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Så länge min tanke är fri är jag okränkbar. Jag kan tänka 

fritt och är därför oberoende. De kan få tvätta min kropp 

och jag kan låta mig njuta av det istället för att känna 

skammen. Att överlämna mig naken i deras händer befriar 

mig. Ingen når min själ. De kan vara mina åror och ro åt 

mig och jag kan ligga på durken och se himlen (Lindquist, 

2004, s. 167-168). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Då en människa drabbas av obotlig sjukdom med dödlig prognos förändras livet på många 
plan. Vetskapen att en för tidig död väntar leder till en mångfald av känslor och i denna 
livssituation blir upplevelsen av värdighet central. Då vårdpersonal inte besitter tillräckliga 
kunskaper om upplevelser av värdighet finns en risk för att vårdandet blir bristfälligt och att 
patientens värdighet inte bejakas. Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors 
upplevelser av värdighet i samband med obotlig sjukdom med dödlig prognos. Fem 
självbiografier analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys. Av analysen framkom 
två kategorier: ”Relativ värdighet” och ”Absolut värdighet”. Den relativa värdigheten yttrade 
sig genom kränkt och bevarad värdighet, där kontakten med andra hade stor påverkan på 
upplevelsen. Den absoluta värdigheten upplevdes som ett inre okränkbart rum. Inre styrkor 
gav kvinnorna kraft att kämpa. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor besitter kunskap om 
hur värdighet kan upplevas i samband med obotlig sjukdom med dödlig prognos. Genom att 
integrera denna kunskap i vårdandet kan sjuksköterskan tillfredställa flera behov hos 
patienten, vilket kan främja patientens upplevelse av värdighet. 
 
Nyckelord: Dödlig prognos, kvalitativ manifest innehållsanalys, kvinnor, upplevelser, 

värdighet. 
 
 
ABSTRACT 
 
Life changes in multiple ways when a person becomes terminally ill. The knowledge of 
having to face a premature death leads to a wide diversity of feelings, and highlights the 
experience of dignity. When nursing staff’s knowledge regarding experiences of dignity and 
violated dignity is insufficient, there’s a risk of inadequate care where the patient’s dignity is 
not being fully considered. The aim of this Bachelor thesis was to describe women’s 
experiences of dignity while living with incurable disease with deadly prognosis. Five 
autobiographies were analyzed using a qualitative manifest content analysis. Two categories 
developed from the analysis: “Relative dignity” and “Absolute dignity”. The relative dignity 
showed through violated and preserved dignity, and the contact with others had a big 
influence of the experience. The absolute dignity was experienced as an inner, inviolable 
space. Inner strengths gave the women power to fight. It is important that nurses posses 
knowledge about how dignity can be experienced while living with incurable disease with 
deadly prognosis. By integrate this knowledge into the caring, the nurse can satisfy more 
needs, which can improve the patient’s experience of dignity. 
 
Keywords: Deadly prognosis, dignity, experiences, qualitative manifest content analysis, 

women. 
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1. INLEDNING 

Att drabbas av en sjukdom med dödlig prognos beskrivs ofta som en total förändring av 
livssituationen och ger upphov till en mångfald av olika känslor. Vetskapen att en för tidig 
död väntar aktualiserar tankar på livet och på döden. Från egna erfarenheter under 
verksamhetsförlagd utbildning finns många intryck efter att ha vårdat svårt sjuka patienter 
med dödlig prognos. Känslor som bevittnats är såväl dödsångest som dödslängtan, djup sorg, 
frustration, oro och ovisshet, men också tacksamhet och lycka. Den livssituation prognosen 
leder till kan medföra en ny insikt om livet och om vad som verkligen är betydelsefullt för 
individen. Mötet med dessa svårt sjuka människor har lett till tankar om hur vetskapen om 
sjukdomens dödliga utgång påverkar individen. Vi har funderat över hur värdighet upplevs då 
människan lever i vetskap om att livet kommer att berövas henne i förtid och hur värdigheten 
kan bevaras i en livssituation som på många sätt präglas av maktlöshet och sorg. 

Vårdandet av dessa patienter har lett till reflektion över vårdpersonals förhållningssätt till 
patientens situation och även hur patientens upplevelse av värdighet skulle kunna gynnas. 
Givetvis ska värdig vård tillämpas oavsett patientens sjukdomstillstånd vilket även framgår i 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2§ där det stadgas att vård ska ges på lika 
villkor och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Vidare är värdighet ett återkommande begrepp i rådande lagstiftning och styrande 
dokument. Begreppet värdighet är inte entydigt och dess tillämpning i vårdandet kräver att 
sjuksköterskor besitter kunskap om vad värdighet kan betyda och innebära för den unika 
människan. För att kunna vårda patienter på ett sätt som tar till vara på värdigheten bör 
sjuksköterskor besitta kunskap om hur värdighet kan upplevas och gestaltas i samband med 
obotlig sjukdom med dödlig prognos.  

Upplevelsen av värdighet är central och viktig för patientens välmående. Vårdandet kan bidra 
till att värdigheten antingen främjas eller kränks. Det är viktigt att ha förståelse för att 
sjukdomen och patientens livssituation sträcker sig utanför vårdkontext. Upplevelsen av 
värdighet bör därför inte begränsas till enbart vårdsammanhang utan omfattar hela 
människans livssituation. Av denna anledning kommer vi inte enbart inrikta oss på värdighet i 
vårdkontext, utan se till hela patientens livssituation. Förhoppningen är att detta kommer leda 
till flerdimensionell kunskap om upplevelser av värdighet i samband med obotlig sjukdom 
med dödlig prognos. Att värna om människans värdighet är en del av vårdvetenskapens kärna, 
och förutsätter enligt oss kunskap om upplevelser av värdighet. Detta gör uppsatsen intressant 
ur vårdvetenskapligt perspektiv. 
 
 
2. BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med ett avsnitt med för examensarbetet centrala definitioner och begrepp. 
I bakgrunden beskrivs också vårdvetenskapligt perspektiv samt gällande lagar och 
författningar. Detta följs av ett avsnitt om hur det är att leva med dödlig prognos samt tidigare 
forskning där kunskapsläget om värdighet beskrivs ur olika perspektiv. Bakgrunden avslutas 
med problemformulering. 
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2.1 Definitioner och begrepp 
 
2.1.1 Obotlig sjukdom 
Med obotlig sjukdom avses ett sjukdomsstadium där sjukdomen inte går att bota. 
 
2.1.2 Dödlig prognos 
Med dödlig prognos avses människor som på grund av obotlig sjukdom förväntas dö i förtid. 
 
2.1.3 Värdighet 
Begreppet värdighet kommer att behandlas utifrån Edlund (2002), som menar att människans 
värdighet innebär en oförstörbar helhet och ett människovärde. Det finns en absolut och en 
relativ värdighet. Edlunds (2002) beskrivning av värdighet beskrivs mer utförligt i det 
vårdvetenskapliga perspektivet. 
 
2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv  
 
Vårdvetenskapens konsensusbegrepp består av: människan, hälsan, miljön samt vårdandet. 
Inom vårdvetenskapen är det alltid patientens perspektiv som har företräde och därför måste 
detta perspektiv belysas särskilt. Vårdvetenskapens ontologiska grundantaganden utgör en 
basal utgångspunkt för vårdvetenskapens generella struktur. Ett centralt ontologiskt antagande 
är att människan är en enhet av kropp, psyke, själ och ande. En vårdvetenskaplig 
utgångspunkt är dock att aldrig tala om dessa delar separat utan bara om människan som 
helhet. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv kommer att utgå från Eriksson (1987, 1994, 
2000) samt Edlund (2002). Begreppen människa, lidande och värdighet kommer att belysas. 
Dessa begrepp kommer senare att användas i resultatdiskussionen, där examensarbetets 
resultat kommer att speglas mot det vårdvetenskapliga perspektivet. Edlunds (2002) 
beskrivning av värdighet kommer vidare även att användas som examensarbetets teoretiska 
referensram. 

2.2.1 Människan 
 
Inom vårdvetenskapen råder en humanistisk människosyn där människan ses som en enhet av 
kropp, själ och ande (Eriksson, 2000). Människan är unik och har livsvilja, hopp, önskningar, 
fantasi, tankar, känslor, tro och drömmar. Den levande människan vill vara med och skapa sitt 
liv. Människan påverkar och påverkas av den värld eller kultur hon lever i (Edlund, 2002).  
Människan befinner sig alltid i relation till sig själv, till den andra människan och till Gud. 
Människan är beroende av andra och då hon inte räcker till behöver hon den andre. Relationen 
med den abstrakta andra innefattar människans tro och förhållande till Gud. Alla människor 
har någon form av tro. Tron är individuell och dess innehåll varierar från person till person – 
dock verkar den som livgivande källa för alla människor, då den genererar i tillförsikt, visshet 
och hopp. Tron innebär en kamp och är starkt förankrad med hopp. Hoppet är av betydelse för 
att människan ska kunna erfara hälsa och välbefinnande. Hopp innebär en tro på framtiden 
och att människan ännu inte har gett upp (Eriksson, 1987). 

Människan har problem, behov och begär. Problem uppstår då människan inte kan hantera sin 
situation och aktualiseras då de påverkar det dagliga livet. Problem är något som ska lösas, då 
olösta problem hindrar människan från att leva och utvecklas (Eriksson, 2000).  
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Människan har ett centralt behov av kontakt med andra, delaktighet och tillhörighet till en 
grupp eller kultur. Behov kan tillfredsställas, och då de inte gör det skapas en konflikt hos 
individen. Människan har religiösa behov som innefattar de djupa livsfrågorna om ödet, Gud, 
livet efter detta och döden. Människans behov av förståelse är ett centralt andligt behov. Den 
vanligaste anledningen till att patienten inte vårdas som en helhet är vårdpersonalens 
oförmåga att identifiera och bemöta patientens andliga behov. Människans behov grundar sig 
i hennes begär, vilka utgörs av människans innersta längtan och önskningar. Begäret efter liv 
visar sig i människans strävan efter att finna mening i sitt liv, bevara biologisk balans och 
skydda sig mot faror. Begäret efter kärlek tar sin form i relationen till andra människor och 
relationen till Gud. Människan har även begär att betyda något för sig själv och för andra, bli 
bekräftad samt uppleva delaktighet (Eriksson, 2000).  

2.2.2 Lidande 
 
Lidandet är en naturlig del av människans liv och innebär en kamp för människans värdighet. 
Lidande uppstår då människans värdighets kränks, men lidandet i sig innebär också alltid en 
kränkning av människans värdighet. Den lidande människan måste få bekräftelse på sin 
värdighet som människa. Varje lidande kan liknas vid en dödskamp då lidandet alltid innebär 
att något avgörande tas ifrån oss, i konkret eller symbolisk mening. Lidandet har ett samband 
med skuld. På grund av olika förseelser, som människan anser sig ha ansvar för, bär alla 
människor på någon form av skuld. Då människan upplever att hon svikit sig själv blir 
skulden ett lidande. Då livet har en mening kan även lidandet få en mening och människan 
strävar efter att inför sig själv bekräfta sin egen värdighet genom att försöka finna mening i 
sitt lidande och svara på frågan varför. Människan kämpar för att så långt det är möjligt 
tillgodose sina grundläggande behov och begär. Då omständigheterna gör att människan inte 
längre är kapabel till att göra detta självständigt, krävs hjälp från omgivningen. Omgivningen 
bör kunna se hennes behov och begär och ingripa utan att den lidande människan måste be om 
det. Då människan tvingas be om hjälp för hennes fundamentala behov upplever hon att ingen 
uppmärksammar hennes behov – detta skapar ett lidande då hon i och med detta inte upplever 
full värdighet som människa. Lidandet inger en känsla av hopplöshet, och för att kunna lindra 
lidandet krävs hopp. Vetskapen om att det finns en medmänniska som tröstar och ger kärlek 
bekräftar människan och ger henne mod att kämpa (Eriksson, 1994).  

Det finns tre olika former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Detta 
lidande innefattar en själslig och en andlig dimension. Dessa dimensioner orsakas av 
upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld som människan erfar i relation till sjukdom 
eller behandling. Det själsliga och andliga lidandet kan dels uppkomma inom patienten själv, 
men även utifrån då patienten bemöts av en fördömande attityd från vårdpersonalen. 
Sjukdomslidande kan även uppstå då människan känner sig misslyckad som patient och inte 
förmår sig att medverka i behandlingen (Eriksson, 1994). 

Eriksson (1994) beskriver vårdlidande som det lidande som upplevs i relation till själva 
vårdsituationen. Vårdlidandet sammanfattas i fyra övergripande kategorier: kränkning av 
patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den vanligaste 
formen av vårdlidande uppstår då patientens värdighet kränks. Genom att kränka patients 
värdighet fråntas patientens möjlighet att fullt ut vara människa, på grund av detta försämras 
även patientens möjligheter att använda de inre hälsoresurserna. Människans värdighet kan 
kränkas genom konkreta och abstrakta åtgärder. Konkreta åtgärder innefattar exempelvis 
nonchalans vid tilltal eller att patienten inte skyddas vid intima vårdåtgärder.  
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Exempel på abstrakta åtgärder är bristande etisk hållning eller att inte se människan och ge 
henne plats (Eriksson, 1994).  

Livslidandet upplevs i relation till det egna livet. Sjukdom, ohälsa och situationen att vara 
patient rubbar människans livssituation och det invanda livet tas mer eller mindre ifrån henne. 
Livslidande är ett lidande som är relaterat till allt vad det innebär att leva och att vara 
människa bland andra människor. Ett oerhört lidande uppstår då man vet att man ska dö men 
inte vet när (Eriksson, 1994). 

Lidandets drama uppkommer i vården av de förväntningar som råder i ett mänskligt möte 
eller en vårdrelation. Genom att ha mod att vara medaktör i dramat lindras en medmänniskas 
lidande. Det är vanligt att lidandet reduceras till fysiskt lidande eller sjukdomsspråk. Detta 
innebär att lidandet begränsas till något endast kroppsligt och medför att människans fråntas 
möjligheterna att lindra sitt lidande (Eriksson, 1994). Lidandets drama har tre akter: 
bekräftande av lidandet, själva lidandet samt försoningen. Bekräftandet av lidandet innebär att 
förmedla att ”jag ser” (Eriksson, 1994, s. 54). Bekräftelsen kan ske genom exempelvis en 
blick, en beröring eller ett litet ord. Bekräftandet innebär en tröst och att människan inte 
överges. Om ingen bekräftar lidandet innebär detta ytterligare ett lidande. Då människan lider 
pendlar hon mellan lidande och lust, hopp och hopplöshet. En lidande människa behöver tid 
och rum för att lida, och vill ofta vara ensam samtidigt som hon vill uppleva gemenskap. 
Genom att bortförklara eller alltför snabbt finna orsaker till en människas lidande, fråntas 
hennes möjlighet att lida. Den lidande människan måste få leva ut sina känslor – att gråta 
innebär inte att mista sin värdighet (Eriksson, 1994).  

Försoningen leder enligt Eriksson (1994) till en ny enhet där människan finner ett nytt liv, 
trots att något definitivt förlorats. I det nya livet skapas en ny helhet som även innefattar det 
onda – som nu är en del av en meningsfull helhet. Det genomlevda lidandet får ofta mening 
för en människa som uppnått försoning. Försoningen kan ske på olika sätt för olika 
människor, för någon sker försoningen genom en förödmjukande kamp, för andra genom en 
stilla insikt om livets oundvikligheter.  
 
2.2.3 Värdighet 
 
Värdighet är ett väl använt begrepp i vården men dess definition och förståelse rymmer 
många olika tolkningar. Värdighet som upplevelse är av betydelse för människans 
välbefinnande. Värdighet visar sig i två skilda dimensioner: en absolut och en relativ. I 
människans andliga dimension återfinns hennes absoluta värdighet. Den absoluta värdigheten 
är beständig och är skänkt människan i egenskap av att vara just människa. Denna värdighet 
involverar en frihet och värdet som människa, vilken inte kan fråntas henne. Den absoluta 
värdigheten kan inte kränkas och är ständigt närvarande (Edlund, 2002). 

Den relativa värdigheten beskrivs av Edlund (2002) som föränderlig och upplevs i relation till 
någon eller något. Denna kan raseras men också återupprättas. Kulturen har en betydande 
påverkan på den föränderliga värdigheten. Upplevelsen av värdighet varierar och kan 
påverkas av relationen till en Gud eller andra. Den relativa värdigheten kan delas upp i en inre 
själslig etisk dimension och en yttre kroppslig estetisk dimension. Den själsliga inre 
värdigheten utgörs av en upplevd känsla av värdighet. Denna känsla härstammar från värden 
som påverkas av kultur och samhälle. Dessa värden innefattar kulturens moral, normer och 
värderingar. Människans värdighet kränks då något av dessa värden inte visas aktning Utöver 
dessa innefattar även den själsliga inre värdigheten bland annat gemenskap och oberoende. 
Den yttre värdigheten visas genom handlingar och besitter en kroppslig dimension.  
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Yttre värdighet kan enligt Edlund (2002) även ses som ett estetiskt handlande som innebär att 
vara proper, uppträda passande, med besinning och behärskning. 

Som patient är människan sårbar och det bemötande patienten får i vården kan både stärka 
och kränka hennes värdighet. Trots mycket ovärdig behandling från omvärlden kan dock 
människan bevara sin värdighet. Genom att bli sedd, lyssnad till, tagen på allvar och trodd på 
kan värdet som människa upplevas (Edlund, 2002). Även Eriksson (1994) menar att 
människan inte kan uppleva full värdighet då ingen ser henne, eller förstår vad hon behöver.  

I den konkreta verkligheten kan värdighet enligt Edlund (2002) innebära att kunna klara sig 
själv och det ses som ett hot mot människans värdighet att bli negativt beroende av någon 
annan. Detta kan liknas vid hur Eriksson (1994) beskriver att människan inte kan uppleva full 
värdighet då hon är tvungen att be om hjälp för hennes mest fundamentala behov. Genom att 
bekräfta människan i det sammanhang hon befinner sig, och ge henne ett godkännande, kan 
värdighet upplevas. Värdigheten innebär även ett ständigt ansvar för sin nästa 
 
2.3 Lagar och författningar 
 
Värdighet är ett centralt begrepp i vårdandet och förekommer i lagar och styrande dokument. I 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framgår att det 
ingår i sjuksköterskans kompetensområde att visa omsorg om och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763), 2 §, 
stadgas att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Vidare stadgas i 2a § patientens rätt till självbestämmande, här 
framkommer även att vården ska främja goda kontakter mellan patient och personal. I SOSFS, 
2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården stadgas i 1 § att patienten och närstående ska få information och göras 
delaktiga i vården. 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 
2005) ska sjuksköterskan tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov – såväl 
fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska även vara uppmärksam 
och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande. Sjuksköterskan ska ge stöd och 
vägledning i dialog med patient och/eller närstående, detta för att möjliggöra optimal 
delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan ska ha förmåga att på ett respektfullt, 
empatiskt och lyhört sätt kommunicera med patienter, närstående, personal och andra. Med 
omdöme, kunskap och noggrannhet ska sjuksköterskan kunna informera och tillgodose 
patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. I 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 1 §, stadgas att patienten ska visas hänsyn och respekt, 
samt att vården så långt det är möjligt ska utformas och genomförs i samråd med patienten.  
 
2.4 Att leva med dödlig prognos 
 
Livet med dödlig prognos innebär att sjukdomen inte går att bota och att man därför befinner 
sig någonstans i livets slutskede. Livets slutskede kan enligt Statens offentliga utredningar 
(SOU, 2001) delas in i två olika faser, den tidiga fasen som kan omfatta flera år och den sena 
fasen som är betydligt kortare och omfattar dagar, veckor eller någon månad. Livets slutskede 
innefattar ett lidande i form av smärta, förutom den fysiska smärtan uppkommer även 
psykisk-, social- och existentiell/andlig smärta som även de leder till lidande.  
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Det råder enligt Goldsteen m.fl. (2006) skillnader i hur människor med dödlig prognos 
uppfattar resan mot döden.  Patienter som på grund av allvarlig sjukdom har en förväntad 
period om 3 månader kvar att leva intervjuades rörande uppfattningar om resan mot döden. 
Det visar sig att medvetenhet och acceptans präglar patienternas upplevelse av att leva med 
dödlig prognos. Patienterna upplever frid i att förlika sig med sitt öde och acceptera den 
stundande döden. Patienterna belyser vikten av att leva sitt liv fullt ut även i livets slutskede. 
Att leva livet fullt ut innebär att kunna leva livet normalt i den utsträckning det är möjligt. 
Med normalt liv avses livet så som det såg ut innan sjukdomen debuterade. Patienterna 
konfronterades med känslor som ångest, hopplöshet och rädsla. Det är viktigt att de får ge 
uttryck för dessa negativa känslor och att få dela dem med andra, för att lätta på bördan. 
Patienterna vill bli bemötta med öppenhet och bekräftelse. Detta kan ske genom en öppen 
kommunikation, och medförde tillfredställelse.  

Kommunikationens roll för välmåendet hos människor med dödlig prognos belyses även av 
Prince-Paul (2008). Det är ytterst betydelsefullt för svårt sjuka människor att få vara nära 
människor de älskar. Utöver relationen med människor framkommer även relationen med 
Gud eller en annan högre makt. Denna relation av spirituell karaktär anses av de sjuka 
människorna vara personlig, positiv och vägledande. Svår sjukdom med dödlig prognos utgör 
ett hot mot den sociala identiteten, mot uppehållandet av jaget och även mot hoppet om 
framtiden. Det är av stor betydelse för den svårt sjuke att uppehålla sin person genom att i så 
stor utsträckning som möjligt leva ett normalt liv, vilket också framkom i Goldsteen m.fl. 
(2006). Prince-Paul (2008) visar även att begär efter kärlek uttrycks genom att de svårt sjuka 
människornas behov att bli bekräftade och tröstade av någon annan. Tacksamhet och 
uppfattningen av att livet är en gåva är vanligt förekommande. 

Hopp är en betydande del i den dödligt sjuka patientens liv och hantering av livet. Elliot och 
Olver (2007) menar att patienterna pendlar mellan hopp och hopplöshet, och att detta tar olika 
uttryck. Det kan handla om att patienten upplever begränsningar eller möjligheter till följd av 
sjukdomen. Likväl kan hopp och hopplöshet yttra sig genom huruvida patienten fokuserar på 
livet eller på döden.  
 
2.5 Tidigare forskning – kunskapsläget om värdighet ur olika perspektiv 

Följande avsnitt avser att beskriva det rådande kunskapsläget inom för examensarbetet 
relevanta områden. Utifrån tidigare forskning bestående av kvalitativa studier beskrives 
värdighet ur patient- anhörig- och vårdareperspektiv. 
 
Det råder skillnad i hur värdighet erfars av vårdare, patienter och anhöriga. De anhörigas syn 
på värdighet influeras inte sällan av tidigare negativa erfarenheter, då många sett sina 
närstående vårdas utan hänsyn till den egna individen. Vårdarnas uppfattning skiljer sig från 
de andra grupperna då de anser att kontroll och avskildhet är viktiga faktorer för att bevara 
patientens värdighet (Enes, 2003). I det avseende att värdighet är betydelsefullt i vårdandet 
råder dock en mer enhetlig uppfattning mellan vårdare, anhöriga och patienter. Värdighet 
visar sig vara värdefullt i det palliativa vårdandet då det genomsyrar hela vårdandet kring den 
döende (Aspinal, Hughes, Dunckley & Addington-Hall, 2006). 
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2.5.1 Patientperspektiv 
 
För patienter finns potentiella hot mot värdigheten. Henderson, Van Eps, Pearson, James, 
Henderson och Osbourne (2009) visar att hot mot värdighet kan innebära bristfällig 
noggrannhet i försök att undvika kroppslig exponering, interaktion och kommunikation 
mellan sjuksköterskor samt att sjuksköterskor talar högt om patienterna med risk för att andra 
kunde höra. Betydelsen av att inte bli exponerad framgår även i Widäng, Fridlund och 
Mårtenssons (2007) studie, där kvinnliga patienter intervjuats i syfte att beskriva hur kvinnor 
uppfattar integritet i vårdandet. Det visar sig vara betydelsefullt att kvinnorna får upprätthålla 
jaget samt uppleva förtroende och värdighet. Upprätthållandet av jaget karaktäriseras av 
patientens relation till sig själv medan förtroende och värdighet associeras till den ömsesidiga 
relationen mellan patient och vårdgivare. Det är viktigt att vårdare har kunskap om de olika 
aspekterna av integritet samt betydelsen av att interaktionen mellan vårdare och patienter 
karaktäriseras av värdighet och förtroende.  

Enligt Berg och Danielson (2007) är även den vårdande relationen av betydelse för 
uppehållandet av patientens värdighet. Det är viktigt för patienterna att ha en god vårdande 
relation med sjuksköterskorna för att bibehålla sin värdighet.  Betydelsen av individualiserad 
vård belyses av Anderberg, Lepp, Berglund och Segesten (2007) som undersökt hur värdighet 
kan bevaras hos äldre människor. Bevara kontroll, respekt och lyhördhet är andra aspekter 
som kan bidra till att patientens värdighet bevaras. Vårdare ska även besitta professionell 
kunskap, vara ansvarstagande och reflekterande. Genom att sjuksköterskan dokumenterar 
synliggörs handlingarna samt värdet av att bevara patientens värdighet som en av 
sjuksköterskans professionella arbetsuppgifter. Många patienter upplever otillfredsställelse i 
hur deras värdighet främjas i vården. Det framkommer ett antal faktorer som skulle kunna 
främja patienters upplevelse av värdighet: avskildhet, förtroende, kommunikation, 
information, valmöjlighet, respekt, vänlighet, gott bemötande samt kontroll och inflytande i 
vården (Matiti & Trorey, 2008). Liknande faktorer framkommer i Webster och Bryan (2009). 

 
2.5.2 Anhörigperspektiv 
 
Även anhöriga drabbas då en närstående blir svårt sjuk. Stöttande handlingar från 
sjukvårdspersonal visar sig vara av betydelse då de kan förbättra livskvalitén hos 
familjemedlemmarna. Ytterligare aspekter som kan påverka livskvalitén hos de anhöriga är att 
kunna leva ett normalt liv, lätta på bördan, känna tillhörighet, inte vara en symbol för obotlig 
sjukdom samt att ha en känsla av värdighet. Betydelsen av stöttande handlingar från 
sjukvårdspersonal poängteras då detta förbättrar livskvalitén för familjemedlemmarna (Melin-
Johansson, Axelsson & Danielson, 2007). Anhörigas ansvar och deltagande i vårdandet 
motiveras enligt Sand, Ohlsson och Strang (2010) av att de vill uppnå välmående hos 
patienten genom att bibehålla dagliga rutiner, inge hopp och främja värdighet. Den eventuellt 
kommande förlusten av värdighet under sjukdomens förlopp väckte de anhörigas 
beskyddande instinkt. Många anhöriga hade tidigare erfarenheter av att närstående vårdats 
och avlidit på sjukhus på ett enligt dem ovärdigt vis. De anhöriga uttryckte en rädsla för att 
detta skulle ske igen och värderade därför att vårdandet präglades av hänsyn till människans 
värdighet. 
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2.5.3 Vårdareperspektiv 
 
Sjuksköterskan kan i sitt dagliga arbete kränka eller uppehålla patientens värdighet. 
Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) visar att kränkning av värdighet sker 
då sjuksköterskor ser patienten som objekt. Detta kan ske genom att sjuksköterskan inte 
respekterar patientens önskningar, genom att patienten överges, inte blir visad omtanke eller 
hänsyn eller då patienten inte blir bemött som vuxen. Då patienten ses som medmänniska och 
tillåts vara delaktig i vårdandet kan patientens värdighet bevaras. Uppehållande av värdighet 
kan även ske genom att sjuksköterskan tar sig tid för varje patient. Vårdare uppfattar att det 
ofta är små handlingar i vårdandet som gör stor skillnad i patientens upplevelse av värdighet. 
Genom individualiserad vård samt genom att anstränga sig för att möta patientens önskemål 
anser sig vårdare kunna främja patientens upplevelse av värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 
2007).  
 
Sjuksköterskan har i och med sitt yrke möjlighet till att bidra till en för patienten värdig död. 
Detta kan uppnås genom att arbeta med sjukdomsrelaterade problem, värna om att bevara 
patientens värdighet, samt inventioner för den sociala värdigheten, som innefattar kvaliteten 
av relationer med andra. De sjukdomsrelaterade problemen innefattar inventioner för att 
reducera symtom och göra det komfortabelt för patienten. Att värna om att bevara patientens 
värdighet innefattar psykologiska och andliga aspekter som stöder individens uppehållande av 
värdighet. Exempel på dessa inventioner är att uppmuntra autonomi och kontroll genom att 
göra patienten delaktig i sin vård och beslut rörande denna (Coenen, Doorenbos & Wilson, 
2007).  

För att kunna bidra till en värdig död krävs kunskap och förståelse inför vad detta kan 
innebära för patienten. Vårdare har vissa generella förväntningar om vad det innebär att dö 
med värdighet. Detta trots att vårdare i själva verket inte kan veta vad det betyder för den 
enskilda individen, såvida vårdaren inte tar sig tid att fråga, lyssna och förstå. För att en 
patient ska kunna uppleva mening och värdighet i döendet, är det avgörande att den döende 
patienten har rätt att välja omständigheter kring sin död efter sina önskemål – vilket 
förutsätter att vårdaren är lyhörd inför detta (Proulx & Jacelon, 2004). Sjuksköterskor 
fokuserar ofta på kroppsliga behov så som törst, aptit eller illamående, vilket leder till att 
patientens essentiella, underliggande behov inte uppmärksammas. Bristfälligt bemötande 
inom den palliativa vården tyder på att det finns ett behov av att utbilda sjuksköterskor inom 
beteendevetenskap och etiska frågor för att kunna ge god vård i livets slutskede (Blasszauer & 
Palfi, 2007). 

 
2.6 Problemformulering 
 
Värdighet är ett mångtydligt begrepp som rymmer flera tolkningar. Uppfattningen och 
förhållningssättet till värdighet hos vårdare yttrar sig i deras handlingar. Vårdare kan antingen 
kränka eller främja patientens värdighet. Tidigare forskning tyder på vikten av att 
sjuksköterskan tillämpar individualiserad vård och tar sig tid för patienten. Det framkommer 
även att det är av stor betydelse att patienten inte identifieras med sin sjukdom utan ses som 
en hel människa. Då patienter ofta upplever maktlöshet och utsatthet bör sjuksköterskan vara 
lyhörd och ha kunskap i hur vårdandet kan ske på ett värdigt vis. Hur påverkar vårdandet 
upplevelsen av värdighet? Vad kan bevara respektive kränka patientens värdighet?  
 
Tidigare forskning tyder även på att det råder skillnad i hur vårdare och patienter uppfattar 
värdighet. Hur ska vårdandet kunna främja patientens värdighet då denna skillnad råder?  
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Då värdighet är individuellt finns en risk att vårdare refererar till sin egen uppfattning om 
värdighet i vårdandet av patienter – vad blir konsekvensen av denna problematik?  

Värdighet finns alltid närvarande i människans liv, och berör alla människor i hennes närhet. 
Det gör examensarbetet relevant inte bara för sjukvårdspersonal, utan för alla som lever nära 
en obotligt sjuk människa med dödlig prognos. Känslan av värdighet är betydelsefull för 
människans välbefinnande. När det råder skillnad i synen på värdighet mellan vårdare och 
patient finns en risk för att vårdandet inte tillgodoser patientens faktiska behov. Utgör detta en 
risk för att patientens värdighet kränks? Det råder brister i hur den kunskap som finns om 
värdighet tillämpas av vårdpersonal. Därav finns ett behov av att vidare belysa subjektiva 
upplevelser av värdighet. Hur upplever kvinnor värdighet i samband med obotlig sjukdom 
med dödlig prognos? 
 
 
3. SYFTE 
 
Syftet är att beskriva kvinnorna upplevelse av värdighet i samband med obotlig sjukdom med 
dödlig prognos. 
 
 
4. METOD 
 
I följande metodavsnitt beskrivs metod, datainsamling och urval, dataanalys samt etiska 
överväganden. Kvalitativ metod kommer att tillämpas eftersom syftet är att få fram 
människans subjektiva upplevelser. Enligt Segesten (2006) lämpar sig denna metod väl då 
målet är att uppnå ökad förståelse för ett fenomen. Edlunds (2002) beskrivning av värdighet 
kommer att användas som teoretisk referensram, vilket innebär att upplevelser som gestaltar 
denna beskrivning kommer att eftersökas i data. Detta val har gjorts för att reducera påverkan 
av egna åsikter och värderingar under analysarbetet. 

Självbiografier kommer att analyseras genom manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Det manifesta fokuserar på det uppenbara i texterna och metoden lämpar sig 
väl vid analys av självbiografier. Det första steget är att läsa texten flera gånger i syfte att 
förstå dess innehåll och helhet. Efter detta kommer ett antal meningsbärande enheter som är 
relevanta för syftet att plockas ut. I nästa steg kommer de meningsbärande enheterna att 
kondenseras och göras abstrakta, dock kvarstår det som är väsentligt i innehållet. Härefter 
kommer dessa kondenserade enheter att utvecklas till koder. Koderna kommer efter likheter 
och skillnader att grupperas till underkategorier. Slutligen kommer underkategorierna att 
formuleras till kategorier, som sammanfattar textens innehåll. 
 
4.1 Datainsamling och urval 
 
Ett antal självbiografier skrivna av kvinnor som lider av obotlig sjukdom med dödlig prognos 
kommer att analyseras. Självbiografier valdes för att fånga den drabbade individens egna ord 
och komma så nära upplevelsen som möjligt. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) lämpar sig 
den skrivna berättelsen väl för att belysa upplevelsen, då den har sin utgångspunkt i 
människans livsvärld. Analys av berättelser kan även generera information om hur patienter 
upplever vårdande samt vad konsekvenserna av bristfälligt vårdande kan bli. 

Inklusionkriterierna för självbiografierna var att de skulle vara skrivna av en vuxen person 
som på grund av obotlig sjukdom får eller lever med dödlig prognos. Författaren skulle vara 
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mellan 18-65 år, där den lägre begränsningen syftar till att personen som skrivit boken är 
vuxen, och den högre begränsningen syftar till att skildra människor som inte nått 
pensionsålder. Ytterligare ett kriterium var att boken var skriven på svenska med en svensk 
författare. Ingen specifik sjukdomsgrupp ingick i inklusionkriterierna, detta då typ av sjukdom 
inte var relevant för syftet. Det relevanta var att personen fick eller levde med dödlig prognos. 
Inte heller kön var från början ett urvalskriterium, detta då vi inte hade för avsikt att använda 
oss av någon form av genusperspektiv. Då syftet var att beskriva upplevelsen av värdighet, 
obundet till något specifikt kontext, var heller inte miljö eller omgivning ett urvalskriterium.  

Alla självbiografier som inte motsvarade inklusionskriterier eller som inte uppfyllde relevans 
för syftet exkluderades.   

Sökningar gjordes i Eskilstuna Stadsbiblioteks bibliotekskatalog, där verktyget ”avancerad 
sökning” tillämpades. Utgivningsåren begränsades till 2000-2011. Detta i syfte att fånga 
upplevelser som ägt rum under ett begränsat tidsintervall. I samtliga sökningar användes även 
”biografi” som ämnesord, då ämnesordet ”självbiografi” kombinerat med de övriga sökorden 
som anges nedan inte resulterade i några träffar. Självbiografierna återfanns dock under 
ämnesordet ”biografi” i Eskilstuna Stadsbiblioteks bibliotekskatalog. 

Först användes sökorden ”biografi och palliativ” som ämnesord. Detta resulterade i två 
träffar. Efter att ha läst igenom de övriga ämnesorden för dessa träffar, konstaterades att dessa 
inte var relevanta för syftet. Andra sökningen bestod av sökorden ”biografi och svår 
sjukdom”, vilken inte gav några träffar alls. Av denna anledning exkluderades ordet ”svår” 
från nästa sökning, vilket då blev ”biografi och sjukdom”. Denna sökning gav åtta träffar, 
men inte heller här var de övriga ämnesorden för respektive träff relevanta för syftet. Då dessa 
relativt breda ämnesord resulterade i endast ett fåtal träffar gjordes ett antal sökningar i 
sökmotorn Google. Här användes sökorden: ”självbiografier om döden”, ”självbiografier och 
livets slutskede” samt ”självbiografier och svår sjukdom”. Detta resulterade i ett antal förslag 
på självbiografier som i hög utsträckning berörde olika former av cancer samt ALS. Efter 
detta gjordes ytterligare sökningar i Eskilstuna Stadsbiblioteks bibliotekskatalog där nu 
sjukdomstillstånden preciserades som sökord. Första sökningen bestod av följande ämnesord: 
”biografi och medicin och onkologi”, vilket resulterade i 44 träffar.  

Genom att läsa titlarna kunde de självbiografier som inte var skriva ur patientperspektiv 
uteslutas. Titlarna på de självbiografier som var skrivna ur patientperspektiv granskades, och 
de som verkade relevanta för syftet googlades för att få en inblick i bokens innehåll. Tio 
självbiografier verkade efter googelsökningen relevanta, vilka letades upp. På dessa 
självbiografier lästes baksidan. De böcker som efter detta fortfarande verkade intressanta 
skumlästes för att ge en uppfattning om bokens upplägg och innehåll. Slutligen kvarstod tre 
självbiografier vilka fyllde inklusionskraven: Dans i mitt mörka rum (2002), Jag kan bara leva 
(2000) och Sabina och Draken (2010). Den sistnämnda skiljer sig något från de övriga 
självbiografierna, då denna bok är en sammanställning av en blogg med vissa inslag av 
utomstående kommentarer. Till analysen kommer dock enbart blogginläggen att användas, 
alltså Sabinas egna ord. De utomstående kommentarerna kommer helt att exkluderas från 
arbetet då de ej representerar den subjektiva upplevelsen. 

En andra sökning gjordes med sökorden ”biografi och medicin och neurologi”, vilket 
resulterade i 45 träffar. Dessa träffar behandlas på samma sätt som ovan, och slutligen 
kvarstod två nyfunna självbiografier som uppfyllde kraven: Ro utan åror (2004) och Ett år 
med ALS (2005). Av en slump var samtliga valda självbiografier skrivna av kvinnlig 
författare trots att detta inte var ett inklusionskriterium. Detta innebar att data för kommande 
analys enbart bestod av kvinnors upplevelser. För att säkerställa datas relevans i förhållande 
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till syftet fick syftet revideras till att beskriva hur värdighet upplevs av kvinnor som på grund 
av obotlig sjukdom lever med dödlig prognos. Se bilaga 1 för presentation av valda 
självbiografier. 
 
4.2 Genomförande av analys 
 
Analysarbetet utgick från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av manifest 
innehållsanalys och började med att självbiografierna lästes igenom en första gång för att ge 
en helhetsuppfattning om böckernas innehåll och dess relevans för studiens syfte. Efter detta 
lästes de ytterligare en gång. Här användes den teoretiska referensramen för att urskilja 
upplevelser av värdighet. De meningsbärande enheter som framkom markerades med 
överstrykningspenna. Slutligen lästes böckerna en tredje och sista gång, detta för att ge 
fördjupad kännedom av data och försäkra att de meningsbärande enheter som plockats ut var 
relevanta för studiens syfte, samt för att säkerställa att inga data förbisetts. Här exkluderades 
31 meningsbärande enheter då de efter noggrann granskning inte ansågs tillräckligt relevanta 
för studiens syfte. Nästa fas i analysarbetet utgjordes av att de meningsbärande enheterna 
fördes in i Word-dokument i datorn, ett dokument för varje bok. Samtliga meningsbärande 
enheter numrerades med en siffra vilken representerade vilken bok den hämtats ur – detta för 
att säkerställa korrekt referering senare i arbetet. Totalt hade 254 meningsbärande enheter 
plockats ut ur självbiografierna. Nästa steg innebar att kondensera de meningsbärande 
enheterna. Enheterna gjordes abstrakta, dock kvarstod det väsentliga i innehållet. Slutligen 
utvecklades de kondenserade meningsenheterna till koder, där budskapet i enheten framkom i 
form av ett eller ett fåtal ord. Då alla meningsbärande enheter kondenserats och märkts med 
en kod skrevs dokumentet ut och klipptes isär till remsor. På remsan fanns samtliga tre steg 
med: den ursprungliga meningsbärande enheten, den kondenserade samt koden. Detta för att 
säkerställa att den ursprungliga essensen i varje enhet bevarades under hela processen. 
Koderna markerades med fetstil för att lyftas fram, då dessa låg till grund för nästkommande 
steg. Samtliga textremsor lades ut på ett stort bord för att få god översikt i syfte att urskilja 
likheter och olikheter bland koderna. Koder med liknande innehåll sammanfogades och 
bildade 12 stycken underkategorier som namngavs efter innehåll. Underkategorier med 
liknande innebörd kunde därefter grupperas till två enhetliga kategorier: ”Relativ värdighet” 
och ”Absolut värdighet”. Dessa finns presenterade i tabell 1 (s. 12). Se även bilaga 2 för 
exempel på analysprocessen. 
 
4.3 Etiska aspekter 
 
Det är enligt Vetenskapsrådet (2008) viktigt att göra en avvägning huruvida resultatet av 
forskningen kan komma att få negativa konsekvenser för de som ingår i studien. Det material 
som kommer att ligga till grund för examensarbetets resultat består av självbiografier som 
författarna själva valt att publicera. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) krävs inget 
godkännande från forskningsetisk kommitté då litteraturstudier utgår från redan publicerade 
verk. För att tydliggöra källan kommer det genom noggrann referering att framgå huruvida 
det är författarens egna ord eller en tolkning som presenteras, detta i enighet med Statens 
offentliga utredningar (SOU, 1999:4). Även Jacobsen (2007) betonar vikten av att återge data 
på korrekt sätt.  

I syfte att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt är målsättningen att sträva efter att reducera 
förförståelsens inverkan på analysen. Detta kommer ske genom ständig reflektion och neutralt 
förhållningssätt. Data kommer inte förvrängas, undanhållas eller utelämnas i syfte att främja 
den egna teorin, också detta i enighet med Statens offentliga utredningar (SOU, 1999:4). 
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5. RESULTAT 
 
Nedan presenteras resultatet i form av en tabell (Tabell 1) som ger överblick över vad som 
framkom av analysprocessen. I resultatet framkommer upplevelser av en relativ värdighet 
som är föränderlig, men också en absolut värdighet som upplevs vara okränkbar. Kategorierna 
döptes således till ”Relativ värdighet” och ”Absolut värdighet”. För att öka examensarbetets 
trovärdighet kommer citat att användas för att exemplifiera delar av resultatet i 
resultatredovisningen. 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

 
Relativ värdighet 

Bevarandet av värdighet 
Kränkt värdighet 

Absolut värdighet Det okränkbara rummet 
Inre styrkor 

 

5.1 Relativ värdighet  

Det framkommer upplevelser av hur värdighet såväl kan kränkas som bevaras. Denna kategori 
består av underkategorierna ”Bevarandet av värdighet” och ”Kränkt värdighet”. Det visar sig 
att kvinnorna har ett stort behov av närhet och gemenskap. I gemenskapen upplever kvinnorna 
tillit, stöd och trygghet. Att bli bekräftad kan stärka kvinnornas upplevelse av värdighet. 
Ytterligare en aspekt i bevarandet av värdighet var att kvinnorna kunde leva ut sina känslor. 
Kvinnorna erfar maktlöshet då de upplever att sjukdomen successivt tar över livet, utan att 
kunna påverka. Denna maktlöshet upplevs av kvinnorna som en kränkning av värdigheten. 
Såväl kroppsliga, själsliga och beteendemässiga förändringar ger upphov till uppgivenhet, 
frustration och maktlöshet. Kvinnorna upplever även att deras värdighet kan kränkas i det 
mellanmänskliga bemötandet. Att leva med dödlig prognos innebär för kvinnorna ett hot mot 
värdigheten och upplevs som ett lidande i sig. 
 
5.1.1 Bevarandet av värdighet 
 
Att få ingå i en gemenskap är av betydelse för att kvinnornas värdighet ska kunna bevaras. Av 
kvinnornas upplevelser framgår att det finns behov av närhet och gemenskap. Vad denna 
gemenskap utgörs av är dock högst personligt och varierar från person till person. Kvinnorna 
beskriver att de sin sista tid i livet värderar att få vara nära de som står dem närmast.”Palliativ 
vård för att lindra lidande och förbättra livskvalitet när bot inte är möjligt. Det är vård i 
livets slutskede. ”Livskvalitet” – varför inte ”dödskvalitet”, att få fullfölja sitt liv, värdigt, 
nära dem man älskar” (Lindquist, 2004, s. 192). 

En annan del i bevarandet av en föränderlig värdighet är kvinnornas beskrivning av att 
upplevelsen av gemenskap inger en känsla av tillhörighet och trygghet. Att uppleva tillit och 
stöd beskrivs av kvinnorna som en del av att befinna sig i en gemenskap. Denna aspekt i 
bevarandet av kvinnornas värdighet visar sig inte vara bundet till en specifik relation utan 
gestaltas i relationer av olika karaktär: såväl i relationen till familjen som till vårdpersonal.  
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Nedanstående citat exemplifierar hur trygghet och tillit kan upplevas i en vårdsituation: 

Läkaren och sjuksköterskan på onkologen var som trogna parhästar, alltid vid min sida, i 
ständig beredskap. De lyfte min börda en stund, tog sig tid att svara på mina frågor, injicerade 
mod och tillit genom sitt sätt att vara och beredde vägen för mig. Gå den kunde jag bara göra 
ensam, utan stöd. Men jag kände att jag kunde lita på dem (Essén, 2002, s. 29).  

Kvinnorna känner sig sedda då sjukvårdspersonal inte bara ser de kroppsliga, utan även 
de själsliga behoven. Härtill hör att personalen bekräftar kvinnorna genom att dels 
bemöta deras rädslor, oro och ångest, men även genom att lyssna och bekräfta. ”Jag 
pratar, berättar och frågar. De lyssnar, svarar och anknyter till det jag säger. Bra 
pedagogik” (Sandgren, 2005, s. 141). Det finns även beskrivningar av hur värdighet kan 
bevaras genom det individuella bemötandet i en vårdsituation, då det individuella 
bemötandet gör att kvinnorna känner sig sedda. Kvinnorna upplever det betydelsefullt 
att människor i deras närhet lyssnar och försöker förstå, om än det inte är möjligt att 
förstå någon annan till fullo.  

Jag är omgärdad av den underbaraste miljö där man älskar, bekräftar och ger mig rätt till 
det jag känner, vi alla känner. Jag finns i en miljö som inte blir rädd för känsloutbrott utan 
som stöder och som finns där för att trösta, uppmuntra, hålla med eller bara vara (Fahlström, 
2000, s. 79). 

Kvinnorna kan uppleva bevarad värdighet då de blir bemötta som individer och inte 
som en sjukdom, då detta gör att de blir bekräftade som människor.”Vissa frågar hur 
dom ska bete sig mot mig? Ja, som vanligt hoppas jag, jag är samma vanliga Sabina” 
(Natt och Dag, 2010, s. 57). Kvinnorna upplever ett behov av att bli bemötta som 
vanligt – som de människor de är, inte som den sjukdom de drabbats av. 

Av kvinnornas upplevelser framkommer att ett gott bemötande som bevarar värdigheten 
innefattar att bli bekräftad. Genom att medmänniskor bekräftar kvinnornas lidande kan 
lidandet lindras och värdigheten bevaras. 
 
Ytterligare en viktig del i att bevara värdighet är att kunna leva ut sina känslor. Att leva ut 
sina känslor innebär friheten att få agera efter känsla: att ge sig själv tillåtelse och utrymme att 
låta sina känslor få utlopp. Det kan exempelvis innebära att kvinnorna får gråta när de är 
ledsna, skratta när de är glada, skrika när de är arga eller ifrågasätta sina öden vid känslor av 
uppgivenhet. ”Vad jag kan göra nu är att inte blunda och förtränga utan leva nära mina 
känslor, gråta när jag vill gråta, vara arg nar jag känner mig arg” (Fahlström, 2000, s.10). 
Att få leva ut sina känslor kan innebära en befrielse för kvinnorna och beskrivs som ett sätt att 
lätta på bördan: 

Att vara ledsen, att vara rädd gör ont, men jag är ledsen och rädd för att jag har något att 
vara ledsen och rädd för. Att bejaka dessa känslor när de dyker upp, att leva ut dom, hjälper 
mig att få dom ur mig, lätta på trycket (Fahlström, 2000, s. 110). 

Genom att leva ut sina känslor hanterar kvinnorna sin livssituation och sitt lidande. Det 
innefattar mer än att utagera känslor för stunden. Att få leva ut sina känslor upplevs som att 
leva genom sina känslor, vilket gör att kvinnorna upplever bevarad värdighet. I sjukdomens 
frammarsch råder djup tacksamhet inför de funktioner som finns kvar: ”Fast jag ska ju ta 
dagen som det kommer, och jag är därför glad att jag kan lyckas häva mig upp ur sängen, 
hasa till toaletten och dra ner byxorna. Fortfarande kan jag torka mig själv” (Lindquist, 
2004, s. 62). Förmågor och omständigheter som innebär att kunna leva ett så normalt liv som 
möjligt leder till en inre styrka som gynnar upplevelsen av värdighet.  
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5.1.2 Kränkt värdighet 
 
Kvinnorna upplever att livet som obotligt sjuk med dödlig prognos innebär att livet begränsas 
på många plan. Det tar mycket kraft och energi såväl själsligt som kroppsligt och det 
framkommer en bild av påtaglig orkeslöshet. Denna orkeslöshet påverkar kvinnornas 
upplevelse av värdighet då den begränsar kvinnorna att leva fullt ut. Även stark smärta kan 
begränsa kvinnorna att leva som de önskar. Många gånger framkommer en enorm frustration 
till följd av att inte kunna leva som man vill. Det framkommer hur psykiska och fysiska 
begränsningar följs av ytterligare begränsningar av hela tillvaron: ”Det blev svårt att läsa, och 
skrivandet, som betytt så mycket för mig, blev det sällan något av. Mina krafter kändes så 
begränsade. Min tillvaro blev alltmer isolerat till mitt eget hem” (Essén, 2002, s. 69). 
Stundtals framkommer att begränsningarna som uppkommer innebär upplevelser av att inte 
leva ett värdigt liv. Upplevelsen av ett ovärdigt liv kan i sin tur leda till att kvinnorna upplever 
dödslängtan.  
 
Det beskrivs hur sjukdomen leder till begränsningar i form av att inte längre kunna leva ett 
normalt liv: att inte kunna göra saker med sina barn, inte orka delta i sociala sammanhang, 
likväl som att inte längre klara sig själv. Begränsningarna gör att kvinnorna inte längre kan 
leva som de önskar. Detta leder till en sårbarhet och frustration och beskrivs som en 
kränkning i sig.”Det är inte normalt att man ska behöva utsättas för undersökningar, att vara 
beroende av andra, ha främmande människor i sitt allra privataste. Ja, till och med ett 
nålstick kan kännas kränkande efter en sömnlös natt” (Fahlström, 2000, s. 104). 

Upplevelser om att sjukdomen tar över innefattar även kroppsliga förändringar: såväl 
utseendemässiga som funktionella förändringar. Att se och känna hur sjukdomen tar över 
kroppen upplevs som kränkande. Lindquist (2004) beskriver att det är svårt att acceptera hur 
utseende förändras: ”Hur ska en kvinna som fortfarande vill vara attraktiv för sin man lära 
sig att acceptera att hon sannolikt inte är det längre?” (s. 135). Uppgivenheten som följer då 
kroppsliga funktioner förloras exemplifieras väl i nedanstående citat: 

Idag kan jag inte lyfta en gaffel till munnen och än mindre ett glas. Jag kan inte klia mig i 
pannan och – det är faktiskt meningslöst att rada upp vad jag inte kan. På ett år har jag blivit 
fånge i min kropp. För ett år sedan var jag stativ på Sveavägen i Stockholm. Idag blir jag 
matad med passerad mat” ( s. 151-152). 

Utöver kroppsliga funktioner som att äta, gå och kunna sköta personlig hygien så finns även 
exempel på hur sjukdomen kränker värdigheten genom att påverka förmågan att tala och 
förmågan att tänka klart. En stor faktor till att kvinnorna upplever kränkt värdighet är att 
beteendet kan påverkas av sjukdomen. Detta kan upplevas som oerhört frustrerande och 
kränkande. Lindquist (2004) skriver: ”ALS har berövat mig mina talande ord. Mitt tal. 
Redskapet i mitt arbete. I dag har ingen hört vad jag sagt. Vrede” (s.86). Då sjukdomen 
påverkar beteendet upplever kvinnorna att de blir främmande för sig själva. Nedanstående 
citat exemplifierar upplevelsen av att sjukdomen förändrar beteendet: 

Då sjukdomen förändrar beteendet innebär det att man inte längre känner igen sig själv. 
När jag pratar i telefon om den tappar jag bort mig, upprepar mig och glömmer. Det är jag 
medveten om. Det känns som att jag blir lurad av min egen hjärna att säga saker som jag inte 
vill, som om tankarna redigerar, börjar gå baklänges, mot min vilja. Efteråt blir jag så ledsen 
över att det blir såhär (Essén, 2002, s. 11). 

Då kvinnorna inte känner igen sig själva, och sjukdomen blir en del av personligheten uppstår 
en enorm frustration, och kvinnorna upplever kränkt värdighet då de beskriver att sjukdomen 
tar över livet utan att de kan påverka. 
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Upplevelser av maktlöshet finns väl beskrivna. Sjukdomen tar över allt mer och maktlösheten 
upplevs som en kränkning då kvinnorna känner att de inte kan styra eller påverka sitt eget liv i 
den utsträckning de önskar. Maktlösheten leder inte sällan till uppgivenhet, och innefattar 
även känslor av ovisshet, otillräcklighet och kontrollförlust. Det framkommer känslor av en 
mångsidig ovisshet. Dels råder ovisshet inför döden, vanliga funderingar är: när ska jag dö? 
Hur lång tid har jag kvar? Kommer döden smygande eller plötsligt? Hur kommer sista tiden i 
mitt liv se ut? Kommer jag att lida? Följande citat exemplifierar denna ovisshet: ”Vad betyder 
egentligen ”livets slutskede”? Och hur lång blir den för mig och hur känns den? Det är såna 
tankar som skrämmer mig mycket, att inte veta. Hur jag ska förhålla mig till detta har jag 
ingen aning om” (Natt och Dag, s. 57). 

Kvinnorna upplever också en ovisshet inför sjukdomens framfart. Upplevelser av ovisshet 
inför sjukdomens frammarsch och vad detta kommer att medföra leder till känslor av att 
sjukdomen besitter all makt. Fahlström (2000) beskriver följande oro: ”Allt jag vill är att få 
vila, inte ha ont, inte vara orolig för något. Jag är trött på oron när någon ny smärta dyker 
upp som jag inte vet vad den står för” (s. 147). I vissa fall finns en prognos där 
sjukdomsförloppets olika steg preciseras tydligt och kvinnorna är väl medvetna om vad som 
kommer att hända med kroppen. Här råder dock en ovisshet ur tidsaspekt – man vet vad som 
kommer att hända, men inte när. Upplevelser av maktlöshet kopplat till ovisshet upplevs även 
vid kortare tidsintervall: ”Att vara isolerad, att inte veta hur man ska må från den ena dagen 
till den andra, det är en berg- och dalbana utan synligt slut” (s. 102). Maktlösheten som 
uppstår då möjligheten att påverka fråntas kvinnorna ger upphov till känslor av uppgivenhet. 
"Fy, detta är omänskligt. Jag har drabbats av det mest omänskliga man kan. Att veta vad som 
komma skall och må som jag gör idag. Jag kan inte förstå, jag vill inte förstå” (Natt och Dag, 
2010, s.52). Maktlösheten upplevs som en kränkning då kvinnorna tappar kontrollen över sina 
liv. ”Och med oddsen som presenterades för mig kändes det inte tryggt. Denna känsla av 
maktlöshet gjorde ont, som om jag var instängd i min egen kropp, en kropp där saker pågår 
utan att man kan påverka utgången” (Fahlström, 2000, s. 83). 

Det framkommer även hur upplevelser av maktlöshet och ovisshet i vårdkontext kan påverka 
kvinnornas upplevelser av värdighet. Det finns flera exempel på hur kvinnor upplever det som 
kränkande då vårdpersonal inte ger tillräckligt med information inför och under 
undersökningar och ingrepp. Detta gör att kvinnorna upplever ovisshet, rädsla och maktlöshet. 
Kvinnorna upplever att personalen besitter mer kunskap om dem och sjukdomen än vad de 
själva gör. Detta medför en känsla av att befinna sig i underläge.  

Det framkommer även känslor av maktlöshet då vårdpersonal besitter mer information och 
kunskap om kvinnan och hennes tillstånd och framtid än vad hon själv gör: ”Och jag hör 
henne berätta om svårigheter att diagnostisera, medicinera, reagera, informera… Jag burrar 
upp fjädrarna. Känner att det kryper under skinnet. Vad mer vet hon om mig och min 
framtid?” (Lindquist, 2004, s. 45). 

Av kvinnornas upplevelser framkommer hur bristfälligt bemötandet kan kränka värdigheten. 
Upplevelser av kränkning framkommer då människor behandlar kvinnorna på ett sätt som 
nedvärderar förståendet. Trots att hörsel och förstånd fortfarande är intakt, beskrivs situationer 
då kvinnorna bemöts med högljutt, starkt artikulerat språk med enkla ord. Detta uppfattas som 
djupt kränkande. ”Jag må vara dödssjuk och oförmögen att uttrycka mig begripligt, men att 
förstå har jag inga problem med” (s. 160). 

Kvinnorna upplever att människor i omgivningen drar sig undan då de skräms av det faktum 
att en bekant, kollega, vän, familjemedlem eller släkting har drabbats av en sjukdom med 
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dödlig prognos. Kvinnorna beskriver det som oerhört kränkande då sjukdomen inte bara gör 
att hon stundtals upplever sig främmande inför sig själv – utan i och med avståndstagandet, 
även främmande för omgivningen. ”Jag menar allvar. Fly inte från mig. Var inte rädd. Det är 
inte så farligt. Det är ju bara jag, ju” (Fahlström, 2000, s. 224). Att uppleva detta 
avståndstagande behöver inte enbart innebära att människor i omgivningen drar sig undan rent 
fysiskt: det kan likväl innebära att beteendet och bemötandet av kvinnorna upplever förändras. 

Det upplevs som kränkande då någon utomstående tror sig förstå kvinnornas situation och 
känslor helt och hållet.  

Lyssna är ett viktigt ord jag fått känna innebörden av i min situation. Jag har också fått känna 
av motsatsen och den ilska och känslan av att bli kränkt som väller upp i en när jag mött 
någon som verkligen tror sig förstå hur jag har det men inte gör det, även om jag är fullt 
medveten om att det bara är välment (s. 132). 

Livet med en dödlig prognos och en sjukdom som successivt skapar ett större beroende av 
andra gör att kvinnorna kan uppleva självständighetsförlust. Detta kan stundtals aktualisera 
behovet av egentid, och då är det mycket viktigt att detta bemöts med acceptans och tas 
hänsyn till av omgivningen. Kvinnorna upplever det som en kränkning då behovet av egentid 
inte tillgodoses. 
 
Vetskapen om en stundande död innebär en enorm sorg ur flera aspekter. Kvinnorna beskriver 
sorg över hur livet har utvecklats efter sjukdomens debut: att leva sitt liv begränsat och 
ständigt föra en kamp mot den maktlöshet detta innebär. Det framkommer även sorg inför allt 
som kvinnorna inte kommer få möjligheten att uppleva. ”Helt plötsligt kom det över mig. 
Tänk om jag aldrig får stå brud, aldrig får vara med på brorsans och Åsas bröllop” 
(Fahlström, 2000, s. 78). Kvinnorna sörjer kroppsliga förändringar och förluster. Det beskrivs 
sorg i saknaden av livet som frisk. Sorg upplevs i samband med att inte kunna leva livet fullt 
ut, kvinnorna kan inte leva som de önskar. Det kan handla om vardagliga saker: att ta en 
promenad, leka i parken med sina barn eller äta middag med sin man. Sorgen framkommer i 
resultatet som en följd av maktlöshet och kränkt värdighet, där kvinnorna sörjer förlorad 
värdighet. 

Kvinnorna upplever att värdigheten kan kränkas genom känslor av skam och skuld. Här finns 
såväl kopplingar till vårdkontext som känslor relaterade till människan själv, och även hennes 
närstående. Det finns exempel på hur känslor av skam kan uppkomma i vårdsammanhang, 
exempelvis i samband med undersökningar. Det framkommer upplevelser av skam då 
kvinnorna känner sig exponerade och blottade då de ombes att ta av sig kläderna inför 
undersökningar. Att exponera kroppsdelar som på något sätt blivit förändrade av sjukdomen 
kan också ge upphov till skamkänslor. Exponering av kroppen kan upplevas som en 
kränkning mot den egna värdigheten.  

Kvinnorna upplever oduglighet och otillräcklighet, vilket inte sällan leder till skam- och 
skuldkänslor. Skamkänslor inför familj och andra i ens närhet är vanligt förekommande i 
situationer som på grund av sjukdomen är svåra att hantera: ”Jag får två skinkmackor bredda 
och en kopp kaffe. Sätter i halsen två gånger. Det är pinsamt inför Olle, och odugligheten 
gnager igen. Det rinner lite kaffe ur mungiporna” (Lindquist, 2004, s. 62). Att förlora sin 
självständighet till sjukdomen är en kränkning som leder till upplevelser av skam och skuld i 
och med att bli beroende av andra. Det finns en rädsla för att bli en belastning för andra, och 
även för att familjen ska skämmas. Det framkommer även skuldkänslor gentemot familjen. 
Upplevelser av skuld inför att successivt bli mer och mer beroende av deras hjälp. Det råder 
en övergripande skuld som har sin grund i att ha blivit drabbad av en dödlig prognos då detta 
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även påverkar familjen och familjens framtid. De kvinnor som har barn beskriver skuld för att 
de vet att de kommer att dö ifrån sina barn, samt en djup oro inför hur familjen ska klara sig. 

Ytterligare en aspekt av skuld som framkommer ur kvinnornas upplevelser är sjukdomen 
uppfattas som ett straff på grund av tidigare leverne. ”Jag har haft det för bra. Och inte varit 
tillräckligt tacksam. Det finns fortfarande en koppling mellan sjukdom och syndastraff”  
(s. 66). Att skuldsätta sig själv är vanligt förekommande i kvinnornas livssituationer. 
Beroende på hur kvinnorna kan förhålla sig till dessa känslor utgör de olika stora kränkning 
av värdigheten. 
 
Livet med dödlig prognos innebär många stunder av rädsla. Det råder rädsla inför såväl det 
okända men också för vad som verkligen väntar i och med sjukdomsförloppet. Det 
framkommer även rädsla inför döden: ”Det är natt. Och första gången under min sjukdomstid 
känner jag mig rädd. Rädd för att dö, ensam och liten” (Fahlström, 2000, s. 22). Av 
kvinnornas upplevelser framkommer att rädslan kan förstärkas om också en känsla av 
ensamhet infinner sig.  

I och med den dödliga prognosen framkommer även rädsla för att behöva ta avsked av vänner 
och familj. ”Jag är så rädd för att behöva ta avsked av alla jag älskar. När risken för att 
mista sitt liv flåsar en i nacken, inser man verkligen hur värdefullt ens liv är” (s. 136). 
Rädslan för att lämna livet kan upplevas som ett hot mot kvinnornas värdighet och existens.  

Vetskapen om att successivt bli fråntagen sina förmågor - såväl funktionella som 
beteendemässiga – leder till en rädsla för hur livet ska utvecklas.”MEN JAG ÄR RÄDD! Rädd 
för hur det kommer bli och kännas? Ska kroppen svika mig nu? Jag vet ju att jag redan är ett 
mirakel som med en hel kropp full av tumörer och metastaser fortfarande står!” (Natt och 
Dag, 2010, s. 55). Kvinnorna blir ifråntagna sina förmågor, och detta upplevs som en 
kränkning av värdigheten.  
 
5.2 Absolut värdighet 
 
Att leva med en dödlig prognos innebär att leva i en utsatt och påfrestande situation. Den 
absoluta värdigheten upplevs som ett okränkbart innersta rum, där inget lidande existerar. Av 
analysen framkom även inre styrkor som gjorde att kvinnorna kunde hantera sin situation. 
Dessa styrkor hade sin grund i kvinnornas inre, och innefattade självkännedom, tro och hopp. 
Denna kategori utgörs av underkategorierna ”Inre styrkor” och ”Det okränkbara rummet”. 
 
5.2.1 Inre styrkor 
 
Kvinnorna upplever hur de i sin svåra livssituation uppnår en självkännedom de inte erfarit 
tidigare. Denna självkännedom verkar som inre styrka och som en betydelsefull faktor till att 
bevara kvinnornas värdighet. Det framkommer en mångdimensionell självbild där kvinnornas 
inre skiljs från den fysiska kroppen. Sjukdomen har attackerat kroppen, det är kroppen som är 
förändrad och i behov av vård och hjälp – men själen beskrivs som frisk och stark, ibland 
starkare än innan sjukdomen debuterade. Lindqvist (2004) skriver: ”Jag är inte min kropp. 
Jag är i den. Den är sjuk, men min ande är frisk” (s 90). Sjukdomen skiljs från den egna 
personen:” Jag kan inte identifiera mig med tumören. Jag är något annat än tumören. Det är 
inte jag” (Essén, 2002, s. 98).  

Genom att skilja på jaget och sjukdomen blir inte sjukdomen en identitet. Istället kan den 
egna identiteten bevaras och inte sällan stärkas i och med denna distinktion vilket bidrar till 



18 

 

att bevara en personlig värdighet: ”Mitt själv är min själ och den är stark” (Lindquist, 2004, 
s.90). Att inte identifiera sig med sjukdomen innebär dock inte att kvinnorna inte tar 
sjukdomen till sig på ett inre plan. Det beskrivs hur lidandet sjukdomen för med sig kan leda 
till en nyfunnen inre styrka. 

Av kvinnornas upplevelser framkommer att tro och hopp generar kraft och inre styrka. Tro 
och hopp framkommer ur olika aspekter. Det beskrivs hur den religiösa tron bidrar till en 
känsla av att inte vara ensam. ”Gud har lovat att aldrig överge oss, och det har jag fått 
bekräftat. Jag är inte ensam, och det är något jag bär med mig in i framtiden, vad jag än 
kommer att stöta på” (Fahlström, 2000, s. 58). Tron på Gud kan för religiösa kvinnor ge kraft 
att kämpa, och gör det möjligt att uppleva lycka och värdighet trots dödlig prognos. Av 
kvinnornas upplevelser framkommer även att hopp är av stor betydelse för att hantera den 
livssituation de hamnat i till följd av den dödliga prognosen. Hoppet är inte bara av betydelse 
för att hantera den nuvarande situationen – utan är även viktigt för att våga se framåt och tro 
på en god framtid prognosen till trots.  

Det är viktigt för kvinnorna att få hoppas på en god framtid: ”Så måste det få vara. Dels 
tänker vi oss en framtid där allt blir så mycket bättre. Och dels vet vi att det kanske inte blir 
så” (Natt och Dag, 2010, s. 37). Detta hopp om framtiden resulterar i en inre styrka som gör 
att kvinnorna orkar kämpa vidare. 

Tro och hopp upplevs av kvinnorna som något ständigt närvarande – något absolut – trots den 
svåra livssituationen. 

5.2.2 Det okränkbara rummet 

Ur upplevelserna framkommer att kvinnorna besitter något okränkbart. Ingen når kvinnornas 
innersta rum utan här är hon fri. Trots att sjukdomen för med sig lidande och stundtals 
situationer som präglas av skam och skuld, så råder harmoni i det innersta rummet:  

Så länge min tanke är fri är jag okränkbar. Jag kan tänka fritt och är därför oberoende. De kan 
få tvätta min kropp och jag kan låta mig njuta av det istället för att känna skammen. Att 
överlämna mig naken i deras händer befriar mig. Ingen når min själ. De kan vara mina åror och 
ro åt mig och jag kan ligga på durken och se himlen (Lindquist, 2004, s. 167-168). 

Kvinnorna upplever att den självkännedom som sjukdomen lett till leder till en inre styrka, 
som stärker dem i deras kamp om livet och mot lidandet.  
 
Trots att kvinnorna lever med dödlig prognos och är mycket svårt sjuka så beskrivs stunder 
av stark lycka – lycka som upplevs starkare än innan sjukdomen debuterade. En 
förutsättning för att uppleva lycka visar sig dock vara att kvinnorna samtidigt upplever 
någon form av värdighet. Lyckan är också kopplad till hopp – att sträva mot en värdig 
tillvaro och framtid gör att kvinnorna tillåter sig själv att känna lycka: ”Idag har jag känt 
mig såhär lycklig i hela koppen, jag ska klara detta, jag ska ta tillbaka mitt gamla liv!” 
(Natt och Dag, s. 89).  

Det råder en tacksamhet till livet. Livet ses som en gåva, där varje dag tas till vara på. 
Tacksamheten aktualiserar betydelsen av att leva i nuet – nu mer än någonsin innan. Essén 
(2002) skriver: ”Mer och mer känns det som att den enda jag kunde göra var att leva här och 
nu och ta emot livet som den gåva det är” (s. 39). Perceptionen vidgas och förändras då 
kvinnorna genom den dödliga prognosen blir medvetna om sin dödlighet. Detta öppnar nya 
dörrar till att känna uppskattning och glädje inför sådant som tidigare i livet kan ha passerat 
obemärkt förbi. 
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6. DISKUSSION 
 
I följande avsnitt diskuteras examensarbetets genomförande och resultat. Här återfinns även 
förslag till framtida forskning, resultatets tillämpning och betydelse i praktiken samt 
etikdiksussion. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva hur värdighet upplevs av kvinnor som på grund av 
obotlig sjukdom lever med dödlig prognos. Självbiografier valdes för att de på ett tillförlitligt 
sätt ansågs kunna besvara studiens syfte. I självbiografierna framkommer kvinnornas 
subjektiva upplevelser beskrivna med egna ord, vilket enligt Segesten (2006) utgör en god 
källa till kunskap. Självbiografier består av obearbetat kvalitativt material, detta innebär att 
ingen tolkning har gjorts av upplevelserna utan insamlad data bestod av de svårt sjuka 
människornas egna ord.  En annan metod som varit relevant för att besvara syftet hade varit 
att analyserna kvalitativa vetenskapliga artiklar. Data hade i detta fall bestått av redan 
bearbetat material som genomgått någon form av tolkning. Detta hade troligtvis lett till ett 
annat resultat till följd av att ett redan tolkat material legat till grund för analysen.  

Intervjuer hade varit en annan lämplig metod för att besvara syftet. Såväl föreberedelser som 
analysarbete vid denna metod är dock mycket tidskrävande, och hade troligtvis inte rymts 
inom examensarbetets tidsbegränsning. Intervjuer som metodval kräver även att intervjuaren 
besitter tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att garantera att studien följer etiska 
riktlinjer. Då författarna till detta examensarbete fortfarande befinner sig under 
grundutbildning ansågs det inte lämpligt att använda denna metod.  
Ytterligare en anledning till att intervjuer valdes bort var att stora delar av detta 
examensarbete skrevs vid ett universitet i utlandet under pågående utlandsstudier. Följaktligen 
var inte detta metodval aktuellt på grund av bristande kommunikationsmöjligheter till följd av 
språkskillnader. 
 
Inklusionkriterierna gjordes i syfte att fånga vuxna människors upplevelser. I 
inklusionskriterierna ingick därför att författaren skulle vara mellan 18-65 år. Detta kriterium 
gjordes av anledningen att författarna skulle befinna sig i någorlunda liknande stadium i livet, 
i det avseende att åldersspannet innefattar människor som generellt befinner sig i arbetslivet. 
De framtagna självbiografierna innefattar dock ett stort åldersintervall. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) ökar studiens trovärdighet om resultatet besitter överförbarhet till andra 
grupper. Överförbarhet kan uppnås då studien innefattar variation avseende kön och ålder. I 
examensarbetet finns en rik variation av åldrar vilket stärker resultatets överförbarhet och 
därigenom även dess trovärdighet. Dock hade resultatet varit mer överförbart om även män 
hade inkluderats i studien. 

De analyserade självbiografierna är utgivna mellan år 2000-2010. Detta ansågs bidra till att 
data blev mer enhetlig på det vis att upplevelserna ägde rum under samma decennium och 
därmed ur tidsaspekt även under likartade förutsättningar. Samtliga självbiografier var skrivna 
på svenska. Detta ansågs stärka studiens trovärdighet då översättning från ett annat språk hade 
bidragit till en språkligt ofrånkomlig tolkning, vilket i sin tur kunnat leda till ett missvisande 
eller förvrängt resultat. Samtliga självbiografier var även skrivna i Sverige och av svenska 
författare, detta då författarna ansågs dela liknande kultur i och med att de levde i samma 
land. Denna avgränsning gjordes i avsikt att de upplevelser som innefattade situationer i 
vårdkontext speglar samma svenska vårdkultur. Detta kan anses öka studiens överfarbarhet 
avseende svenska kvinnor i liknande livssituation. Dock begränsar det studiens överförbarhet 
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ur internationell synvinkel då resultatet med stor sannolikhet hade influerats av kulturella 
skillnader om utländska författare hade inkluderats. 

De fem självbiografier som valdes ansågs svara på studiens syfte och innefattade tillräckligt 
stor mängd data för att användas som underlag till analysen. Att analysera fler självbiografier 
hade inte nödvändigtvis resulterat i ett annorlunda resultat. Dock hade större data som 
analysunderlag ansetts ge ett mer trovärdigt resultat, men med hänsyn till rådande 
tidsbegränsning ansågs inte detta genomförbart. En av de valda böckerna utgjordes av en 
sammanställd blogg, tryckt i bokform. Boken hade inslag av utomstående kommentarer. 
Dessa kommentarer exkluderades, och endast bloggförfattarens egna ord användes i analysen.  
 
I examensarbetet användes manifest innehållsanalys efter Graneheim och Lundmans (2004) 
metod, vilket fokuserar på det uppenbara i texten. Då det i självbiografierna fanns tydliga 
upplevelsebeskrivningar ansågs den manifesta metoden vara lämplig för examensarbetet. 
Metodvalet stärks ytterligare av Dahlborg-Lyckhage (2006) som menar att den manifesta 
innehållsanalysen lämpar sig bäst för analys av självbiografier. Examensarbetet hade även 
kunnat utgå från latent metod och då fokuserat på att ta fram det underliggande i texten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Då syftet var att beskriva upplevelser ansågs dock den 
manifesta innehållsanalysen mer lämplig än den latenta, då den latenta metoden innefattar 
högre grad av tolkning och syftar till att lyfta fram innebörden av något – vilket inte var målet 
med examensarbetet.  

Även i den manifesta metoden är det enligt Graneheim och Lundman (2004) svårt att 
garantera att ingen form av tolkning sker, då även denna metod innebär att data görs mer 
abstrakt under analysprocessens gång. Trovärdigheten kan dock stärkas genom att 
genomförande av analys illustreras, vilket återfinns i bilaga 2. 

Syftet var att beskriva kvinnorna upplevelser av värdighet i samband med obotlig sjukdom 
med dödlig prognos. Examensarbetet utgick från Edlund (2002) som teoretisk referensram. 
Detta val gjordes för att det skulle råda klarhet i vilka meningsbärande enheter som skildrade 
upplevelser av värdighet. Användandet av denna referensram gjorde att den egna 
förförståelsen om värdighet kunde reduceras. Den teoretiska referensramen kombinerat med 
manifest innehållsanalys reducerar influensen av personliga åsikter och värderingar. Detta 
anses bidra till att stärka studiens trovärdighet.  
 
Mängden data som krävs för att kunna svara på studiens syfte på ett trovärdigt sätt varierar 
beroende på komplexiteten av det fenomen som ska studeras (Graneheim & Lundman, 2004). 
Totalt 254 meningsbärande enheter plockades ut, och denna mäng data ansågs vara tillräcklig 
för att på ett trovärdigt sätt besvara syftet. Ytterligare en aspekt som enligt Graneheim och 
Lundman (2004) är relevant för studiens trovärdighet är hur valet av meningsbärande enheter 
går till. Meningsenheter som är allt för långa bör undvikas då de ofta innehåller flera olika 
budskap, medan meningsenheter som enbart innefattar några få ord kan resultera i 
fragmentering. Detta togs hänsyn till under denna del av analysarbetet. 

I hela analysprocessen eftersträvades att det ursprungliga budskapet i de meningsbärande 
enheterna skulle bevaras och ej övertolkas. En viss tolkning kan dock tyckas ofrånkomlig då 
de kodade enheterna grupperades in efter likheter och skapade underkategorier, vilka slutligen 
formade fyra kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies trovärdighet är 
förknippad med hur väl kategorier och underkategorier stämmer överens med innehållande 
data. I examensarbetet har formulering av kategoriernas namn skett eftertänksamt med målet 
att kategorins benämning ska återspegla innehållet i största möjliga utsträckning. Detta ökar 
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har samarbetet influerats av delat ansvarstagande, motivation och ambition. Stora delar av 
examensarbetet utfördes vid Rangsit University, Bangkok, Thailand. Arbetet handleddes 
således både på distans av handledare vid Mälardalens
School of Nursing, Rangsit University.
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Följande avsnitt avser att diskutera examensarbetets resultat i relation till tidigare beskriven 
forskning samt vårdvetenskapligt perspektiv.
genom en figur (Figur 1), som
samman med det vårdvetenskapliga perspektivet, samt vilka samband som har påvisats.

Nedanstående figur skildrar hur människan har problem, behov och begär (Eriksson, 2000). 
Detta framkom också av kvinnornas upplevelser, och då dessa löstes, tillgodosågs eller gavs 
näring till kunde kvinnorna uppleva värdighet. Då de inte löstes, tillgodosågs eller gavs näring 
åt upplevde kvinnorna kränkt värdighet. Den värdighet som påverkades kan tol
relativa värdigheten. Parallellt med detta upplevde kvinnorna en absolut, okränkbar värdighet 
som i figuren återfinns i mitten av triangeln. Denna värdighet var konstant och existerade 
oberoende av omgivningens påverkan.

 

 

Figur 1. Huvudfynd i relation till vårdvetenskapligt perspektiv.
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I de kategorier som framkom av analysen framgår upplevelser av en absolut, okränkbar 
värdighet samt en relativ, föränderlig värdighet. Resultatet innehåller en övervägande andel 
upplevelser av relativ värdighet. Detta var förväntat, då denna form av värdighet påverkas av 
omgivningen och därmed inte enbart har sin grund i människan själv. De upplevelser som 
skildrar den absoluta värdigheten gestaltar ett inre, okränkbart rum där kvinnorna upplevde 
frihet. Att denna form av värdighet framkom i den utsträckning den gjorde, trots kvinnornas 
svåra livssituation var inte väntat och ses som ett positivt huvudfynd. 
 
6.2.1 Människans kontakt med andra 
 
Kvinnorna upplevde att kontakten med andra var av betydelse för upplevelsen av värdighet. I 
kontakten med andra kunde kvinnorna uppleva bevarad värdighet, men också kränkt 
värdighet. Den värdighet som påverkades i kontakten med andra går att se som ett uttryck för 
Edlunds (2002) beskrivning av den relativa värdigheten. Denna värdighet är föränderlig och 
upplevs i relation till någon eller något. 

Kvinnorna hade ett stort behov av kontakt med andra. Eriksson (1987) menar att människan är 
beroende av andra, och att hon alltid befinner sig i en relation till sig själv, till Gud och till 
andra människor. Eriksson (2000) menar att begäret efter kärlek tar sin form i relationen till 
andra människor och relationen till Gud. Relationen med familjen beskrevs som oerhört 
betydelsefull av kvinnorna, vilket överensstämmer med studien av Prince-Paul (2008) där det 
framkom att det var betydelsefullt för de svårt sjuka människorna att vara nära familjen. 

Kvinnorna uttryckte att det var betydelsefullt för upplevelsen av värdighet att få ingå i en 
gemenskap. Detta kan kopplas samman med hur Edlund (2002) beskriver att det inre själsliga 
värdigheten kan upplevas då människan känner att hon ingår i en gemenskap. Vad 
gemenskapen utgjordes av varierade mellan kvinnorna. Det kunde röra sig om kontakt med 
familjen, vänner och bekanta eller sjukvårdspersonal – men även kontakt med något abstrakt. 
Enligt Eriksson (1987) innefattar den abstrakta relationen människans tro och förhållande till 
Gud. För de kvinnor som var religiöst troende verkade relationen till Gud för bevarandet av 
värdighet, då kvinnorna upplevde att de inte var ensamma. Tron verkade som en inre styrka 
för kvinnorna, vilket överensstämmer med hur relationen till Gud eller en annan högre makt 
beskrives av Prince-Paul (2008). Här framkom att denna relation kunde hjälpa kvinnorna att 
se en mening med sin livssituation, vilket återfinns i examensarbetets resultat.  

Upplevelsen av gemenskap var relaterad till upplevelsen av delaktighet, som också spelade en 
roll i kvinnornas upplevelse av värdighet. Eriksson (2000) menar att det är betydelsefullt för 
människan att uppleva delaktighet. Kvinnorna upplevde det som en kränkning av värdigheten 
då de inte kände sig delaktiga i de beslut som påverkade livssituationen. Detta kunde i 
vårdsammanhang gestaltas genom att kvinnorna inte fick tillräckligt med information inför 
och under undersökningar och ingrepp, vilket ledde till upplevelser av maktlöshet och 
ovisshet. På liknande sätt beskriver Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) att 
patientens värdighet kan bevaras genom delaktighet i vårdandet. Vidare överensstämmer detta 
fynd även med hur Matiti och Trorey (2008) beskriver att information, valmöjlighet, kontroll 
och inflytande kan bidra till uppehållandet av värdighet. Patientens rätt till delaktighet 
framkommer i såväl Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 1 § som i SOSFS, 2005:12 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården 1 §, och resultatet visar att dess tillämpning är betydelsefull för upplevelsen av 
värdighet. 
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I kontakten med andra var bekräftelse och bemötande av betydelse för bevarandet av 
värdighet. Kvinnorna upplevde ett behov av att bli bekräftade, vilket kan härledas till vad 
Eriksson (1994) beskriver som den första fasen i lidandets kamp. Bekräftandet innebär tröst 
och att människan inte överges. I resultatet framkom att människor i kvinnornas närhet kunde 
bekräfta kvinnorna genom att våga möta deras rädslor, oro och ångest, men också genom att 
lyssna och bekräfta. Detta gjorde att kvinnorna upplevde att deras värdighet kunde bevaras. På 
ett liknande sätt beskriver Edlund (2000) att värdet som människa upplevs då människan blir 
sedd, lyssnad till, tagen på allvar och trodd på. De gånger ingen vågade möta kvinnornas 
lidande uppkom ytterligare ett lidande, som kan liknas vid hur Eriksson (1994) menar att ett 
lidande uppstår då ingen bekräftar lidandet. Kvinnorna upplevde att människor i omgivningen 
började dra sig undan, vilket även det gav upphov till lidande. Kvinnorna beskrev behov av 
bekräftelse i kontakten med andra människor. Detta kan dels härledas till hur Edlund (2000) 
beskriver att människan kan uppleva värdighet då hon blir bekräftad i det sammanhang hon 
befinner sig i. Det kan även liknas vid hur Eriksson (1994) beskriver att en medmänniska kan 
lindra lidandet genom att våga vara medaktör i lidandets drama. 

Av resultatet framkom att bemötande hade två sidor som präglades av värdighet respektive 
kränkt värdighet. I studien framkom exempel på såväl gott som bristfälligt bemötande i 
sjukvården. Edlund (2000) menar att människan är extra sårbar som patient, och att 
bemötandet i vården antingen kan stärka eller kränka människans värdighet.  

Vidare bör betonas att det i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763), 2 §, stadgas att 
vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. 

Kvinnornas behov av närhet och gemenskap kan ses som ett uttryck för hur Eriksson (2000) 
beskriver människans behov av kontakt med andra, delaktighet och bekräftelse. I kontakten 
med andra människor kunde dessa behov tillgodoses. I vårdsammanhang kunde detta äga rum 
i relationen mellan kvinnan och vårdaren, och verka för bevarandet av värdigheten. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som belyser vikten av en god vårdrelation för att 
bevara patientens värdighet (Berg & Danielsson, 2007; Widäng, Fridlund & Mårtensson, 
2007). Kvinnorna beskrev tillit som en viktig aspekt i vårdrelationen, vilket kan härledas till 
hur Widäng, Fridlund och Mårtensson (2007) menar att det är viktigt att relationen mellan 
vårdare och patient bygger på ett ömsesidigt förtroende. Resultatet påvisar betydelsen av 
individuellt bemötande i vården för att kvinnornas värdighet skulle bevaras. Det individuella 
bemötandet i vården upplevdes av kvinnorna som ett bekräftande i sig vilket medförde att de 
kände sig sedda. Den individualiserade vårdens främjande av patientens upplevelse av 
värdighet framkom även i Arman och Rehnfeldt (2007) och Andeberg, Lepp, Berglund och 
Segesten (2007). 
 
Kvinnorna beskrev att de kände sig sedda då sjukvårdspersonal uppmärksammade både 
kroppsliga och själsliga behov. I studien gjord av Coenen, Doorenbos, och Wilson (2007) 
framkommer att sjuksköterskan anser sig stödja individens uppehållande av värdighet genom 
att inkludera både psykologiska och andliga aspekter i vårdandet. Att sjuksköterskan ska 
tillgodose såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behov framgår i 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 
Studien av Ballzauer och Palfi (2007) belyser dock att sjuksköterskor ofta fokuserar på 
kroppsliga behov vilket resulterar i att patientens essentiella underliggande behov inte 
uppmärksammas. På liknande sätt menar Eriksson (2000) att personalens oförmåga att 
identifiera och bemöta patientens andliga behov är den vanligaste anledningen till att 
patienten inte vårdas som en helhet. Detta har inte framkommit i studien – dock uttryckte 
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kvinnorna tacksamhet och uppskattning då även de själsliga behoven uppmärksammades – 
vilket poängterar betydelsen av att människan vårdas som en helhet.  

Det framkom även att kvinnorna kände sig djupt kränkta då de behandlades på ett sätt som 
nedvärderade deras förstånd. Detta kan härledas till Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och 
Lindwall (2010), där det framkom att sjuksköterskan kan kränka patientens värdighet genom 
att inte bemöta patienten som en vuxen människa. Kvinnorna upplevde även skam och 
kränkning mot den egna värdigheten i samband med kroppslig exponering i 
vårdsammanhang. Upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld som människan erfar i 
relation till sjukdom eller behandling beskrivs av Eriksson (1994) som sjukdomslidande. Då 
patienten inte skyddas vid intima åtgärder uppstår också ett vårdlidande. Detta innebär att 
människans värdighet kränks genom en konkret åtgärd. Kopplingen mellan kroppslig 
exponering och kränkt värdighet framgår i både Henderson, Van Eps, Pearson, James, 
Henderson och Osbourne (2009) och Widäng, Fridlund och Mårtensson (2007). 

6.2.2 Inre värdighet  
 
Kvinnorna beskrev ett okränkbart inre. Dit nådde ingen, inte heller sjukdomen. Upplevelsen 
av att detta innersta rum var skyddat från sjukdomen kan relateras till hur Edlund (2002) 
beskriver att människans absoluta värdighet återfinns i människans andliga dimension och är 
ständigt närvarande. Det framkom upplevelser av att kvinnorna var fria i sitt innersta rum. Här 
rådde alltid harmoni, vilket genererade i inre styrka. Detta okränkbara innersta kan liknas vid 
hur Edlund (2002) beskriver den absoluta värdigheten. Denna värdighet är beständig och 
given människan i egenskap av att vara just människa. Den absoluta värdigheten innefattar en 
frihet som inte kan tas ifrån henne. I kvinnornas upplevelser gestaltades detta genom att trots 
att en betydande andel kroppsliga funktioner fråntagits kvinnorna, kunde de fortfarande 
uppleva en okränkbar värdighet – en absolut värdighet.  
 
Det framkom att värdighet kunde bevaras genom att kvinnorna levde ut sina känslor. Detta 
hjälpte kvinnorna att hantera sin livssituation och sitt lidande. Kvinnornas upplevelser av att 
leva ut sina känslor kan liknas vid hur Eriksson (1994) beskriver att den lidande människan 
behöver tid och rum för att lida. I denna fas vill människan ofta vara ensam, samtidigt som 
hon vill uppleva gemenskap. Också detta påvisades i studiens resultat, där kvinnorna utöver 
behov av gemenskap också tydligt beskrev behov av egentid. Det upplevdes av kvinnorna 
som en befrielse att få leva ut sina känslor, som ett sätt att lätta på bördan. På liknande sätt 
beskriver Goldsteen m.fl. (2006) betydelsen av att få ge uttryck för sina känslor. I samma 
studie framkom även ett behov av att få dela sina negativa känslor med andra för att lätta på 
bördan. Detta skiljer sig något från vad som framkom i examensarbetet, där kvinnorna 
uttryckte två skilda aspekter i att dela med sig av sina känslor. Ur en aspekt kunde det 
innebära att bli bekräftad, tröstad och lyssnad till. Ur en annan aspekt framkom ett hot mot 
kvinnornas värdighet, då människor i kvinnornas närhet trodde sig förstå kvinnornas situation 
helt och hållet. Det innebar alltså inte alltid en lättnad att dela med sig av sina känslor, då det 
även kunde leda till kränkt värdighet. 
 
Av kvinnornas upplevelser framkom att tro och hopp genererar kraft och inre styrka. Detta var 
betydande för kvinnornas upplevelse av värdighet och välbefinnande. Eriksson (1987) menar 
att hopp är viktigt för att människan ska kunna erfara hälsa. Människan har livsvilja, hopp, 
önskningar, tro och drömmar, och vill vara med och skapa sitt eget liv (Edlund, 2002). Tro 
och hopp framträdde ur olika aspekter. Dels uppenbarades tro och hopp ur religiöst aspekt, 
vilket gav de religiösa kvinnorna kraft att fortsätta kämpa. Tro och hopp uppenbarade sig även 
ur aspekter som inte präglades av religion. Detta kan härledas till hur Eriksson (1987) menar 
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att tron är individuell och att dess innehåll varierar. Tro och hopp är starkt förankrade med 
varandra. Kvinnornas upplevelser vittnar om att tro och hopp innebär att våga hoppas på en 
ljusare framtid, trots vetskapen om den dödliga prognosen. För alla människor verkar tron 
som en livgivande källa, då den genererar i tillförsikt, visshet och hopp (Eriksson, 1987). Av 
upplevelserna framkom att kvinnorna pendlade mellan hopp och hopplöshet. Detta kan liknas 
vid hur Eriksson (1994) beskriver att den lidande människan pendlar mellan lidande och lust, 
hopp och hopplöshet, vilket även framkommer i Elliot och Olver (2007). Kvinnornas förmåga 
till hopp och tro om framtiden skulle kunna ses som ett uttryck för människans önskan att 
vara med och skapa sitt eget liv (Edlund, 2002; Eriksson, 1994). 
 
Kvinnorna upplevde att de i sin svåra livssituation uppnått självkännedom de inte erfarit 
tidigare. Denna nyfunna självkännedom blev en inre styrka, som framkommit ur lidandet. 
Detta kan relateras till Erikssons (1994) beskrivning av det sista steget i lidandets drama. 
Försoningen innebär att människan finner ett nytt liv, trots att något definitivt har förlorats. I 
kvinnornas upplevelser gestaltades detta genom en förändrad perception, där de kunde 
uppleva lycka och finna uppskattning och tacksamhet inför betingelser som tidigare passerat 
obemärkt förbi. Denna lycka och tacksamhet till livet, upplevdes stundtals starkare än innan 
sjukdomen debuterade. Också detta kan härledas till den nyfunna mening till livet som 
Eriksson (1994) menar att människan kan nå då hon uppnått försoning.  

Tacksamhet och lycka var ofta förknippade med att få vara omgiven av vänner och familj. 
Eriksson (2000) menar att människan strävar efter att inför sig själv bekräfta sin egen 
värdighet genom att försöka finna mening i sitt lidande, och svara på frågan varför. I 
kvinnornas upplevelser gestaltas detta sökande efter mening stundtals genom att de uttryckte 
uppgivenhet, men ibland också genom att de försökte tillföra en positiv dimension till sitt 
lidande. Då kvinnorna försonades med sitt öde och lärde sig att leva i nuet kunde de uppskatta 
livet som en gåva. Då människan nått försoning kan hon se en mening med det onda, som blir 
en del av det nya livet (Eriksson, 1994).  

Den nyfunna självbilden beskrevs av kvinnorna som något mångdimensionellt, där det inre 
skildes från den fysiska kroppen. Kvinnorna upplevde att sjukdomen attackerat kroppen – 
själen upplevdes dock som frisk och stark. Detta kan ses som ett sätt för kvinnorna att inte 
identifiera sig med sjukdomen, vilket stärker deras självkänsla och därigenom genererar inre 
styrka. Eriksson (1994, 2000) beskriver en människobild där människan ses som en enhet av 
kropp, själ och ande, vilket ovanstående distinktion gestaltar. Genom att inte identifiera sig 
med sjukdomen kunde kvinnorna upprätthålla sin person. Att upprätthållandet av jaget är 
betydelsefull för patienters upplevelse av värdighet framgår även i Goldsteen m.fl. (2006) och 
Prince-Paul (2008). 

6.2.3 Sjukdomen tar över livet 

Kvinnorna upplevde att sjukdomen tog över livet. Detta gav upphov till känslor av maktlöshet 
och begränsning, och upplevdes som en kränkning mot kvinnornas värdighet. Av 
upplevelserna framkom att de inte kunna leva livet fullt ut på grund av de begränsningar 
sjukdomen medfört. De kunde inte längre utföra vardagliga saker som tidigare betytt mycket 
för dem vilket upplevdes som problematiskt. Detta kan relateras till hur Eriksson (2000) 
beskriver att problem aktualiseras då de påverkar det dagliga livet. Olösta problem hindrar 
människan från att leva livet fullt ut. Att inte kunna leva livet fullt ut ledde även till att 
kvinnorna upplevde sorg. Sorgen kan härledas till hur Eriksson (1994) menar att ett 
livslidande uppstår då det invanda livet mer eller mindre tas ifrån henne. 
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Kvinnorna upplevde även sorg över hur livet utvecklats efter sjukdomens debut. Sorgen var 
relaterad till att leva livet begränsat och i ständig kamp mot den maktlöshet detta innebar. På 
liknande sätt beskriver Eriksson (1994) hur ett livslidande uppstår då människans livssituation 
rubbas. Detta livslidande uppstår inte sällan i samband med sjukdom, ohälsa eller i egenskap 
av att vara patient.  

Kvinnorna upplevde maktlöshet då sjukdomen tog över allt mer. Maktlösheten upplevdes av 
kvinnorna som en kränkning då de kände att de inte längre kunde styra eller påverka sitt eget 
liv. Den levande människan vill vara med och skapa sitt liv (Edlund, 2002). Kvinnorna hade 
en inre drivkraft som visade sig genom att de försökte klara sig själva i ett försök att bevara 
sin självständighet. I resultatet kan självständighet ses som ett uttryck för hur Eriksson (1994) 
beskriver att människan så långt det är möjligt kämpar för att tillgodose sina grundläggande 
behov och begär.  

Kvinnorna beskrev skam- och skuldkänslor då de upplevde att de förlorade sin 
självständighet. Dessa upplevelser kan härledas till hur Edlund (2002) beskriver oberoendet 
som en betydande faktor för upplevelsen av inre själslig värdighet. Då kvinnorna istället 
upplevde negativt beroende, uppstod en kränkning av värdigheten. Edlund (2002) menar 
vidare att värdighet i den konkreta verkligheten kan innebära att människan kan klara sig 
själv. Den förlorade självständigheten innebar att kvinnorna blev beroende av andra, vilket 
innebar en skam i sig. Det upplevdes även som en kränkning, och ledde även till känslor av 
oduglighet och otillräcklighet. Då människan tvingas be om hjälp med sina fundamentala 
behov upplever hon enligt Eriksson (1994) att ingen uppmärksammat dessa. Detta skapar ett 
lidande och hon kan inte uppleva full värdighet som människa. Kvinnorna upplevde skam 
oduglighet i situationer de på grund av sjukdomen inte kunde bemästra efter sina egna 
förväntningar. Skammen grundade sig även i att kvinnorna på grund av fysiska begräsningar 
upplevde att de inte kunde leva upp till omgivningens förväntningar på beteende i vardagen. 
Edlund (2002) menar att värdighet kan ses som estetiskt handlande som bland annat innebär 
att uppträda passade med besinning och behärskning, vilket är av betydelse för upplevelsen av 
den yttre kroppsliga värdigheten. 

Maktlösheten kvinnorna upplevde ledde till uppgivenhet och känslor av ovisshet, 
otillräcklighet och kontrollförlust. Tidigare forskning tyder på att kontroll och självständighet 
kan främja människors upplevelse av värdighet (Webster & Bryan, 2009). Föreliggande studie 
påvisade hur värdigheten påverkades negativt vid frånvaro av kontroll och självständighet. 
Det rådde ovisshet och rädsla inför den stundande döden, kvinnorna visste att de skulle dö 
men inte när. Detta ger enligt Eriksson (1994) upphov till livslidande, vilket också påvisades i 
resultatet. Eriksson (2000) menar att alla människor har ett begär efter liv, vilket bland annat 
visar sig genom att hon skyddar sig mot faror. I resultatet kan sjukdomens framfart ses som en 
fara, vilken kvinnorna försökte skydda sig mot. Då kvinnorna inte kunde skydda sig 
tillräckligt gav detta upphov till en maktlöshet som upplevdes som att långsamt bli fråntagen 
sin värdighet.  

Kvinnorna upplevde att sjukdomen berövade dem stora delar av det självständiga livet, och 
inför detta utövade kvinnorna en ständig kamp. Detta kan relateras till Erikssons (1994) 
beskrivning av att lidandet kan liknas vid en dödskamp, då varje lidande innebär att något 
definitivt tas ifrån människan. Detta gestaltas även i kvinnornas sorg över att förlora sin 
framtid, och att behöva ta farväl av sina närstående.  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att värdigheten kunde kränkas genom känslor av 
skam och skuld. Eriksson (1994) menar att lidandet har ett samband med skuld. Alla 
människor bär på någon form av skuld på grund av olika förseelser som människan anser sig 
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ha ansvar för (Eriksson, 1994). Av kvinnornas upplevelser framgick en koppling mellan 
sjukdom och skuld. Kvinnorna upplevde att sjukdomen var en last de själva ansvarade för, 
men den påverkade ändå i allra högsta grad människor i omgivningen – vilket gav upphov till 
såväl skuld- som skamkänslor. Av resultatet framgick även att kvinnorna uppfattade att de fått 
sjukdomen som straff, på grund av att de inte uppskattat livet tillräckligt innan sjukdomens 
debut. Då sjukdomen uppfattades som straff gav det upphov till att kvinnorna skuldsatte sig 
själva, vilket kränkte deras värdighet. Det framgick även att kvinnorna upplevde skuld 
gentemot sin familj då de skulle komma att dö ifrån dem. Värdigheten innebär ett ständigt 
ansvar för sin nästa (Edlund, 2000). Då kvinnorna upplevde att de inte tog sitt ansvar, 
kränktes deras värdighet. 

6.2.4 Förslag till framtida forskning 
 
Tidigare forskning belyser främst äldre människors upplevelse av värdighet. Det finns även en 
betydande mängd forskning som rör den värdiga döden. Resultatet i examensarbetet visar 
dock att människans värdighet finns ständigt närvarande, och att den inte sällan aktualiseras i 
samband med dödlig prognos. Människans värdighet kan inte begränsas till endast 
vårdsammanhang eller själva döendet, utan rör människans hela livsvärld. Det finns en 
begränsad mängd forskning rörande värdighet och hela människans livssituation i samband 
med dödlig prognos på grund av obotlig sjukdom och inte ålder.  
Förslag till fortsatt forskning är att ytterligare belysa människors upplevelser av värdighet, 
obundet till en specifik sjukdomsgrupp och ålder. Resultatet visar även att sjukvårdspersonal 
kan antingen stärka eller kränka kvinnornas värdighet. Detta motiverar framtida forskning 
som belyser vad vårdpersonal kan göra i vårdandet för att stärka patienters värdighet. Till 
detta hör att det skulle vara relevant med studier gällande mäns respektive kvinnors 
upplevelser av värdighet, för att synliggöra eventuella likheter och skillnader ur 
genusperspektiv.  
 
6.2.5 Resultatets tillämpning och betydelse i praktiken  
 
För att sjuksköterskan ska kunna arbeta och vårda efter gällande lagar och styrande dokument 
krävs kunskap om och förståelse för upplevelser av värdighet. Att vård ska ges för den 
enskilda människans värdighet stadgas i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) 2 §. 
Även i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ingår att 
sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens värdighet. 
 
Av resultatet framgår att värdighet dels existerade i kvinnornas innersta rum, men också som 
något som påverkades av bland annat andra människors bemötande – däribland 
sjukvårdspersonal. Värdighet som upplevelse är av betydelse för människans välbefinnande 
(Edlund, 2002). Exempel på kränkt värdighet i vårdkontext framkom i resultatet, likväl 
exempel på hur det goda bemötandet kunde leda till bevarande av värdighet. Detta motiverar 
att sjuksköterskan besitter kunskap om upplevelser av värdighet, vilket innefattar hur 
sjuksköterskans bemötande av patienten kan påverka upplevelsen. Det kan därför vara av 
värde att sjuksköterskor tar del av examensarbetets resultat, som belyser upplevelser av 
värdighet och kränkt värdighet i samband med obotlig sjukdom med dödlig prognos. Om 
detta integreras i vårdandet skulle det kunna bidra till en vård som bevarar och stödjer 
patientens värdighet. 
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6.3 Etikdiskussion 
 
I examensarbetet fanns en vetskap om den egna förförståelsen. Detta, i kombination med 
ständig reflektion verkade för att reducera förförståelsens inverkan under hela arbetets gång. 
Materialet som användes till analysen var redan publicerat material i form av självbiografier. 
Dock fanns alltid i åtanke att författarna till dessa inte själva gjort ett aktivt val att delta i 
examensarbetet, varpå det ansågs ytterst betydelsefullt att materialet behandlades objektivt 
med respekt för författarnas integritet. Detta innefattar att inte övertolka data i analysarbetet. 
Manifest analys tillämpades vilket innebar att materialet analyserades textnära. Detta 
reducerade tolkningsgraden. Målet var att uppnå ett resultat som representerar de faktiska 
upplevelserna. I resultatredovisningen används citat för att exemplifiera, dessa refererades 
ordagrant för att minska risken för missvisande data. Under hela arbetet behandlades material 
noggrant för att säkerställa korrekt källa. Rådande forskningsetiska aspekter efterföljdes, vilka 
bestod av: behandla data objektivt, noggrannhet i referenshantering, återge data på korrekt 
sätt, reducera förförståelsens inverkan samt att inte förvränga, undanhålla eller utelämna data i 
syfte att främja den egna teorin. 
 
 
7. SLUTSATS 

Resultatet visar att värdighet kan kränkas eller bevaras. En absolut och en relativ värdighet 
framkom. Den absoluta värdigheten upplevdes av kvinnorna som ett okränkbart innersta rum, 
fritt från lidande. Här fanns även inre styrkor, som gav kvinnorna kraft att kämpa vidare. Den 
relativa värdigheten påverkades av yttre omständigheter och rymde upplevelser av såväl 
kränkt som bevarad värdighet. Här var kontakten med andra av stor betydelse. Genom att 
kvinnan blev bekräftad som en människa, med såväl kroppsliga som själsliga dimensioner 
kunde hennes värdighet bevaras. Livet som obotligt sjuk med dödlig prognos upplevdes som 
en kränkning i sig. I kontakten med andra kunde denna kränkning reduceras eller växa, 
beroende på bemötandet. Bemötandets betydelse för upplevelsen av värdighet skildrades 
bland annat i vårdssammanhang. För att sjuksköterskan ska kunna vårda med respekt för den 
enskilda människans värdighet krävs kunskaper om hur värdighet kan upplevas. Resultatet 
visar att upplevelsen av värdighet är högst individuell, och kunskap om värdighet innefattar 
således förståelse inför dess enskilda betydelse för varje människa. Syftet var att beskriva 
kvinnors upplevelser av värdighet i samband med obotlig sjukdom med dödlig prognos. 
Syftet har besvarats i resultatet.  
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Bilaga 1. Presentation av självbiografier. 

Författare Titel Sammanfattning 

 
Ulla-Carin 
Lindquist  
(2004) 

 
Ro utan åror 

 
Boken handlar om Ulla-Carin, tv-journalist och fyrbarnsmor, som 
50 år gammal drabbas av amyotrofisk lateralskleros, ALS. 
Sjukdomen har ett snabbt och aggressivt förlopp – 50 % dör inom 
arton månader efter att ha fått diagnosen. I boken skildras Ulla-
Carins upplevelser under det korta sjukdomsförloppet. 

 

 
Elisabeth Essén 
(2002) 

 
Dans i mitt mörka rum 

 
Elisabeth, en trebarnsmor med stor passion för dans och musik 
drabbas av en hjärntumör. I hennes dagboksanteckningar får man 
följa hennes kamp mot tumören och de begränsningar sjukdomen 
medför. Vi får även följa Elisabeth genom strålbehandlingar, 
operationer och cellgiftskurer.  

 

 
Katarina Fahlström  
(2000) 

 

 
Jag kan bara leva 

 
Katarina, 22-årig psykologistudent, drabbas av akut lymfatiskt 
leukemi. Berättelsen skildrar Katarinas många sjukhusvistelser, 
hennes relationer till såväl andra, sig själv och till Gud. I boken 
beskriver Katarina sina tankar kring döden och rädslan av behöva ta 
farväl av nära och kära 

 

 
Ingrid Sandgren 
(2005) 
 

 

 
Ett år med ALS 

 
Ingrid, en konst- och naturintresserad mamma och mormor får 
diagnosen ALS (amyotrofisk lateralskleros). Boken skildrar Ingrids 
vardag och sjukdomsförlopp genom dagboksanteckningar. 

 

 
Sara Natt och Dag  
(2010) 

 

 
Sabina och draken 

 
Sabina, en kvinna som befinner sig mitt i livet och har två döttrar 
drabbas av obotlig cancer. I boken får man följa Sabinas kamp mot 
den snabbt växande metastasen i nacken, som hon själv kallar 
”draken”. Boken är en sammanställning av den blogg Sabina skrev 
under sjukdomstiden. Boken är, efter Sabinas önskan, utgiven av 
Sara Natt och Dag då Sabina själv avled innan boken hann utges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Exempel på analysprocessen, kategorin ”Absolut värdighet”. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

 

    Kod 

 

   Subkategori 

 

Kategori 

 
”Mitt själv är min själ och den är stark. Lidandet 
kan bli min styrka. Urkraften”.  
 (Lindqvist, 2004. s. 90). 
 

 
Känner en inre styrka 
som kommer ut 
lidandet. 
 

 
Lidandet leder 
till inre styrka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inre styrkor 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolut 
värdighet 

 
”Jag har känt att det är viktigt för mig och barnen 
att få fantisera om en god framtid. Vi pratar om 
hur de ska fira jul med sina familjer, till exempel, 
och då är jag alltid med. Så måste det få vara. Dels 
tänker vi oss en framtid där allt blir så mycket 
bättre. Och dels vet vi att det kanske inte blir så”. 
(Essén, 2002. s. 37). 
 

 
Viktigt för mig att få 
fantisera om en god 
framtid. Men vi vet 
också att det kanske 
inte blir så.  
 

 
Bevara hopp. 
 

 
”Sjuksköterskan som gjorde lungtesterna på mig 
undrade hur jag orkade. Jag kunde inte svara annat 
än att det var min tro och just att jag levt så här 
som fått mig att orka, men också gjort att jag 
kunnat känna mig lycklig, fått mått bra under 
denna tid, inte bara när det sett positivt ut utan 
även när det sett mindre bra ut”.  
(Fahlström, 2000. s. 145). 
 

 
Min tro och mitt sätt 
att leva har fått mig 
att orka. 
 

 
Tron ger mig 
styrka. 
 

 
”Idag har jag känt mig såhär lycklig i hela koppen, 
jag ska klara detta, jag ska ta tillbaka mitt gamla 
liv!” (Sara Natt och dag, 2010. s. 89). 

 
Jag ska klara detta 
och ta tillbaka mitt 
gamla liv! 
 

 
Kämparglöd 

 
”Jag kan inte identifiera mig med tumören. Jag är 
något annat än tumören. Det är inte jag”.  
(Essén, 2002. s. 98). 
 

 
Jag är något annat än 
tumören. Det är inte 
jag. 
 

 
Inte identifiera 
sig med 
sjukdom 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det okränkbara 
rummet 

 
”Så länge min tanke är fri är jag okränkbar. Jag 
kan tänka fritt och är därför oberoende. De kan få 
tvätta min kropp och jag kan låta mig njuta av det 
istället för att känna skammen. Att överlämna mig 
naken i deras händer befriar mig. Ingen når min 
själ. De kan vara mina åror och ro åt mig och jag 
kan ligga på durken och se himlen”. (Lindqvist, 
2004. s. 167-168) 
 

 
Så länge min tanke är 
fri är jag okränkbar. 
Den fria tanken gör 
mig oberoende. Det 
gör att jag kan njuta 
av att bli tvättat, 
istället för att känna 
skam. Ingen når min 
själ. 
 

 
Okränkbart 
inre 

 
Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, 
men min ande är frisk. (Lindqvist, 2004. S. 90) 

 
Min kropp är sjuk, 
men min ande är 
frisk. 

 
Kroppen är 
sjuk men 
anden är frisk. 
 


