan i livets slutskede 

kan pendla mellan många olika känslor. Att ha kunskap om att människan kan känna hopp, 
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samtidigt som att hon/han kan känna förtvivlan kan troligen förbättra omvårdnadsarbetet, 

eftersom att sjuksköterskan då kan vara förbered och kunna ge omvårdnad därefter. De dagar 

människan känner sig förtvivlad, är det kanske extra viktigt att finnas där och att kunna ge 

stöd och tröst. Enligt International Council of Nurses (2007) är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete att kunna ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och 

visar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (Ibid). Bemötandet skall präglas av 

omtanke och respekt för människans värdighet, självbestämmande, integritet och inflytande 

(SSF, 2005).  

  

I resultatet framkom även att människor i livets slutskede kan uppleva att de förlorar sin 

självkänsla. Lindquist (2004) beskrev att det var svårt att acceptera att bli beroende av andra 

människor. Hon beskrev att hon kände sig kränkt av klappar på kinden och huvudet och ville 

inte bli behandlad som ett barn. Noll (1985) beskrev också att det var en svår anpassning att 

gå från att vara självständig till att vara beroende, vilket även beskrivs i studierna av 

McPherson, Wilson & Murray (2007) samt Björklund, Sarvimäki & Berg (2010) som ett 

problem. I avhandlingen av Källström Karlsson (2009) beskrivs att det kan vara svårt att 

tappa kontrollen och låta andra sköta det som man tidigare själv gjort. Noll (1985) beskrev att 

beroende och förlorad självkänsla kan påverka självförtroendet negativt och i studier av 

McPherson, et al. (2007) samt Björklund, et al. (2010) beskrivs att det kan leda till en känsla 

av värdelöshet och misslyckande (Ibid). Samtidigt finns det människor som upplever det som 

en trygghet när någon annan tar över, vilket beskrivs i en avhandling av (Andersson, 2007).  

 

Varför upplever en del människor det som en trygghet när någon annan tar över medan andra 

upplever det som att de förlorar sin självkänsla? Att förlora sin självkänsla då man blir 

beroende av andra är inte svårt att förstå. Att vara beroende av hjälp dygnet runt, kan påverka 

självkänslan negativt eftersom att människan kanske gärna vill klara sig själv. Samtidigt 

upplever en del människor det som en trygghet, att bli omhändertagen av andra. Det kan 

kanske bero på rädsla av att inte klara sig själv och att inte kunna utföra dagliga aktiviteter. 

Det kanske då känns tryggt och skönt att bli omhändertagen, när man befinner sig i livets 

slutskede. I väntan på döden finns det troligen mycket att tänka på och det kan kanske då 

kännas skönt att slippa tänka på hur man ska klara sig själv.  
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Enligt SSF (2009) är målet med omvårdnaden i livets slutskede att människan som vårdas ska 

vara självständig och oberoende så länge det är möjligt (Ibid). En viktig del av 

sjuksköterskans arbete kan då vara att värna om människans självständighet och autonomi. 

Det kan vara viktigt att låta människan så länge som möjligt sköta vardagliga aktiviteter på 

egen hand, som till exempel att äta och dricka själv, sköta sin hygien och att få ta viktiga 

beslut. Det är viktigt att sjuksköterskan ser människan i livets slutskede som en självständig 

individ som har rätt till att ta hand om sin egen kropp. Människan kan då uppleva att hon inte 

är helt beroende av andra människor, vilket kan påverka självförtroendet positivt.  

 

Det framkom även i resultatet att människor i livets slutskede kan känna rädsla inför att lämna 

sina närstående, vilket beskrivs av både Lindquist (2004) samt Noll (1985). Människor kan 

uppleva att det är viktigt att bevara betydelsefulla relationer och kunna ha en god 

kommunikation med sina närstående (Socialstyrelsen, 2007). I en studie av McPherson, et al. 

(2007) beskrivs att människor i livets slutskede kan uppleva sorg över att inte kunna umgås 

med sina närstående. Lindquist (2004) beskrev att hon kände sig bedrövad över att behöva 

lämna sina närstående och att hon var rädd för att bli ensam och övergiven. Det kan vara svårt 

att kommunicera om döden även om den döende och den närstående förstår situationens 

allvar (Socialstyrelsen, 2007). Både Lindquist (2004) samt Noll (1985) beskrev att det fanns 

en oro över hur barnen skulle klara sig utan dem. Även McPherson, et al. (2007) beskriver att 

döende människor kan oroa sig över att inte kunna uppfylla föräldrarollen och att då inte 

kunna uppfostra sina barn (Ibid). Studier visar att det kan vara viktigt att få behålla sin roll i 

familjen och att få känna sig respekterad, viktig och uppskattad (Björklund, Sarvimäki & 

Berg, 2008; Andersson, 2007).  

 

En viktig del av sjuksköterskans arbete kan vara att ta initiativ till att fråga närstående om de 

vill vara delaktiga i omvårdnaden av den döende människan. Många av de närstående vill 

vara delaktiga vid livets slutskede, och det är då sjuksköterskans uppgift att göra dem 

delaktiga. (Björnerheim Hynne, 2003; Thorsen, 2003). Det är viktigt att ge närstående tid för 

samtal och stöd så att de kan ge uttryck för sina tankar och känslor, eftersom att situationen 

kan upplevas svår även för dem. Sjuksköterskan måste då ha insikt om att de närstående 

upplever situationen olika och att hon därför bör arbeta efter varje människas behov 

(Björnerheim Hynne, 2003). Det kan även vara viktigt att informera de närstående, om den 
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döende människans möjliga upplevelser och känslor i livets slutskede, så att den närstående är 

förbered på den döendes känslomässiga reaktioner. Det här är även överförbart till andra 

vårdsituationer, eftersom att en del av sjuksköterskans arbete alltid bör vara att göra 

närstående delaktiga i omvårdnaden.  

 

Det fjärde resultatet visade att människor i livets slutskede kan leva i nuet. Studien visade att 

Noll (1985) samt Lindquist (2004) upplevde att livet blev mer värdefullt och att de 

uppskattade de små delarna i livet, som de tidigare inte hade uppskattat (Ibid). Människor i 

livets slutskede kan uppskatta livet och känna sig nöjda även om det är deras sista tid. Även 

om livets slutskede är en svår tid beskrivs den kunna ge ett nytt perspektiv på tillvaron och 

rymma stunder av meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2007). I avhandlingen av Andersson 

(2007) beskrivs att döende människor kan njuta och uppskatta de små tingen i livet och att de 

var en viktig källa till livskvalitet. Enligt Socialstyrelsen (2007) kan det vara viktigt för 

människor att få fortsätta att leva så som de tidigare gjort. Medvetet kan de försöka minnas 

det som givit dem tillfredställelse i livet, eftersom de mår bättre då. Björklund, et al. (2008) 

beskrev att döende människor kan värdesätta livet och vara tacksamma för varje dag de lever. 

Lindquist (2004) beskrev att skratt kunde vara befriande och hålla det onda borta (Ibid) och 

humor i kombination med att umgås med närstående ansågs viktigt enligt Björklund, et al. 

(2008).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) är det viktigt att sjuksköterskans omvårdnad utgår från den 

döende människans upplevelser och behov och att hon visar sitt stöd oavsett hur människan 

upplever situationen (Ibid). Det kan vara viktigt att som sjuksköterska vara förebered på att 

människan i livets slutskede snabbt kan pendla mellan känslor och att hon därför bör finnas 

där med sitt stöd trots att människan upplever livet som ljust och meningsfullt. Samtidigt kan 

det vara viktigt att sjuksköterskan visar att det inte är fel att uppleva livet som meningsfullt 

och att det är tillåtet att skratta. Det kan hon göra genom att tala med människan om det som 

gör hennes/hans liv meningsfullt och därefter försöka tillfredsställa möjliga behov.  

 

Resultatet visade att människors upplevelser i väntan på döden är komplexa. Att tappa 

kontrollen och bli beroende av andra människor i livets slutskede kan upplevas som sorgligt 

och att förlora sin självkänsla kan påverka självförtroendet negativt. Många känslor och 
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upplevelser förstärks och kan få en ökad betydelse än tidigare i livet. De ljusa stunderna av att 

leva i väntan på döden kan upplevas när människan i livets slutskede får umgås och skratta 

med sina närstående. Att ta till vara på nuet kan bygga en bro mot döden som väntar. 

Sjuksköterskan kan i den palliativa omvårdnaden stödja människan att få dela den sista tiden i 

livet med sina närstående. Det kan göras genom att arbeta med att stödja den döende och 

dennas önskan om omvårdnad och umgänge med närstående. Att stödja den döende och 

närståenden kan förslagsvis göras genom familjefokuserad omvårdnad – skapa nära 

relationer, stödja genom att lyssna, genom samtal och genom att våga vara nära i både de ljusa 

och i de mörka stunderna. 

 
Förslag till fortsatt forskning  
Förslag till fortsatt forskning är empiriska, kvalitativa studier, där intervjuer görs med 

människor i livets slutskede. Empiriska, kvalitativa studier som undersöker människors ljusa 

stunder i livets slutskede och hur sjuksköterskan kan ta tillvara på dessa och få in dem i 

omvårdnaden, empiriska, kvalitativa studier som undersöker barns upplevelser av att förlora 

en förälder och empiriska, kvalitativa studier som undersöker skillnaden mellan att dö som 

ung och gammal.  

 

Slutsats 
Slutsatsen är att människans upplevelser i väntan på döden är komplexa. Förändrade 

relationer bland närstående framkallar olika känslor och många olika känslor och upplevelser 

kan förstärkas och få en ökad betydelse. De ljusa stunderna kan bli ljusare av de mörka 

stunderna och de mörka stunderna kan ljusna. I livets slutskede kan sjuksköterskan använda 

familjefokuserad omvårdnad som grund för att stödja den enskilda människans känslor och ge 

alla möjlighet att var nära varandra utan att känna beroende på grund av förändrade relationer 

och känslor i den känsliga situationen i samband med livets slutskede. 
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