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EN DAG AV LIV – FÖR LIVET 

”Solen rullade sakta ner bakom bergets mjuka silhuett 

Nu rullar den vidare på sin eviga bana 

och lägger en ny dag framför våra fötter 

En helt ny dag 

En alldeles obrukad, oförstörd dag 

med miljoner möjligheter 

för den som hör, känner, lever 

Tänk om vi skulle fylla den här dagen 

med ljusa, varma, vänliga handlingar 

Tänk om vi alla skulle ge något extra 

till alla vi möter idag -  

- omtanke, vänlighet, uppmärksamhet, ett leende 

Tänk om vi skulle fylla vår nya dag  

med förståelse, vidsynthet, ödmjukhet 

Mänskligheten skulle kunna räddas 

om vi alla insåg att den här dagen,  

som vi fått som en gåva,  

kanhända är vår allra sista dag.  

Och aspen sjöng en sommarpsalm” 

- Carl George Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den här studien syftar till att lyfta fram, belysa, tolka och öka förståelsen om hur 

människan i det senmoderna samhället lever med en medvetenhet om sin ändlighet och 

vilken mening livet får för dem. Som teoretisk och begreppslig referensram ligger den 

existentiella traditionen. Empirin utgörs av fem självbiografier som tolkas och analyseras 

utifrån en hermeneutisk metodansats. Självbiografierna är skrivna av personer som 

diagnosticerats med en obotlig sjukdom och inträtt i evigheten. Resultatet av studien 

utmynnade i tre faser. Livet rasar samman handlar om de oerhörda olustkänslor som 

personerna upplever efter vetskapen om att de ska dö. Här behandlas också de svåra 

prövningar som kroppens svek, nedbrytning och förändring bidrar till. Sökandet efter ett 

sätt att leva handlar om hur man efter diagnosen försöker finna ett sätt att leva mot 

ändligheten. Personerna upplever en grundtrygghet av att få leva så normalt som möjligt, 

få vistas i sitt eget hem och i betydelsefulla omgivningar. Det mest värdefulla för deras 

välbefinnande är kärleken, stödet och samhörigheten med nära och kära. Med 

medvetenheten om sin ändlighet fann personerna livet och det viktigaste blev att leva. Att 

finna livet i dess slutskede belyser de existentiella tankar och upplevelser som uppstår i 

livets slutfas. I denna fas försöker personerna finna en väg och tillhörighet in i evigheten.  

Nyckelord: Vetskap om sin stundande död, Mening, Vara, Icke-vara, Livsvärld, Ångest, 

Autenticitet, Existentiell, Hermeneutik, Narrativ 

 

Abstract  

The aim of this study is to highlight, illuminate, interpret and increase understanding of 

how humans in the late modern society lives with an awareness of their finitude and what 

the meaning of life will be for them. As a theoretical and conceptual framework is the 

existential tradition. The empirical data consists of five autobiographies which will be 

interpreted and analyzed from a hermeneutic methodology. The autobiographies are 

written by people who have been diagnosed with an incurable disease and entered eternity. 

The result of the study led to three phases. Life falls apart is about all the incredible 

feelings of discomfort the persons experience after the knowledge of their forthcoming 

death. This phase also addresses the difficult trials that body´s betrayal, degradation and 

change are contributing to. The search for a way to live is about how one after diagnosis is 

trying to find a way to live against the finitude. The persons experience a fundamental 

security in living as normally as possible, reside in their own home and in significant 

surroundings. The most valuable for their wellbeing is the love, support and affinity with 

friends and loved ones. With the awareness of their finitude the persons found life and the 

most important thing was to live. Finding life in its final stage highlights the existential 

thoughts and experience that occurs in life´s final phase. In this phase the persons tries to 

find a way and belonging into eternity.  

Keywords: Knowledge of one´s approaching death, Meaning, Being, Non-Being, 

Lifeworld, Anxiety, Authenticity, Existential, Hermeneutics, Narrative 
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1 Inledning 
Människan är den varelse som är medveten om döden och sin ändlighet. I denna vetskap 

finns en stark dynamik som påverkar oss på olika sätt. Tanken om döden inverkar på oss 

genom dess obegriplighet. Vi vet alla att vi en dag kommer att dö, men vi vet inte när och 

hur detta kommer att ske. Det ligger bortom vår kontroll, vilket kan skapa en dödsångest 

och rädsla hos människan. Irvin Yalom menar att vår visshet om döden å ena sidan kan 

bidra till att människan gör allt i sin makt för att förtränga och förneka döden. Å andra 

sidan kan medvetenheten om livets ändlighet göra att människan får en djupare förståelse 

för livet och därigenom kan uppleva en mer genuin och autentisk existens. Det här medför 

att döden på många sätt speglar livet. Det gör att människans dödsångest både medvetet 

och omedvetet kan innebära en viktig motivation till livet. Oavsett hur vi väljer att förhålla 

oss till döden så kan ingen undvika den (Yalom 1980: 29-35, 41-49).  

Döden har alltid betraktats som en del av livet och redan under antiken myntade stoikerna 

begreppet ”memento mori” vilket betyder ”kom ihåg att du är dödlig”. Här avsåg man att 

människan genom att begrunda sin egen död mer skulle uppskatta livet här och nu och med 

det få en starkare livskänsla (Strang 2007: 17-18). I takt med sekulariseringen, där 

religionen och traditionen mer förlorat sin kraft, har ritualerna kring döden alltmer 

försvunnit. Döden existerar inte längre naturligt i individers vardagsliv förutom i de 

förmedlade erfarenheter vi möter genom nyhetsrapporteringar, böcker, film och tidningar. 

Anthony Giddens talar om att det skett en konfiskering av erfarenheten. Det innebär en 

institutionell bortträngning av olika moraliska frågor som individen kommer i kontakt med 

i livet och där döden är en av dem. Döden har blivit något skamfyllt som vi tränger undan 

från vårt vardagsliv för att slippa de tankar och känslor som väcks med denna. Vi isolerar 

tanken om döden genom att placera de äldre på äldreboenden och de sjuka på sjukhus 

(Giddens 2007: 61-65; Giddens 2008: 34-38, 186-187). Kan den här bortträngningen av 

döden från vardagslivet befria oss från olustkänslor och tankar inför döden vilket gör det 

lättare för oss att leva, eller leder det till att vi upplever en större ensamhetskänsla och 

rädsla inför döden?  

Samhället har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Världen har 

öppnats upp och kommit in i våra vardagsliv. Vi kommer i kontakt med många nya 

influenser som har påverkan på oss genom bland annat internet, möte med andra kulturer, 

media, konsumtion och populärkultur. Den senmoderna människan är idag själv ansvarig 

för att utforma sitt liv och sin identitet. Med friheten tillkommer också ett ansvar, vilket 

medför att individen själv får ta ansvar för sina val och konsekvenserna av det. Att välja 

innebär inte bara en möjlighet, utan också en risk för att göra fel val. Idag är allt 

föränderligt och utsatt för en reflexiv betraktelse (Giddens 2007: 75; Giddens 2008: 40; 

Lindblom 2011: 110). Valmöjligheterna är oändliga och människan behöver reflektera 

över vem man vill vara och porträttera. Anthony Giddens talar om dessa val beträffande 

olika handlingsmöjligheter och livsbeslut som livspolitik. Detta innebär att självet är ett 

reflexivt projekt där vi strategiskt planerar våra liv mot framtiden (Giddens 2008: 101-103, 

106, 253-254). Det finns idag en strävan hos människan att förverkliga sig själv, att 

prestera och göra det bästa av sitt liv. Samtidigt ställs vi inför stora krav och förväntningar 

som vi ska leva upp till. Det här fick mig att fundera över hur dagens senmoderna 

människa lever och utformar sina liv i dödens skugga. Livet är en gåva som vi fått att 

förvalta och som är väldigt sårbar. Funderingen som jag har är vad vi gör med det liv och 

den tid som vi har till vårt förfogande. Lever vi i överensstämmelse med vår egen vilja och 

inre röst eller lever och presterar vi endast för andra? I dagens samhälle premieras hårt 

arbete, prestation, karriär, ekonomi och materiella tillgångar. Individen möter höga krav, 

stressar och pressar sig till max för att leva upp till de förväntade normerna och 

värderingarna som råder. Här upplever många en otillräcklighet och en svårighet att 

prioritera i livets olika delar.  
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Samtidigt har vi alla en mängd visioner, drömmar och förhoppningar om framtiden och 

livet. Det är på många sätt så vi lever idag. Vi lever i väntan på framtiden och tanken på 

vår ändlighet är inget som ingår i denna livsplanering. Först ska vi göra karriär och tjäna 

ihop tillräckligt med pengar och materiella ägodelar, sen kan vi slå oss till ro och göra det 

som vi alltid har drömt om. Upplever vi under denna tid själva livet? Ser vi skönheten i 

naturen, upplever vi kärleken i dess fullaste form, är vi levande och närvarande här och nu?  

I dagens samhälle mår allt fler människor sämre, där både den fysiska och psykiska hälsan 

påverkas. Detta fastän vår vällevnad har ökat. Vad skulle det innebära att ständigt ha ett 

medvetande om döden och om livets ändlighet? Skulle det göra oss fullständigt 

paralyserade eller skulle det göra att vi mer omfamnade livet? Möter vi döden naturligt 

eller förskjuter vi tankarna på den? Kan det vara så att vi genom att förtränga vår rädsla för 

döden och att vi med vår fulla fokus på att leva upp till de förväntade normerna, springer 

ifrån livet? Vilket förhållningssätt till livet och döden vore det bästa? Detta är viktiga 

frågor att fundera på.  

I dagens samhälle finns det ingen tid och utrymme för reflektioner kring existentiella 

frågor. Det finns inget offentligt forum som lyfter tankarna om livet, döden och livets 

mening. Kan vi genom att reflektera kring och medvetandegöra existentiella frågor få 

bättre förutsättningar att möta såväl livet som döden? Skulle det kunna leda till en ökad 

livskvalitet, subjektivt välbefinnande, autenticitet, inre trygghet och harmoni i livet? Jag 

finner att det är viktigt att man inom den sociologiska/socialpsykologiska forskningen kan 

lyfta fram och belysa individens resurser och den existentiella dimensionen av livet. Kan 

det vara välgörande för individen, dennes relationer och i förlängningen också för 

samhället att väcka existentiella funderingar och att dessa dimensioner av livet möts 

naturligt i vardagslivet? Det är med utgångspunkt från dessa ovanstående reflektioner som 

mitt syfte med studien har vuxit fram.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här empiriska studien är att lyfta fram, belysa, tolka och öka förståelsen om 

vilken mening livet får när man vet att man ska dö.  

Följande frågeställningar kommer att utforskas:  

● Vad är det som händer med individen när hon får vetskap om att hon har en obotlig 

sjukdom och kommer att dö?  

● Hur lever individen sitt liv med en medvetenhet om sin nära väntande död?  

● Vad är det som blir betydelsefullt i livet när man vet att man inom kort ska dö?  

Jag tar i denna studie del av individers självupplevda berättelser av att leva med en obotlig 

sjukdom och följer deras resa mot livets slut. Jag studerar fem självbiografier där tre 

personer har cancer och två personer sjukdomen ALS. ALS är en neurologisk sjukdom 

som innebär att de nervceller som styr kroppens skelettmuskler förstörs. Det leder till att 

musklerna i kroppen förtvinar, talet försvinner och andningen till slut upphör. Genom att ta 

del av dessa personers tankar, känslor och upplevelser hoppas jag nå en kunskap och 

förståelse om hur vi kan leva våra liv så att livet blir lika närvarande som döden.  

2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redovisar och presenterar jag vilken forskning som existerar kring hur 

individer lever med en medvetenhet om sin nära väntande död och vilken mening livet får 

för dem. Här finns en del kvantitativ forskning, men även viss kvalitativ forskning som 

belyser upplevelse av livshotande sjukdom. De flesta behandlas ur ett vårdvetenskapligt 

och medicinskt perspektiv.  
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För att rikta in mig mot mitt eget ämnesområde väljer jag att begränsa forskningen till den 

existentiella och fenomenologiska forskningen. Denna del av forskningen är begränsad, 

men tillräcklig för att göra en sammanställning av den. Jag genomför sökning av tidigare 

forskning via databaserna ”Sociological Abstract”, ”PubMed” och ”PsychINFO”. De 

begränsningar som görs är att forskningsartiklarna är publicerade i vetenskapliga artiklar, 

så kallade Scholarly Journals, samt att de är vetenskapligt granskade, så kallade peer 

reviewd för att säkerställa god kvalitet. Sökord som jag använder mig av är bland annat 

”experience of terminal illness/disease* AND existential*”, ”living towards deaths* AND 

existential*”, ”experience of dying* AND existential*”. För att åskådliggöra den tidigare 

forskningen presenteras detta avsnitt i teman som jag finner att forskningen berör. 

Huvudteman är Kroppens förändring, Vardagen, Omgivningens förhållningssätt och 

Existentiell reflektion vid livets slutskede.   

2.1 Kroppens förändring 
Detta tema behandlar den fysiska förändring och nedbrytning som sker med kroppen på 

grund av sjukdom och svåra behandlingar. Förändringen av kroppen medför att personerna 

får anpassa sitt vardagsliv efter den. Det bidrar även till olustkänslor som sorg, rädsla, 

ångest och en känsla av att förlora sin kropp.  

Anna Park Lala & Elisabeth Kinsella (2011) genomförde en fenomenologisk studie i 

Kanada för att undersöka hur upplevelsen av vardagens sysselsättning såg ut hos personer i 

livets slutfas. Semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer utfördes med åtta 

deltagare i åldern 63-80 år som diagnosticerats med en obotlig sjukdom. Studien 

resulterade i fyra huvudteman. Ett av dem var Vägledd av kroppens vilja. Här fann man att 

personerna upplevde svårigheter med den förändring som skedde med kroppen på grund av 

sjukdom, vilket inverkade på deras fysiska och psykiska välmående. Personerna insåg att 

det var först när kroppen började svika och ge efter som de förstod kroppens betydelse. 

Man fann att de kroppsliga förändringarna påverkade vardagslivet. Personerna behövde 

lyssna till kroppen, ta hänsyn till den och finna strategier för att klara av vardagliga 

göromål. Det kunde handla om att planera utflykter där det fanns tillgång till toalett, att 

inte längre kunna lyfta barnbarnen för risken att bryta sig och att duscha med ljuset släckt 

på grund av rädsla och ångest över att se sin nedbrutna och magra kropp. Förändringen av 

kroppen väckte starka känslor, ledde till en sårbarhet och lidande hos personerna.  

Bridget Taylor (2014) undersökte hur den intima och sexuella relationen påverkades när 

man diagnosticerats med en obotlig sjukdom. Hon utförde en fenomenologisk studie i 

Storbritannien i form av samtalsintervjuer med 27 patienter och 14 partners i åldrarna 32-

83 år. Resultatet utmynnade i tre teman: Behov av närhet och samhörighet, Komma ifrån 

varandra och Upplevelse av att komma närmare varandra.  Taylor fann att det vanligaste 

när man levde med döden ständigt närvarande var att paren gled ifrån varandra, vilket 

påvisades i temat Komma ifrån varandra. I detta tema beskrevs hur kroppen förändrades 

och bröts ned på grund av svåra behandlingar och operationer vilket förändrade 

personernas kroppsbild. Personerna var inte längre bekväma med sin kropp och kände sig 

inte attraktiva. Deras partner hade också svårighet att hantera de kroppsliga förändringarna. 

Det här medförde psykiska påfrestningar och påverkade personernas självförtroende. Deras 

sexliv försämrades och paren gled ifrån varandra.  

2.2 Vardagen  
I det här temat framgår hur livet förändras när människan lever med en visshet om sin nära 

väntande död. I den tidigare forskningen finner man att det finns ett behov att få leva den 

återstående tiden av livet så normalt som möjligt. Vardagen innebär en pendling mellan 

hopp och förtvivlan. Det som ger individerna välbefinnande och mening i livet är familj 

och nära relationer.  
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2.2.1 Pendling mellan hopp och förtvivlan  
Siri Andreassen Devik, Ingela Enmarker, Guri Bitnes Wiik & Ove Hellzèn (2013) 

undersökte äldre personers upplevelse av att leva för sig själva på landsbygden i Norge 

med obotlig cancer. Den kvalitativa studien utfördes i form av fenomenologiska intervjuer 

med fem personer i åldrarna 71-79 år. Ett av fyra huvudteman vara Att hålla sig levande 

genom hoppet med undertemat Att bemästra känslor i konflikt. Dessa berörde vardagens 

kamp mellan att å ena sidan känna ångest, tvivel och förtvivlan till att å andra sidan 

uppleva hopp och försöka hålla modet uppe och fokusera på positiva saker i livet.  

Berit Saeteren, Unni Å Lindström & Dagfinn Nåden (2010) ville med sin hermeneutiska 

studie nå en djupare förståelse om vad som främjar välbefinnande och vad som ger lidande 

hos patienter som diagnosticerats med obotlig cancer. Man genomförde kvalitativa 

intervjuer med 15 norska cancerpatienter i åldrarna 47-76 år. Två av tre huvudteman i 

resultatet som visade sig vara viktiga i patienternas liv var Strävan efter välbefinnande och 

Lidande. I dessa fann man att vardagen innebar en pendling mellan hopp och förtvivlan, 

välbefinnande och lidande. I huvudtemat Strävan efter välbefinnande såg man att 

personerna upplevde välbefinnande genom att leva så vanligt som möjligt. De försökte 

hålla hoppet uppe, men kände samtidigt sorg och förlust på grund av de begränsningar som 

sjukdomen medförde. Här fann man också att livslusten ökade när hotet om döden var 

nära. Det gjorde att personerna började uppskatta andra värden i livet, levde i nuet och 

nådde en personlig mognad. I huvudtemat Lidande påvisades den smärta och lidande som 

personerna upplevde. De hade kroppsliga besvär, kände oro, rädsla och ångest inför den 

ovissa framtiden och den kommande döden.   

Malene Missel & Regner Birkelund (2011) utförde en studie för att undersöka och nå en 

djupare förståelse för hur patienter med obotlig matstrupscancer upplevde livsvärlden i en 

svår livssituation. Fenomenologiska intervjuer genomfördes med fem danska patienter i 

åldrarna 43-76 år. Resultatet utmynnade i fem teman. Två av temana var Existentiell 

vändpunkt, förtvivlan och hopp och Erkänna döden och betydelsen av livet. Resultatet av 

dessa påvisade att vardagen innebar en pendling mellan känslor av tvivel, förtvivlan, 

hopplöshet och hopp, tacksamhet, kraft och mod. I temat Existentiell vändpunkt, förtvivlan 

och hopp fann man att när individerna fått vetskap om att de skulle dö föll deras livsvärld 

samman. Personerna ställdes inför en existentiell kris med upplevelser av förtvivlan, 

hopplöshet och ett ifrågasättande av varför detta drabbade just dem. Efter en tid av 

förtvivlan infann sig åter hoppet vilket gav dem ny kraft. I temat Erkänna döden och 

betydelsen av livet såg man att det viktigaste för personerna var att få leva så normalt som 

möjligt. De ville göra det mesta och bästa av den återstående tiden i livet. De kände 

tacksamhet inför livet och fick kraft och mod av att få leva så vanligt som möjligt.  

2.2.2 Familjens betydelse 
Asgeirsdottir et al. (2013) genomförde en fenomenologisk undersökning för att studera 

andlighetens påverkan på individers liv och välbefinnande i livets slutskede. Kvalitativa 

intervjuer utfördes med tio isländska patienter som fick palliativ vård. Ett av resultatets tre 

teman var Meningen och betydelsen av familjerelationer - livskedjan. Här fann man att det 

mest värdefulla i livet för personerna var familjen. Det var det som gav livet mening. 

Personerna upplevde familjen som en del av livskedjan, vilken bestod av det förflutna, nuet 

och kommande generationer. Inför detta fick de en förnimmelse om något som var mycket 

större än de själva och som skulle leva vidare efter deras död. Genom detta fick personerna 

livskraft, sinnesro och kunde lättare möta den svåra livssituation de befann sig i.  

Park Lala & Kinsella (2011), som redovisats ovan, fann även de vilket värde som familjen 

innebar för personer som levde mot ändligheten. I huvudtemat Betydelsen av relationer 

påvisades att det mest betydelsefulla för personerna var att spendera tid med sin familj, 

släkt och vänner.  
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Man såg hur barnbarnen med sin spontanitet och kärlek lyste upp tillvaron och hur 

kärleken till maken/makan fördjupades. I detta tema fann man också att personerna i sin 

omsorg om sina anhöriga gjorde förberedelser för att underlätta för dem vid sin bortgång. 

Det handlade bland annat om att iordningsställa ekonomiska detaljer och att planera för sin 

begravning.  

Två teman av Taylors (2014) resultat, som redovisats ovan, av hur individers intima och 

sexuella relation påverkades vid obotlig sjukdom var Behov av närhet och samhörighet och 

Upplevelse av att komma närmare varandra. I denna studie fann Taylor att trots att det 

vanligaste var att paren gled ifrån varandra, så upplevde några att intimiteten och de 

känslomässiga banden förstärktes i parrelationen. Detta påvisades i temat Behov av närhet 

och samhörighet. Det visade sig i att personerna hade behov av att vara nära varandra och 

tillsammans samtala om det som upplevdes som svårt för dem. I temat Upplevelse av att 

komma närmare varandra såg man hur vissa par upplevde en starkare intensitet i sitt 

sexliv. Paren hade här ett behov av att visa sin kärlek till varandra och njuta av varandra så 

länge det var möjligt.  

2.3 Omgivningens förhållningssätt  
Detta tema behandlar hur omgivningens och professionellas förhållningssätt inverkar på 

människors välbefinnande och lidande. Här belyses betydelsen av att erhålla information 

som berör sjukdom och dess påverkan på livet, samt betydelsen av att bli bekräftad som en 

egen individ och vikten av att bemötas med respekt.  

2.3.1 Värdet av information  
Ännu ett resultat av Taylors (2014) tema Komma ifrån varandra, som redovisats ovan, var 

att personerna inte informerats om effekter av behandlingar och sjukdomens påverkan på 

deras sexuella liv och relation till sin partner. Personerna hade inte blivit informerade om 

att deras sexlust minskade på grund av behandlingarna, vilket ledde till missförstånd hos 

paren. Det bidrog till känslor av sorg, dåligt självförtroende och självkänsla, att man 

tvivlade på sig själv och upplevde att partnern inte längre var intresserad och kände 

attraktion till sig. Personerna upplevde här en osäkerhet, ångest och skuld. Detta medförde 

att paren gled isär och kom ifrån varandra.  

Saeteren et al. (2011) studie av vad som främjar välbefinnande och vad som leder till 

lidande hos personer med obotlig cancer resulterade i tre huvudteman. Ett tema var Behov 

av bekräftelse. Här fann man att personerna upplevde ett stort behov av att få ha kontroll 

och ansvara för sitt eget liv. För att åstadkomma detta behövde individerna få information 

om sjukdomens utveckling. Detta för att dels kunna förhålla sig till sjukdomen, men också 

för att kunna planera för den tid man hade kvar i livet.  

Andreassens Deviks et al. (2013) äldre personer som levde för sig själva med en obotlig 

cancer upplevde samtliga att de hade en begränsad kontroll över livet. Detta behandlades i 

huvudtemat Att leva upp till förväntningar om att vara en bra patient. Här påvisades att 

information ofta uteblivit. Personerna hade inte blivit informerade om symptom och 

utveckling av sjukdomen, om bieffekter av behandling, fortskridandet av sjukdomen samt 

hur de skulle leva och hantera vardagen med sjukdomen. Detta medförde rädsla, ångest 

och olustkänslor hos individerna.  

2.3.2 Bemötande och behov av egenvärde 
Saeteren et al. (2010) studie resulterade i tre huvudteman, där ett var Behov av bekräftelse. 

Här fann man att personerna, som redogjorts för ovan, hade ett stort behov av att få 

upprätthålla ett egenvärde och få vara en unik individ. Att bli sedd, bekräftad och bemött 

med respekt ansågs oerhört viktigt.  
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Personerna ville bli behandlade väl och bemötandet från sjuksköterskorna var 

betydelsefullt för deras välbefinnande. Personerna önskade att sjukvårdspersonalen såg till 

hela människan, att de såg till både kropp, själ och ande. Här upplevde de att man mest såg 

till kroppen, vilket ledde till ett ökat lidande hos dem.   

I Andreassen Devik et al. (2013) studie påvisades hur de äldre personerna i Norge 

upplevde en känsla av att förlora sin värdighet. Detta såg man i huvudtemat Riskera att 

förlora sin identitet och sitt värde. Här beskrevs hur personerna blev bemötta med 

oförståelse, kände sig åsidosatta och hur en del sjukvårdspersonal behandlade dem som 

mindre värda. Personerna upplevde också att de utsattes för en åldersdiskriminering vilket 

väckte känslor av ilska och sorgsenhet. Det handlade bland annat om att personerna 

genomgick svåra behandlingar som inte skulle bota dem men som skulle kunna ge dem 

längre tid i livet. Här upplevde de att personalen ansåg att de som var mellan 71-79 år var 

för gamla och därför inte borde få behandling. De kände att de endast var till en belastning. 

Personerna själva upplevde att dessa behandlingar var det som gav dem ett egenvärde. Det 

visade att de kämpade för sig själva och gjorde sitt yttersta för att få leva en tid till.  

2.4 Existentiell reflektion vid livets slutskede 
Något som den tidigare forskningen finner är att individer har behov av att samtala med 

någon om existentiella frågor. Människan kan vid livets slutfas konfronteras med många 

utmaningar och kan behöva hjälp för att bearbeta svårigheter.  

Behoven av existentiell reflektion är något som Kevin P. Kaut (2002) beskriver i sin 

forskningsartikel. Kaut genomförde ett projekt tillsammans med Hospice-rörelsen i Akron 

USA gällande frågeställningar som uppstår vid livets slut. Här fann man att döende 

personer vid livets slutskede kunde konfronteras med olika fysiska, emotionella och 

relationella svårigheter. Det ledde till ett ökat behov hos personerna att få samtala med 

någon om viktiga existentiella funderingar. En del personer behövde hjälp och stöd för att 

lösa olika problem som de upplevde. Genom att erhålla detta kunde personerna lättare 

försonas med det som varit, bli fri från skuld, få ökad sinnesro och därmed ha lättare att 

möta döden. Resultatet visade också på ett behov av att få utforska sitt liv, sina värderingar 

i livet och sina förväntningar om ett liv efter döden.  

Behoven av att få samtala med någon om existentiella funderingar var även något som 

Saeteren et al. (2010) fann i sitt huvudtema Lidande, vilket redogjorts för ovan. Detta 

behov tillgodosågs varken från anhöriga eller från sjukvårdspersonal vilket resulterade i 

ökad smärta, lidande och känsla av ensamhet hos personerna. Det gjorde att döden förblev 

dold i tystnad och att de fick bära alla tankar inom sig själva.  

Park Lala & Kinsella (2011) fann även de ett behov av en existentiell reflektion i sin studie 

av upplevelsen av vardagens sysselsättning hos personerna som levde mot ändligheten. I 

huvudtemat Existentiell reflektion såg man hur personerna hade många existentiella tankar. 

De funderade över meningen med livet och döden, gjorde återblickar på livet och mindes 

gamla tider. Här uttrycktes sorg över saker som man ångrat att man inte gjort i livet och där 

man önskat ha agerat annorlunda. Som exempel ångrade en kvinna att hon inte hade följt 

sin dröm att utbilda sig till apotekare. Man fann att personerna sökte efter en mening och 

att meningsskapandet berörde både livet, döden, religiositet och andlighet.  

Andlighetens inverkan på individers liv och välmående i livets slutfas var något som 

undersöktes av Asgeirsdottir et al. (2013) vilket redovisats ovan. Resultatet utmynnade i tre 

teman: Meningen och betydelsen av familjerelationer - livskedjan, Meningen med Gud 

eller en högre makt och Andlig utövning. Alla dessa teman belyste andligheten. Med 

begreppet andlighet avsågs både religiösa och icke-religiösa aspekter av en individs liv. 

Här förenades allt som tillsammans gav en mening i livet.  
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Det handlade om såväl sociala relationer som existentiella dimensioner. Genom 

andligheten nådde personerna kärnan av sin existens. Det som gav personerna mening var 

familjen. Detta framgick i temat Meningen och betydelsen av familjerelationer - 

livskedjan. I temat Andlig utövning fann man att andligt utövande i form av böner, 

meditation, att tända ljus och reflektera över tillvaron stärkte personernas välbefinnande. 

Med hjälp av detta fann de lugn och upplevde att de blev mer koncentrerade på att fokusera 

på de goda och positiva sakerna i livet. Resultatet av studien visade också att personerna 

hade en tro på Gud eller en högre makt. Detta förmedlades i temat Meningen med Gud 

eller en högre makt. Personerna såg Gud eller den högre makten som en kärleksfull och 

omsorgsfull kraft. Det gav dem en känsla av trygghet, stöd och kraft i deras svåra 

livssituation.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den forskning som jag berör ovan påvisar att vetskapen om att leva sitt liv mot döden inte 

är en lätt process. De studier som jag tagit del av har flera gemensamma resultat och 

beröringspunkter. Kroppens förändring handlar om den förändring som sker med kroppen 

på grund av sjukdom och svåra behandlingar. Det påverkar individernas psykiska och 

fysiska välmående, vardagsliv och inverkar på deras intima och sexuella relationer. Under 

temat Vardagen visar det sig att det viktigaste för individerna är att få leva så vanligt som 

möjligt. Vardagen innebär dock en pendling mellan hopp och förtvivlan. Det som ger 

individerna välbefinnande och mening i livet är familj och nära relationer. Att vara 

tillsammans med familj, släkt och vänner är det som betyder någonting. Familjen är det 

som individerna också känner en oro för. De vill underlätta för dem, vilket gör att de 

förbereder och planerar sin begravning och iordningsställer ekonomiska detaljer. Tidigare 

forskning har sett att Omgivningens förhållningssätt inverkar på individernas välmående 

och lidande. Värdet av information har betydelse för individernas välbefinnande. Individen 

behöver få vetskap och information om sin sjukdom, behandlingar och hur den ovissa 

framtiden kommer att gestalta sig. De behöver få ha kontroll över sitt eget liv och få vara 

delaktig i sin egen process mot döden. Bemötande och behov av egenvärde belyser 

betydelsen av att få bli bemött som en egen unik individ och att få bli bemött med respekt. 

Att man ser, bekräftar och tar hänsyn till den unika människan. Detta är något som den 

tidigare forskningen funnit är bristfälligt. Det leder till lidande och att man mår dåligt. Den 

tidigare forskningen har också funnit att många individer har ett behov av en existentiell 

reflektion vid livets slutskede. Man har behov av att samtala med någon om existentiella 

funderingar och kan behöva hjälp att bearbeta olika svårigheter som man upplever. Detta 

behov tillgodoses inte tillräckligt, varken från sjukvårdens sida eller från nära anhöriga, 

vilket gör att man får bära allt inom sig själv. Trots att familjen är det mest värdefulla för 

individerna och det som ger dem mening i livet så har människan en svårighet att samtala 

om existentiella frågor. Här påvisas ett behov av att våga öppna upp för detta så att rädslan 

och ångesten inte blir så stor.   

2.6 Mitt bidrag till fältet  
Vid studerande av tidigare forskning finner jag att det finns viss forskning kring 

existentiella frågor, det är något som genomförs, men den är inom sociologin fortfarande 

begränsad. Det som framkommer i denna forskning påvisar att det saknas tillräcklig 

kunskap, insikt och beredskap att hantera frågor om livet, döden och meningen med livet. 

Detta gäller såväl hos individer som hos professionella. Det finns således ett behov av att 

lyfta fram existentiella frågor i livet. Det är något som behöver belysas och 

medvetandegöras. Jag hoppas att min studie kan bidra till att väcka och öka denna 

medvetenhet.  
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Det jag kan addera till forskningen är att jag analyserar självbiografier. Man kan konstatera 

att all forskning som jag studerat är gjord med hjälp av intervjuer. Det kan innebära att 

man kanske inte får tillräckligt med viktig information då intervjuer endast sker vid få 

tillfällen. Det är inte heller säkert att personerna är helt öppna med sina tankar, känslor och 

upplevelser inför en utomstående intervjuare. Här ser jag det som en fördel att analysera 

självbiografier där jag följer individernas hela förlopp med deras egna tankar, känslor och 

upplevelser. Självbiografier är ofta detaljrika, precisa och konkreta. Här ges personer 

utrymme att öppet få berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter.  

3 Teoretisk och begreppslig referensram  
I följande avsnitt redogör jag för den teoretiska referensram och de begrepp som jag lutar 

mig emot i min analys av denna studie.  

3.1 Den existentiella traditionen  
Min studie syftar till att öka förståelsen för hur individer lever med en vetskap om att de 

ska dö och vilken mening som livet får för dem. Frågor om livet och döden är frågor som 

behandlas ingående av den existentiella traditionen, varför det perspektivet är min 

teoretiska utgångspunkt.  

Med begreppet den existentiella traditionen menar jag det tänkande fokuserat på 

existentiella frågor som tar sin utgångspunkt i den existentiella filosofin och som idag finns 

spridd till en rad olika ämnen som filosofi, psykologi och sociologi. Inom denna tradition 

finns en hel del variation men det som ändå förenar dem är att man tenderar att fokusera på 

och återkomma till ett antal livsfrågor såsom existens, livets mening, frihet, kärlek, ansvar, 

död, ensamhet, skuld och lidande. Det är frågor som varje individ någon gång i livet 

behöver reflektera över och hantera. Det existentiella tänkandet syftar således till att fånga 

andan och känslan av själva livet. Här vill man nå en insikt om hur livet bör levas på ett för 

individen äkta och meningsfullt sätt. Det medför att man intresserar sig för individens liv 

och utveckling och utgår ifrån människans aktuella livssituation.  

Inom denna tradition läggs stor vikt på individens egen vilja och självbestämmande samt 

möjlighet och förmåga att förändras och utvecklas (Jacobsen 2000: 9-10; Jacobsen 2007: 1, 

20). Det här betyder att man inom detta perspektiv ser människan som aktiv och skapande. 

Människan befinner sig alltid i relation. Hon befinner sig i vara-i-världen, vilket innebär 

att individen är en del av ett större sammanhang. Det gör att vi kan känna samhörighet med 

djur och natur, med människor som vi samspelar med och med vår egen inre värld som 

världen i övrigt. Vi är således en medverkande del av världen och står inte utanför den 

(May 2005: 130, 135-137). Det är i detta sammanhang som vi kan tala om intentionalitet. 

Det handlar om att vi alltid är riktade mot någonting; vi har en medvetenhet om allt som vi 

upplever, ser, hör och drömmer om. Här försöker vi att skapa en mening och innebörd i allt 

som vi upplever (Wide 2011: 196-199).  

3.2 Det existentiella perspektivet  
I det här avsnittet presenterar jag ett urval av existentiella begrepp som jag hämtar från den 

existentiella traditionen. Det är begrepp som jag efter studerande av denna tradition och 

utifrån min egen förförståelse finner relevanta att använda i denna studie. Nedanstående 

begrepp blir mitt teoretiska perspektiv i undersökningen om vilken mening livet får vid 

vetskap om att man ska dö.  
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Vara och icke-vara  
En viktig fråga i livet för människan berör varat. Det är den grundläggande tillvaron; att 

någonting är och existerar. Att existera handlar enligt det existentiella tänkandet om att 

framträda och bli till. Människan är den varelse som med hjälp av sitt självmedvetande kan 

nå en insikt om sitt vara. Hon vet att hon existerar och har frihet att själv ta ställning till hur 

hon vill förhålla sig till sitt vara. Det innebär att hon kan välja att antingen förneka eller 

bejaka sin existens. Det mänskliga varat är således dynamiskt, inrymmer potentialer och 

möjligheter för människan att utvecklas och bli sitt sanna jag. På så sätt är människan i 

ständig tillblivelse och kan välja att förverkliga sin existens eller att vara och leva på ett 

osant sätt. Att sammansmälta med sin egen existens och verkligen uppleva att man 

existerar kan ge djupa insikter för människan. Det kan upplevas som en stark känsla av 

verklig närvaro, en känsla av att vara levande och ha rätt att finnas till. Detta talar Rollo 

May om som ”jag-är-upplevelsen”. Denna upplevelse kan ge människan en stadig grund 

för att skapa en relation till sig själv och sin värld (May 2005: 108-112).   

Det sanna varat införlivar både vara och icke-vara. Det medför att varat kan förstärkas av 

en upplevelse av icke-vara. Människan är den varelse som är medveten om att varat är 

sårbart och att vi alla en dag kommer att dö. Denna insikt kan skapa en ångest hos 

människan, vilket gör att människor förhåller sig till detta faktum på olika sätt. Ett vanligt 

sätt att fly ångesten enligt Rollo May är genom konformism och att vara som alla andra.  

Detta kan dock medföra att människan förlorar sina egna möjligheter och upplevelse av sin 

existens, för att för en kort tid undkomma ångesten. Genom att istället bejaka och acceptera 

icke-varat kan individen uppleva en mer autentisk existens och nå en ökad medvetenhet 

om sig själv, sin värld, människor omkring sig och omvärlden. Människan kan då nå en 

personlig utveckling och få en djupare förståelse för livet (May 2005: 117-121).  

Livsvärlden  
Livsvärlden kan ses som det sätt som vi ger vårt vara eller vår existens en stadga. Vi omger 

oss med en värld inom vilken vi blir till. Rollo May talar här om tre olika aspekter av 

världen: omvärlden, medvärlden och egenvärlden. Emmy van Deurzen har utvecklat ännu 

en modalitet varvid världen för henne består av naturvärlden, den sociala världen, den 

privata världen samt idealvärlden. De fyra livsvärldarna handlar således om att människan 

befinner sig i en värld med många dimensioner. Naturvärlden/omvärlden handlar om vår 

fysiska och materiella värld. Det är den värld vi fötts in i och som vi måste anpassa oss till. 

Den berör vårt förhållande till naturen, växter, djur men även området där vi bor och rör 

oss i. Hit inräknas också våra kroppar, kroppsliga medvetenhet, kroppsbild, biologiska 

behov och drifter liksom hälsa och sjukdom. Den sociala världen/medvärlden är den värld 

vi socialiseras in i vilken handlar om våra normer och vårt förhållande till den kulturella 

och samhälleliga kontexten. Denna innefattar våra vardagliga möten, relationer, sociala 

nätverk och förhållningssätt till våra medmänniskor. Den privata världen/egenvärlden är 

varje människas unika värld som inbegriper våra tankar, känslor, egenskaper och 

förhoppningar. Den handlar om det personliga, om vår närhet till oss själva, vår identitet, 

vem vi är för oss själva och vem vi strävar efter att vara. Här kommer människans 

självmedvetande och självrelatering in, vilket gör att vi kan komma till insikt om vad olika 

saker i världen betyder för oss. Det innebär att vi ser saker i dess rätta perspektiv, för vad 

de är och vad de står för. Det gör att den privata världen även handlar om närheten till 

betydelsefulla andra; till personer som står oss nära och som vi har en nära och intim 

relation med. Idealvärlden berör slutligen människans förhållande till livets mening, 

värden, trossystem, ideal och inbegriper tillvarons religiösa och andliga dimension (May 

2005: 139-141; van Deurzen 1998: 112-151).  
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Tiden  
Tiden är ett föränderligt begrepp som ger oss olika upplevelser i livsvärlden och varat. Det 

är en dimension som enligt Rollo May är mycket svårbegriplig. Ibland känns det som om 

tiden står stilla och vi upplever korta ögonblick av lycka och kärlek, men också svåra 

stunder av smärta och sorg. Det kan vara en stund av förälskelse eller ett dödsbesked som 

chockar oss. Människans djupaste upplevelser och erfarenheter utspelar sig just i tidens 

dimension. Martin Heidegger talar om att människan har en förmåga att överskrida tiden, 

både bakåt och framåt. Det gör att vi kan blicka tillbaka och minnas gamla tider, samtidigt 

som vi kan planera och drömma om framtiden. Det medför också att vi i nuet kan förändra 

uppfattningar om saker som hänt i det förgångna och välja hur vi vill förhålla oss till 

framtiden. Tiden är således betydelsefull för individens välbefinnande. Den bär på 

människans realiserbara möjligheter. Tiden kan väcka känslor och kopplas till våra sinnen. 

Vi kan till exempel känna doften av hyacinter som tar oss tillbaka till vår barndoms jular. 

Det som öppnar och ger oss tiden är medvetenheten om icke-varat. Det är först när vi 

förstår att livet är ändligt och att vår existens kan upphöra som vi förstår tidens betydelse. 

Detta kan skapa en existensångest och existentiell skuld, men det kan likväl bidra till att vi 

vill fånga och bättre ta vara på livet. Tiden är således existensens hjärta och människan kan 

välja hur hon vill förhålla sig till livet (May 2005: 146-153; Strang 2007: 83-90).  

Existentiell skuld  
Att livet är föränderligt och att tiden rinner iväg gör att människan kan uppleva en 

existentiell skuld. Det är ett begrepp som utvecklats av framförallt Sören Kierkegaard och 

Martin Heidegger. Existentiell skuld kan uppstå när individen upplever att man inte har 

levt i enlighet med sitt innersta. Människan kan känna ånger inför att inte ha tagit tillvara 

de möjligheter till självförverkligande som existensen erbjuder. Det kan vara att man inte 

har förverkligat sina drömmar och att man känner att man inte tagit tillvara på de 

möjligheter man fått. Många existentiella tänkare menar att människan kan finna sina inre 

förmågor just genom den existentiella skulden. Den kan vara en väckarklocka till att 

någonting nytt väntar på att få komma fram. Den existentiella skulden är således kopplad 

till en livsmöjlighet och utgör en viktig komponent i människans självreflexion. Den kan 

leda till en ökad insikt och förmåga av att vilja ta vara på sina livsmöjligheter, vara ödmjuk 

och visa hänsyn till sina medmänniskor. Att man vågar vara den man är och gör det bästa 

av sitt liv (Yalom 1980: 276-280).  

Döden  
Döden är en av icke-varats allra mäktigaste manifestationer. Det är symbolen för livets slut 

och vår existens upphörande. Döden är något som vi alla vet väntar på oss. Ingen kan 

undkomma döden och detta faktum skapar en oerhörd dödsångest hos människan. Att tala 

om och tänka på döden har i dagens samhälle blivit nästintill tabubelagt. Det gör att de 

flesta människor undertrycker och förnekar tanken om döden.  Dödsångest innebär en 

rädsla för något obestämt och ogripbart. Det är en rädsla som är verkligt skrämmande 

eftersom den inte går att ta på och därmed konfronteras. Det är den skräck vi känner för att 

förintas, utplånas och bli intet. Rädsla kring döden handlar om mer konkreta rädslor kring 

döden som individen är medveten om, såsom att behöva skiljas från sina nära eller rädsla 

för vad som händer efter döden. Här ersätts skräcken för intet till skräcken för någonting 

(Yalom 1980: 29-30, 42-43, 189). För att bemästra dödsångesten utvecklar människan 

olika strategier. Här talar Irvin Yalom om två stycken försvarsmekanismer; tron på att 

vara speciell och osårbar och tron på den store frälsaren, som i förhållande till Rollo 

Mays mer generella flyktmekanism konformism som behandlats ovan i icke-varat, är mer 

individuella. De är mer knutna till individen, medan konformism är mer relationell där 

individen följer andra. Det här är försvarsmekanismer som människan griper tag i för att 

förhindra att tankar och känslor kring döden ger sig till känna. Tron på att vara speciell 

och osårbar handlar om att människan ser sig själv som osårbar.  
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Döden gäller alla förutom mig. Man är undantaget som bekräftar regeln. Denna tro medför 

att individen får en styrka och ett mod att våga möta livet och utmaningar utan att ångesten 

tar överhanden. Tron på den store frälsaren innebär att man har en tillit till att en högre 

makt eller en omnipotent skapare vakar över en, älskar och beskyddar en. Denna kraft 

besitter magiska egenskaper som skyddar en mot döden (Yalom 1980: 117-121, 129-132).  

Ångest  
Tankar om och kring döden kan väcka en oerhörd ångest hos människan. Ångest innebär 

en extremt förlamande och smärtsam upplevelse av hot om förintelse. Det är ett subjektivt 

tillstånd där människan upplever att både man själv och den värld man känner till ska gå 

under och förgöras. Ångest väcks av våra tankar om att vi kan bli intet. Ångest är också det 

tillstånd som individen befinner sig i då hon konfronteras med utmaningen att förverkliga 

sina möjligheter och utvecklas. Detta kan upplevas som skrämmande för individen då den 

etablerade tryggheten går om intet, varför individen försöker att förneka den nya 

möjligheten till utveckling. Här uppstår det en inre konflikt där individen tvingas ta 

ställning till hur den ska förhålla sig till utmaningen. Om valet blir att bejaka ångesten kan 

detta leda till en skärpt upplevelse av livet och öppna en dörr för någonting nytt. Enligt 

Martin Heidegger erbjuder ångesten därmed människan en möjlighet att öppna sig för varat 

och finna sig själv (May 2005: 122-124; Jacobsen 2000: 125).  

Livskraft och livsmod  
En person som vågar känna på sin ångest och som försöker ta tillvara på livets möjligheter 

har ofta en stark livskraft och livsmod. Livskraften handlar om en individs livsenergi och 

vitalitet. Det är den som gör att vissa människor överlever i svåra situationer, inte tappar 

modet och inte ger upp. Livskraften består enligt Paul Tillich av en biologisk och en andlig 

del som förenas i existensen. Den biologiska delen ser olika ut hos varje människa. Vi har 

alla olika motståndskraft och styrka att möta utmaningar i livet och vi förhåller oss till dem 

på olika sätt. Människan kan inte fungera utan att ha en riktning i livet, att ha ett mål och 

känna att vi ingår i ett större meningssammanhang. Här kommer den andliga/existentiella 

delen av livskraften in. Den handlar om att vi behöver känna glädje, mening, ingå i 

betydelsefulla sociala relationer och uppleva ett syfte med vårt liv. Genom detta förstärks 

livskraften och livsmodet hos människan (Jacobsen 2000: 218, 232-236).   

Livsmodet är starkt förbundet med livskraften. Dessa påverkar varandra på olika sätt och 

inverkar på människan. Begreppet livsmod utvecklades av teologen Paul Tillich och 

innebär ett medvetet valt mod att leva. Här eftersträvas att med tankarnas kraft möta och 

konfrontera livet och inte låta existensångest och fruktan ta överhanden. Livsmodet är 

således en grundläggande stämning hos människan som säger något om dennes 

grundhumör och hur hon förhåller sig till livet; om hon har lust att leva och mod att möta 

livets utmaningar och svårigheter. En människa med stort livsmod har en stark livslust, 

känner glädje och njuter av livet. Detta härleds från en av livsmodets komponenter, 

nämligen livskänslan. Vi har alla olika upplevelser av vad som ger oss en känsla av att vara 

levande. Det kan vara när man är tillsammans med sina nära, när man befinner sig i 

naturen, vid havet, läser, älskar eller reser. Livsmodets andra komponent berör en moralisk 

del och tar sig uttryck i form av en ansvarskänsla (Jacobsen 2000: 217, 227-232).   

Mening och autenticitet  
Människan har lättare att möta livets utmaningar och svårigheter om vi känner att det finns 

en mening med det vi gör och upplever. Enligt den existentiella traditionen råder det ett 

meningstomrum hos människan i det västerländska samhället. Traditionen var det som förr 

gav livet mening och innehåll där familjen, prästen och den sociala gemenskapen stod för 

svar och trygghet. I dag är varje individ medskapare till sitt liv och ska själv finna sin 

mening då det inte längre finns några utstakade roller och tydliga svar.  
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Människan kan komma i kontakt med frågor som Vem är jag? Vad vill jag med mitt liv? 

Vad lever jag för? Vad är meningsfullt för mig? när vi ska fatta beslut rörande familj, 

arbete, personlig utveckling och meningsfrågan blir speciellt påträngande vid kriser. Vid 

kriser blir meningen ofta ifrågasatt och vi tvingas att söka efter en ny mening. Vi har alla 

behov av att känna en mening i livet och uppleva att det finns ett syfte med det vi gör. Det 

gör att vi mår bättre och att vi kan se saker ur ett större perspektiv. Vad som ger mening till 

livet varierar beroende på person. Det kan vara relationer, Gud, arbete, njutning av 

skönhetsupplevelser i form av natur, kultur eller att få känna sig betydelsefull och göra 

goda gärningar. Livsmening är således det innehåll som människan fyller sitt liv med och 

som ger det en form och riktning i livet (Jacobsen 2000: 13-14, 32).    

Begreppet autenticitet är ett centralt begrepp inom den existentiella traditionen. Att leva 

autentiskt innebär att leva i äkthet och vara sann mot sig själv. En autentisk människa har 

insikt om vem hon är. Hon vet vilka möjligheter och begränsningar hon har och vet hur 

hon vill leva för att nå och förverkliga sin högsta potential. Det innebär att en autentisk 

människa har kommit till insikt om vilka normer, värderingar, behov och önskningar som 

är viktiga för henne och lever i enlighet med dem. Det gör att när människan är sann mot 

sig själv, känner verkligt engagemang och mening i det hon gör så flödar livet genom 

henne. Ett autentiskt liv medför således en djupare upplevelse av sitt inre, ökad entusiasm 

och glädje. Det gör att saker inte upplevs som belastningar eller krav utan istället har man 

lust och kraft att agera, möta och upptäcka nya sidor av sig själv, andra människor och 

omvärlden (Jacobsen 2000: 218-222, 239-241).  

4 Metod 
I det här avsnittet presenterar jag den metodansats, hermeneutik, som jag väljer att använda 

mig av i denna studie. Här redogör jag för motivering till metodval och hermeneutikens 

grundantaganden. Vidare redovisar jag studiens tillvägagångssätt och metodologiska 

överväganden.  

4.1 Metodval 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur individer, som diagnosticerats med en 

obotlig sjukdom, lever med en medvetenhet om sin ändlighet. Jag vill här jag nå en djupare 

förståelse om vad som blir meningsfullt och betydelsefullt i livet för dem. För att uppnå 

detta studerar, tolkar och försöker jag fånga människors unika upplevelser som nedtecknats 

i en självbiografi. Det gör att jag finner den hermeneutiska metoden som ett naturligt val. 

Detta då hermeneutik är såväl en filosofi om varat, förståelsens och existensens villkor som 

en forskningsansats med tolkning som analysredskap. Det innebär att kunskap om den 

sociala verkligheten nås genom att man tolkar och analyserar individers utsagor om sina 

upplevelser kring ett visst fenomen. Inom hermeneutiken utgår man bland annat från 

skriftliga källor, intervjuutskrifter eller observerar människor i den aktuella kontext som 

fenomenet upplevs utspelar sig i. Genom självbiografierna önskar jag få en inblick om hela 

människan i hennes svåra livssituation och nå en djupare förståelse för hur livet upplevs 

och mening skapas (Selander & Ödman 2005: 7-12; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008: 

171). Även här överensstämmer hermeneutiken väl med mitt syfte. Inom hermeneutiken 

ser man människor som meningsskapande varelser och meningsskapande är något som jag 

vill undersöka i min studie. Det är med utgångspunkt från detta som jag nedan redogör för 

hermeneutikens grundantaganden och hur jag använder dem i min empiriska studie.  

4.1.1 Hermeneutik  
Hermeneutik är en tolkningslära och ett förhållningssätt med rötter inom filosofin. Dess 

ursprung finner vi inom den protestantiska kyrkan. Här tolkades texter och bibeln för att 

undersöka hur människor borde leva och förhålla sig.  
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Själva ordet hermeneutik härstammar från det grekiska ordet ”hermeneuein” som betyder 

just ”att tolka”. Enligt den grekiska mytologin var det guden Hermes som framförde 

budskap mellan gudar och människor och för att människorna skulle förstå budskapen 

behövde de tolkas och översättas (Ödman 2007: 11-13, 35-36). Det här medför att man 

inom hermeneutiken behöver tolka och förstå för att nå kunskap om världen och se hur 

mening skapas. Enligt Martin Heidegger är förståelsen en del av människans existens som 

behövs för att individen ska kunna orientera sig i världen. Förståelsen är grunden för vårt 

tolkande. Med tolkning menas att individen försöker förstå det man upplever och relaterar 

det till något som man redan har förstått, för att förstå det upplevda. Det innebär att 

människan tolkar det hon upplever genom det hon redan har förstått, det vill säga sin 

förförståelse. Tolkning och förståelse befinner sig i ett ständigt samspel, där grundtanken 

med tolkning är att man förstår ett antal tecken som något. Tolkningen behöver vi när vi 

stöter på fenomen som vi inte har förståelse om. Vi tolkar således för att förstå. 

Hermeneutiken tolkar utsagor och berättelser för att nå en förståelse för vad som förmedlas 

och ge en mening till detta (Ödman 2007: 25-26, 57-59; Dahlberg et al. 2008: 72-74). 

Detta överensstämmer med mitt syfte. Jag vill tolka och analysera självbiografier. Genom 

detta hoppas jag nå en djupare förståelse för hur människor som lever med en obotlig 

sjukdom upplever varat och meningen i livet.  

Förförståelsen är betydelsefull inom hermeneutiken. Den behövs för att vi överhuvudtaget 

ska kunna förstå någonting. Förförståelsen kan sägas vara vår ”tysta kunskap” och består 

bland annat av tidigare erfarenheter, tankar, upplevelser och kunskaper. Hans-Georg 

Gadamer talar om att varje individ har en förståelsehorisont genom vilken vi förstår 

verkligheten. Det innebär att det vi uppfattar som sanningar ser olika ut och har olika 

innebörder beroende på vad vi bär med oss. Vi påverkas alltid av vår förförståelse, den 

finns där i bakgrunden även när vi anstränger oss för att vara objektiva. Den är en del av 

oss. Förståelsehorisonten innebär således både möjligheter och begränsningar till att förstå. 

Genom att utmana det man redan vet och se bortom sin förståelsehorisont kan man få ny 

kunskap, se ny mening och nå en djupare förståelse (Ödman 2007: 102, 237; Dahlberg et 

al. 2008: 78-79, 134-139). Här kommer jag att medvetandegöra och reflektera över min 

egen förförståelse. Jag kommer vidare att söka kunskap om mina respondenter, vilka de 

var, hur deras uppväxt såg ut och vad de gjorde i livet. Härigenom hoppas jag kunna sätta 

mig in i deras förståelsehorisont, förstå författarna bakom verket och deras sammanhang, 

för att på så sätt kunna nå en djupare förståelse för vad de förmedlar i sina berättelser.  

I mötet med en annan människa eller med ett analysmaterial är det inom hermeneutiken 

viktigt att det finns med ett dialogtänkande. Det beror på att det är i mötet med andra som 

en ny mening och förståelse kan födas och etableras. Detta möte är ett intersubjektivt möte; 

det är ett möte mellan två subjekt. För att kunna få en inblick i en annan människas 

livsvärld eller ett objekt som man studerar behövs en öppenhet och delaktighet. Det 

innebär att man visar öppenhet inför det man studerar, att man är nyfiken, inkännande, 

uppmärksam på vad som förmedlas såväl genom det språkliga som genom det osagda och 

att man är lyhörd för att upptäcka någonting nytt. Med det medföljer också en villighet att 

förändras. Här handlar det således om att försöka skapa en dialog med den person man 

samtalar med eller med det material (objekt) som man tolkar och analyserar. Här upphöjer 

man objektet till ett subjekt som man för ett samtal med. För att en dialog ska uppstå är det 

viktigt att inte tvinga sig på materialet och att dialogen sker på lika villkor. Genom detta 

kan man nå en ömsesidig förändring och nå en ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 

2007: 13-14, 27-28; Binding & Tapp 2008: 123-126). Jag kommer i denna studie att 

försöka föra en dialog med mina självbiografier. Jag kommer att vara öppen, lyhörd och 

sensitiv inför vad individerna upplever och förmedlar. Jag kommer att ställa frågor till 

berättelserna och även uppmärksamma frågor och funderingar som berättelsen ställer till 

mig. På så sätt försöker jag göra texterna till mer av samspelande subjekt än objektiva 

texter och därigenom kunna stimulera till ett dialogiskt förhållningssätt.  
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Ännu ett huvudtema inom hermeneutiken är den pendelrörelse som sker i vår 

tolkningsprocess mellan del och helhet där en djupare förståelse nås. Detta talar vi om som 

den hermeneutiska cirkeln. För att kunna förstå meningen hos en del måste den sättas i 

samband med helheten. Det vill säga: för att förstå exempelvis en bibeltext måste man sätta 

den i samband med hela Bibeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär således att man 

stämmer av delarna och helheten mot varandra för att uppnå förståelse. Martin Heidegger 

anser att det också pågår en hermeneutisk cirkel mellan vår förförståelse och förståelse. 

Det handlar om att man har en förförståelse, det som man redan har förstått, vilket är en 

grundförutsättning för att förstå. Det är utifrån vår förförståelse som vi söker ytterligare 

förståelse. När det gäller tolknings- och förståelseprocessen så blir den hermeneutiska 

cirkeln inte riktigt rättvisande för att förstå hur processen av vår förståelse går till. Cirkeln 

är relativt statisk. Den går runt, runt i sin cirkel och når inte riktigt de stora svängningar 

som kan ske mellan del och helhet. Här visar istället den hermeneutiska spiralen tydligare 

hur vår tolknings- och förståelseprocess ser ut. Här finns ingen början och slut, utan 

processen är oändlig. Med den hermeneutiska spiralen strävar man efter att nå en djupare 

förståelse. Man tränger djupare in i delarna och helheten och når en ökad totalisering och 

ökad precisering. Med totalisering menas att man har höjer sig ett steg vid varje fas och att 

abstraktionsnivån ökar med skarpare nyanser, det vill säga precisering, för varje steg man 

tar. På så sätt erhåller man en djupare och större förståelse för det man studerar (Ödman 

2007: 65-67, 98-105; Alvesson & Sköldberg 2007: 193-195, 199-201). Min avsikt är att 

arbeta med den hermeneutiska spiralen. Jag kommer i min analys att pendla mellan del och 

helhet, förförståelse och förståelse. Hit kommer också teori och tidigare forskning kopplas 

in, vilket innebär cirkeln mellan förklaring och förståelse och jag kommer att försöka gå 

ned på djupet och därigenom nå en högre abstraktionsnivå. Härigenom hoppas jag nå en 

djupare förståelse, få ny kunskap och se ny mening. Det är med utgångspunkt från 

ovanstående resonemang som jag finner hermeneutiken som lämplig till denna studie.  

4.1.2 Förförståelse  
Förförståelsen är som ovan nämnts viktig inom den hermeneutiska metodansatsen. För att 

orientera oss i världen använder vi oss alltid av tolkningar. Här underlättar vår förförståelse 

vårt tolkningsarbete. Detta genom att vi tolkar våra upplevelser genom det vi redan har lärt 

oss och förstått. Vi har alla olika syn, uppfattningar och ser olika mening beroende på att vi 

har olika förståelsehorisonter. För att arbeta i hermeneutikens anda med 

forskningsprocessen är det värdefullt att man medvetandegör och reflekterar över sin 

förförståelse och är öppen för det man studerar. Här började jag innan genomläsningen av 

självbiografierna med att skriva ned min egen förförståelse. Sedan har jag inför varje 

tolkningsfas begrundat, medvetandegjort och åter skrivit ned förförståelsen. Detta på grund 

av att jag nådde ny förståelse och kunskap allteftersom studien fortskred. Se vidare i 

bilaga.  

4.2 Urval och datamaterial  
Jag har i denna studie valt att använda mig av ett ändamålsenligt urval. Med det menas att 

jag har försökt samla ett så rikt informationsmaterial som möjligt för att kunna nå en 

djupare förståelse, kunskap och insikt om vad det innebär att leva i dödens ständiga 

närvaro och vilken mening som livet får för dessa individer (Patton 2002: 230, 242). Mitt 

datamaterial består av fem stycken självbiografier. Dessa berättelser utgår från personernas 

egen beskrivning av sin svåra livssituation och här får jag en direkt tillgång till hur deras 

resa, tankar, känslor och upplevelser mot ändligheten gestaltade sig. Självbiografier 

innehåller ofta en stor detaljrikedom, är precisa och konkreta. Genom att skriva dessa 

berättelser fick personerna själva en möjlighet att bearbeta och skapa en ordning i sina 

upplevelser (Dahlberg et al. 2008: 178, 181-183).  
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Min förhoppning var att utifrån dessa självbiografier nå en djupare förståelse för hur livet 

kan levas på ett för individen äkta och meningsfullt sätt. Här utgick jag från ett 

intensitetsurval. Intensitetsurval betyder att man samlar in ett informationsrikt material 

som tydligt representerar fenomenet man studerar. Det innebär att personerna har stor 

erfarenhet av företeelsen och är villiga att dela med sig av sin kunskap. Jag fann dock att 

det även fanns självbiografier som inte innebär ett intensitetsurval. Ett exempel på det var 

Sighsten Herrgård som drabbades av HIV/AIDS, men där hans bok inte enbart skildrade 

upplevelsen av döendet utan även hans liv och arbete runt om i världen. Det är således 

viktigt att göra ett övervägande så att urvalet och datamaterialet passar undersökningens 

syfte. De personer jag följer har alla drabbats av en obotlig sjukdom och slutligen inträtt i 

evigheten (Patton 2002: 234).  

Utöver intensitetsurvalet eftersträvade jag till en början maximal variation, vilket innebar 

att jag ville få så stor bredd och djup på urvalet som möjligt. Här fann jag att det var svårt 

att finna självbiografier som belyser många olika former av obotlig sjukdom. Jag upptäckte 

att det mest fanns berättelser skrivna av människor som drabbats av cancer. Det innebär att 

huvuddelen av mitt urval behandlar cancerpatienters resa. Jag har ändå försökt eftersträva 

en variation på olika sätt. Variationen består av kön, sjukdom, ålder, nationalitet, tid från 

diagnos till död och livssituation. Personerna vars berättelser jag tagit del av är två män 

och tre kvinnor. Två av kvinnorna hade diagnosticerats med sjukdomen ALS och tre av 

personerna av obotlig cancer. Åldern på dem när de avled var 24 år, 29 år, 50 år, 56 år och 

65 år. En av männen hade skrivit två böcker, varför jag läste dem båda för att följa hela 

processen från diagnos till död. Tiden från diagnos till personernas död var hos tre 

personer ca två och ett halvt år och de övriga två avled elva respektive nio månader efter 

diagnos. När det gäller livssituation var fyra av de fem författarna offentliga personer. Tre i 

Sverige och en i Schweiz. Med självbiografierna fick jag en inblick i deras upplevelser av 

sjukdomsbesked, hur de ställde sig till behandling och hur de hanterade vardagen i livet 

med dödens närhet tätt inpå sig.  

4.3 Datainsamling 
Självbiografierna har jag funnit genom en litteratursökning på databaserna Libris och 

Discovery. Här har som nämnts ovan cancerberättelser dominerat. Jag har även besökt 

biblioteket i avsikt att finna självbiografier med andra sjukdomar, men inte funnit några 

fler. Dock fanns det några som skrivits av anhöriga. Sökningen av litteratur på biblioteket 

var på hylla L (biografi med genealogi) och framför allt Lz (personer/självbiografier). Som 

redovisats för ovan har jag eftersträvat att föra en dialog med materialet. Jag har försökt 

varit öppen, nyfiken och lyhörd inför vad som förmedlats. Jag har inte tvingat mig på 

materialet. Mitt mål har varit att skapa ett samtalsklimat mellan två subjekt där vi kan nå 

en ömsesidig förståelse. Här har jag, som redovisats ovan, ställt frågor till texten och 

uppmärksammat funderingar och frågor som texten gett mig. Exempel på det ger jag när 

jag redovisar analysprocessen.  

Som redogjorts för ovan så sökte jag information om personerna. Det gjorde jag för att få 

en liten förståelse om vilka de var, hur de vuxit upp och vad de hade gjort i livet. Då fyra 

av mina fem personer var offentliga personer så sökte jag information på internet. Här såg 

jag bland annat en tv-dokumentär om en kvinna, jag såg tv-programmet Här är ditt liv om 

ytterligare en av kvinnorna och jag läste intervjuer om en av männen. Övrig information 

om personerna erhöll jag genom internet och böckerna. På det här sättet fick jag en större 

inblick i deras förståelsehorisont. Det gjorde att jag fick en djupare förståelse för deras 

upplevelser, tankar, känslor och handlingar. Det medförde också att dialogen blev mer 

”levande” då det mer blev ett samtal mellan två ”bekanta”. Genom detta förfarande fanns 

en förhoppning om att kunna komma djupare i analysen av texterna.  
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4.4 Etik 
Att jag valt att använda mig av självbiografier beror bland annat på etisk hänsyn. Jag berör 

i denna studie väldigt känsliga delar av en persons liv och självbiografier är en väldigt rik 

och levande källa till insikter, kunskap och förståelse. Det gör att människan inte behöver 

möta svårigheter som den kanske inte är redo att hantera och dela med sig av till 

utomstående. När man genomför en vetenskaplig studie är det viktigt att ta hänsyn till fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. När det gällde den här studien så var självbiografierna redan 

publicerade. Det innebar att författarna själva hade valt att offentliggöra sina publikationer. 

Det gjorde att materialet inte behövde anonymiseras. Materialet i denna studie kommer 

inte att förvrängas eller behandlas på ett oetiskt sätt.  Jag har full respekt för detta material 

och strävar efter att behålla äktheten i dem.  

4.5 Analysförfarande 
Den stora utmaningen med den hermeneutiska metodansatsen är att det saknas konkreta 

steg att följa i tillvägagångssätt. Det innebär att det hermeneutiska arbetet kan se olika ut 

beroende på vem som genomför en studie. Det medför att man själv får försöka finna sin 

egen väg. Enligt Ödman kan man försöka att tolka de filosofiska grundtankarna och 

tolkningsprocessen för att finna en struktur (Ödman 2007: 235-236). Nedan presenterar 

och redogör jag för tolkningsprocessen och de steg jag använder mig av i analysen av 

denna studie.  

4.5.1 Tolkningsprocessen  
Att förstå är, som redovisats ovan, viktigt inom hermeneutiken och förståelse uppnår vi 

genom vår tolkning. Tolkningen behöver vi när vi stöter på fenomen som vi inte har riktig 

förståelse om. Tolkningsprocessen för att nå förståelse handlar dels om att frilägga mening 

och förstå bakgrunden till någonting, men också att ge mening åt det vi erfar. Med 

friläggande av mening menas att den nya informationen/erfarenheten kontrolleras mot det 

förflutna. Här hjälper vår förförståelse oss att förstå. Tilldelande av mening avser den 

rörelse från nuet mot framtiden med syftet att ge en mening, frigöra och skapa en 

förståelse. Det här innebär att vi bygger en bro mellan det förflutna, nuet och framtiden för 

att förstå. Denna dialektiska process är oskiljaktig (Ödman 2007: 25-26, 57-59).  

Man kan likna tolknings- och förståelseprocessen vid ett pussel där man till en början inte 

har hela bilden klar för sig. Här prövar man sig fram, så småningom börjar olika delar 

passa ihop och bilda små helheter. Till slut växer de olika delarna samman och man når en 

helhet. Pusslet är färdigt. Det är med utgångspunkt från detta som den hermeneutiska 

cirkeln kommer in som redovisats i början av detta avsnitt. Här sker en pendelrörelse 

mellan del och helhet samt mellan förförståelse och förståelse. Den hermeneutiska cirkeln 

övergår sedan till en spiral och förståelsen fördjupas än mer. Abstraktionsnivån tas till en 

högre nivå, nya meningar erhålls och kunskapen om det studerade fenomenet blir större 

och djupare. En totalisering har skett. Spiralrörelsen är oändlig och utmanar oss ständigt att 

söka en djupare förståelse (Ödman 2007: 97-105).  Det är denna tolknings- och 

förståelseprocess som jag använt mig av i min analys av självbiografierna. Jag har här 

arbetat mig igenom materialet i tre olika faser. Dessa presenteras nedan.  

4.5.1.1 Den inledande fasen – att bli bekant med materialet  

Denna inledande fas av analysarbetet påbörjades med sökning av information om 

personerna som jag talat om ovan. Därefter skrev jag ned en kort presentation och 

bakgrundshistorik om personerna som skrivit självbiografierna. På så sätt kom jag närmare 

människan bakom verket och hade lättare att förstå personen vid läsning av berättelserna. 

Genom detta kunde jag nå djupare i tolkningarna.  
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I enlighet med hermeneutiken och dess betoning på pendling mellan del och helhet gjorde 

jag sedan en genomläsning av självbiografierna var och en för sig för att försöka få en 

helhetsbild. Här la jag min egen förförståelse åt sidan, förde en dialog, var öppen och 

inkännande för att låta materialet visa sig för mig. I detta skede ställdes inga frågor, utan 

här eftersträvades endast en inledande förståelse om vad allt handlade om innan de olika 

deltolkningarna tog vid. Efter den första genomläsningen skrev jag ned en 

sammanställning om varje person. De presenteras nedan (Alvesson & Sköldberg 2007: 

295; Dahlberg et al. 2008: 281).  

4.5.1.1.1 Boken ”Klockan saknar visare” av Maj Fant 

Maj Fant var den person som gav sjukdomen ALS ett ansikte. Hon blev känd hos många 

som rådgivare och debattör inom samlevnads-, samhälls- och sociala frågor. Maj var också 

frilansjournalist, föreläste, författade böcker och hade sin egen talkshow på TV4.  

Maj växte upp i Malmö. Vid nio års ålder dog hennes pappa och familjen fick det mycket 

svårt. Det medförde att hon redan vid tolv års ålder fick börja arbeta. Maj var en vacker 

och karismatisk kvinna varför hon under många år arbetade som stjärnmannekäng, gick 

sedan över till reklam och PR-branschen för att slutligen skola om sig till socionom. Hon 

var under några år ordförande i RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och var även 

politiskt aktiv.  

Maj uppfattades av många som en intelligent, viljestark, engagerad och aktiv människa. 

Hon tyckte om att segla, simma, dansa och resa. Sommaren 1993 fick Maj diagnosen ALS. 

Hon var då 63 år. Maj bestämde sig för att använda sin envishet, viljestyrka och positiva 

tankar för att ge den utmätta tiden en mening. Hon följde kvinnokampens devis: Gråt inte 

– kämpa! Maj Fant kämpade i drygt två och ett halvt år med sjukdomen. Hon avled i 

november 1995 och blev 65 år.  

4.5.1.1.2 Boken ”Ro utan åror” av Ulla-Carin Lindquist  

Ulla-Carin Lindquist kom under mer än tio år att bli en av Sveriges mest populära och 

omtyckta nyhetsuppläsare på Rapport. Ulla-Carin beskrev sig som en högpresterande 

kvinna med stora krav på sig själv. Hon hade alltid skött sig, varit vältränad, atletisk, 

stressat och aldrig vilat. Mycket av det trodde hon kom från sin barndom. Hon var 

uppvuxen med att man alltid skulle vara till lags. Hon fanns, men fick inte synas. Mamman 

var tandläkare med egen praktik och pappan var major på A9. Ulla-Carin utbildade sig till 

journalist med samhällsfrågor som intresse.  

På sin 50-årsdag våren 2003 diagnosticerades Ulla-Carin med den obotliga sjukdomen 

ALS. Sjukdomsförloppet gick snabbt då hon hade en aggressiv form av ALS och hon avled 

elva månader senare. Ulla-Carin var en viljestark kvinna som ville bidra i kampen för att 

öka medvetenheten om sjukdomen och forskningen kring ALS. Det gjorde att hon under 

den korta sjukdomsperioden författade boken Ro utan åror med hjälp av de få fingrar på 

vänster hand som lydde henne. Hon tog också initiativ till tv-dokumentären Min kamp mot 

tiden där hennes sjukdomstid dokumenterades. Dokumentären visades i mars 2004, samma 

dag som Ulla-Carin avled. Den sågs av 2,5 miljoner tittare.  

4.5.1.1.3 Böckerna ”I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början” och ”I 

kroppen min: vägsjäl” av Kristian Gidlund 

Kristian Gidlund blev känd för många som journalist, trummis i rockbandet Sugarplum 

Fairy och för sin välbesökta blogg där han skrev om sin resa med cancer. På bloggen gav 

han sin syn på sina upplevelser, livet och döden. Blogginnehållet låg sedan till grund för 

dessa två böcker.  

Kristian var född och uppvuxen i Kvarnsveden Borlänge. Han hade en trygg och fin 

barndom, med familjen nära och vännerna runt knuten.  
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Dalarna innebar för honom trygghet, rötter och längtan. Som barn lekte Kristian mycket i 

skogen, han tyckte om hästar, hockey och att cykla snabbt i nedförsbackar. Han 

fascinerades av Afrika och engagerade sig för djur. Han beskrev sig själv som en nyfiken 

person som sökte äventyr, ville se sig om, våga prova, uppleva och upptäcka nya saker. 

Han hade stort rättspatos och ville ha rättvisa på jorden. Han ville föra fram och berätta det 

som människan inte ville se men behövde höra. I mars 2011 vid 27 års ålder fick Kristian 

sin magcancerdiagnos. Han kämpade med alla sina krafter för att besegra cancern. För ett 

tag trodde han att han vunnit, men cancern kom tillbaka och var obotlig. Kristian avled i 

september 2013 och blev 29 år.  

4.5.1.1.4 Boken ”Jag kan bara leva” av Katarina Fahlström 

Som en ung kvinna mitt i livet drabbades Katarina Fahlström vid 22 års ålder av akut 

lymfatisk leukemi, vilket är en form av cancer i benmärgen. Från den dagen hon fick sin 

diagnos, hösten 1996, fram till sin död skrev Katarina dagbok. Denna text kom sedan att 

bli till bok.  

Katarina växte upp i Garphyttan utanför Örebro med mamma, pappa och en äldre bror.  

Hennes föräldrar arbetade i skolan och hela familjen var frikyrkliga. Hon kom från en stor 

släkt med mycket värme, medmänsklighet och omtanke. Katarina bodde tillsammans med 

sin pojkvän i en lägenhet i Örebro, där hon studerade psykologi på högskolan. Hennes 

intresse var att hjälpa och förstå människor. Hon värnade om sina medmänniskor och hann 

göra tre resor till Colombia för att hjälpa gatubarn i Bogotá. Katarina tyckte om musik, 

sjöng i gospelkören Joybells, fick krafter av naturen, promenader och av sin hund Sussie. 

Katarina kämpade cirka två och ett halvt år mot sin cancer. Slutligen kunde hon inte 

överleva, utan ”bara leva” (boktiteln) och hon dog i februari 1998 vid 24 års ålder.  

4.5.1.1.5 Boken ”Den utmätta tiden” av Peter Noll  

Peter Noll var en erkänt framgångsrik auktoritet och professor i straffrätt i Schweiz. Han 

hade författat många fackböcker och anlitades ofta som expert hos lagstiftarna. Han var en 

man i fysisk och intellektuell toppform. Julen 1981 fick han, vid 55 års ålder, veta att han 

hade cancer i urinblåsan. Han vägrade behandling då han inte ville förlora sin personliga 

frihet och bli en patient. Han ville leva livet fullt ut och avled nio månader efter sin 

diagnos.  

Peter föddes 1926 i Basel, Schweiz. Han var prästson och växte upp som en av sju syskon i 

Schweiz vackraste prästgård vid floden Rhen. Peter gick på läroverket i Basel, med 

toppbetyg i allt förutom uppförande. Här var första gången han kom att uppleva orättvisa 

och såg sig som försvarslöst utlämnad till sina lärare. Efter läroverket studerade han 

rättsvetenskap med avsikt att få tid över att författa. De juridiska studierna kom att bli en 

uppenbarelse för honom. Här såg han att alla har sin rätt, kan finna rätten i lagen och 

författningen och att även de mäktiga personerna måste respektera den. Han var gift, fick 

två döttrar men skilde sig när han upplevde en kris i livet. Peter var en självständig man 

som inte var rädd för att samtala om svåra saker. Han tyckte om att åka skidor, resa och 

umgicks med några av Schweiz mest framgångsrika författare. Peter valde en annan väg än 

många, men han följde sitt inre. Han avled i oktober 1982 och blev 56 år.  

4.5.1.2 Tematisk tolkning – att jämföra och förklara 

Det var i den här fasen som pusslet började läggas. Jag läste om självbiografierna och 

studerade dem mer på djupet. Här gjordes understrykningar av det som jag fann var viktigt. 

Efter varje kapitel stannade jag upp och funderade över tre frågor som jag ställde till 

texten. Dessa var: Vad är det som förmedlas i detta kapitel? Vilken sinnesstämning har 

personen? Och var i sjukdomsprocessen befinner sig personen? Efter detta reflekterade jag 

över vad texten ställde för frågor till mig. Det här gjorde jag för att kunna utveckla 

tolkningarna vilket är av vetenskaplig vikt för att kunna lämna vardagsnivån av tolkningar.  
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Exempel på frågor som uppkom hos mig var: Hur möter och bemöter jag en människa som 

befinner sig i en svår livssituation? Varifrån hämtar jag kraft när tilltron sviktar? Är jag 

sann mot mig själv? Vad är livskvalitet för mig? Den här fasen innebar en djupdykning och 

jämförelse mellan självbiografierna. Här pendlande jag mellan delar och helhet, 

förförståelse och förståelse. Så småningom utkristalliserades olika teman vilka var 

gemensamma för de olika självbiografierna. Dessa olika teman kommer vidare att 

presenteras med citat, förklaras och motiveras för att ge validitet till temat (Alvesson & 

Sköldberg 2007: 247-250; Dahlberg et al. 2008: 281-289; Ödman 2007: 105-107).  

4.5.1.3 Helhetstolkning – att nå högre i den hermeneutiska spiralen  

Denna fas utgjordes av att jag försökte knyta ihop alla tolkningarna för att kunna finna en 

struktur och besvara mina frågeställningar. För att nå en nivå högre i den hermeneutiska 

spiralen och därmed höja abstraktionsnivån kopplades det teoretiska ramverket in. Här 

försökte jag väva samman alla delarna till en harmonisk helhet. Anledningen till att jag 

valde att göra en helhetstolkning beror på att för mig utgör den existentiella teorin en 

helhet. Den belyser den stora väv som vi alla är en del av. Den berör livet, döden och allt 

vad det innebär att leva och vara människa. Allting ingår i en oändlig helhet som vi alla 

oskiljaktigt är en del av. Denna helhetstolkning presenteras vidare i resultatet (Dahlberg et 

al. 2008: 284-286).  

5 Resultat  
I det här avsnittet redovisar jag det resultat som framkommit i denna studie.  

5.1 Tematisk tolkning 
Den här fasen av tolkningsarbetet innebar en noggrann genomgång och bearbetning av 

datamaterialet. Här har jag försökt betrakta samtliga självbiografier som en helhet. Ur 

denna helhet har olika delar, teman, som varit gemensamma hos flertalet berättelser 

framträtt. Nedan presenterar jag dessa teman och styrker dem med citat från datamaterialet.  

5.1.1 När världen föll samman  
Det här temat behandlar personernas upplevelse av att få en diagnos om obotlig sjukdom 

och hur tankar inför döden skrämmer dem.   

Det som framkom som gemensamt hos personerna var hur allting föll samman vid 

vetskapen om att de var på väg mot ändligheten. Det var som om marken öppnade sig 

under dem och de föll ned i en djup avgrund. Här upplevde de en oerhörd chock, 

förtvivlan, rädsla, ångest och sorg. Personerna kände en overklighetskänsla inför det 

ofattbara som drabbat dem. Det här kunde inte hända dem. Det måste vara en hemsk 

mardröm som man snart skulle vakna upp ifrån. Allting blev till en dimma och mörker. 

Döden som förut varit abstrakt blev plötsligt väldigt konkret och verklig. Personerna 

upplevde en bottenlös förtvivlan och djup sorg över att tvingas lämna livet och skiljas från 

sina närstående. De kände också stor rädsla och ångest inför den ovissa framtiden och den 

väntande döden. I citatet nedan belyser Maj hur hon reagerar på den bomb som hon 

upplever exploderar inom henne när hon får sin diagnos ALS:  

Det kändes som om marken försvann under mina fötter, som om hela mitt liv blåstes bort i ett 

enda drag. Mitt tidigare liv, så overkligt det kändes! Min framtid – hade jag över huvud taget 

någon? Hur länge skulle jag få leva? Hur länge skulle jag klara av mitt ”vanliga” liv? När 

skulle jag hamna i rullstol? När skulle jag bli totalt beroende av andra människor för att kunna 
existera? (Fant 1995: 102-103).  

Här framgår hur livet plötsligt ”rycks bort” från Maj, hur hon upplever chock och rädsla 

för vad som ska hända i framtiden.  
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Maj kände till en början förfäran inför det skräckscenario som hon upplevde att diagnosen 

ALS innebar. Hon ville inte utsätta sin familj för detta och ville inte själv uppleva att bli 

totalt beroende och utlämnad åt andra. Hon ville inte leva. Majs första reaktion på väg hem 

från sjukhuset efter diagnosen var en stark impuls att pressa gasen i botten och köra mot 

vägräcket, men hon ångrade och hejdade sig.  

Direkt efter chockbeskedet var personerna till en början mer riktade mot döden.  Här 

upplevde de väldiga olustkänslor. De kände fruktan och ångest inför hur döendet och 

döden skulle upplevas, skulle det gå fort, långsamt, vara fridfullt eller obehagligt. De 

kände också skuld och ångest inför den svåra livssituation de utsatte sina närstående för. 

Det gjorde att rädslan, ångesten och sorgen inför döden blev något som personerna höll 

inom sig själva. Det gav dem en känsla av ensamhet och utanförskap. Med vetskapen om 

sin väntande ändlighet kom personerna att uppleva en ny slags medvetenhet om dödens 

närvaro. Det bidrog till tankar och känslor såsom ”tänk om detta är sista gången jag får 

uppleva våren”, ”sista gången som vi möts”, ”sista gången som jag kan vara ute och segla”. 

Här följer ett citat där Kristian uttrycker den svåra olust han känner inför den okända 

framtiden:  

Just nu vet jag inte om jag kommer att finnas om tre månader, om jag kommer att uppleva 
ännu en sommar, eller om jag kanske rentav lever om ett år. […] Det känns som att en 

främling från ingenstans böjer sig fram och viskar i mitt öra: - Jag vet en sak om dig.  – Vad? 

svarar jag frågande. – Jag vet att du kommer att dö snart. – När? frågar jag nervös och 
besviken (Gidlund 2013: 217-218).  

Här framgår hur medvetenheten om dödens närvaro gjort sitt inträde i Kristians liv. 

Känslan av att inte kunna kontrollera sitt öde, att inte veta vad som kommer att ske härnäst, 

när livet kommer att ta slut, medförde en stor otrygghetskänsla hos Kristian liksom hos de 

övriga personerna. Döden kom att bli en förföljare som det var svårt att springa ifrån.     

5.1.2 Strävan efter att finna balans i vardagen  
Detta tema belyser den pendling mellan förtvivlan och hopp som infinner sig hos 

personerna efter vetskapen om sin obotliga sjukdom, hur vardagslivet gestaltar sig samt 

hur personerna förhåller sig till den svåra livssituationen.  

Efter chocken av vetskapen om den obotliga sjukdomen samt den nya medvetenheten om 

dödens närvaro, var personernas reaktion en pendling mellan bottenlös förtvivlan och 

spirande hopp. Här ville de ibland bara ge efter och släppa taget om livet, få lägga sig ned 

och lämna allt, för att i nästa stund åter få livskraft och kämparglöd och bestämma sig för 

att göra det bästa möjliga av livet. Pendlingen mellan förtvivlan och hopp upplevdes av 

samtliga, men hos Peter i en något mindre omfattning. Personerna kände den djupaste 

förtvivlan över att inte få fortsätta leva, att inte få vara kvar hos sina barn och sin familj. 

Att de skulle behöva lämna dem de älskade allra mest var en tanke som var outhärdlig och 

som nästintill gränsade till panik. Personerna upplevde också förtvivlan då de såg hur deras 

framtidsplaner sprack, hur tiden försvann och när de insåg allt de skulle komma att förlora 

och inte få uppleva i livet. Att inte få gifta sig och bilda den familj man drömt om. Att inte 

få de efterlängtade barn man så innerligt ville ha. Att inte få åldras med partnern och se 

sina barn och barnbarn växa upp. Personerna ifrågasatte varför detta drabbade dem och 

kände skuld för att sjukdomen kanske uppstått på grund av att de agerat eller levt fel. Ulla-

Carin uttrycker det så här:  

Vad har jag gjort för ont för att drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? Efter 

diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit tillräckligt tacksam 
(Lindquist 2013: 66).  
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Här ovan ser man de tankar som kretsade hos personerna efter vetskapen om sin sjukdom. 

Ulla-Carin kände skuld för om hon genom sitt sätt att leva själv varit en orsak till 

sjukdomen. Ulla-Carin beskrev sig som en högpresterande person som sökte bekräftelse, 

stressade och hur hon i jakten på att duga inte hade tid, såg och uppskattade allt hon hade 

runt omkring sig. Hon trodde själv att det var stressen som föranlett sjukdomen.  

Efter att personerna befunnit sig i mörkret ett tag infann sig åter hoppet och livskraften gav 

sig tillkänna. Personernas kämparglöd tog sin form då viljan till att leva var oerhörd stark 

och de började kämpa hårt för att få fortsätta leva. Det som gav alla personerna hopp, kraft 

och mod till detta var deras närmaste, natur, djur, sex och kärlek. De såg skönheten och 

livet spira i naturen, de kände urkraften från träden, de upplevde lugn och trygghet av 

djurens närhet och havet invaggade dem i en känsla av frihet som ingav kraft. Det var till 

allt detta som de tog sin tillflykt när allt blev för svårt, när de behövde hämta ny styrka och 

få nytt hopp. Genom sexuella upplevelser kunde de känna livskraften flöda och kärleken 

till och från sina närmaste skänkte dem livsglädje, livslust, kraft, mod och hopp. Detta 

belyser Kristian i följande citat:  

Jag håller mig vid liv tack vare familjens tålamod – deras styrka är trollväsen ur den svenska 

urskogen. Jag håller mig vid liv tack vare vänners och okändas omtanke. Jag håller mig vid liv 
tack vare magiskt sex, tack vare vackra böcker, tack vare hästarnas kraft (Gidlund 2013: 194).  

Här visar Kristian på det som ger honom hopp, kraft och mod att kämpa och leva vidare. 

Det som medför att han orkar uthärda alla prövningar som han ställs inför i sin svåra 

livssituation.  

Jag fann även att samtliga personer hade ett behov av att få fortsätta leva sin kvarstående 

tid så normalt som möjligt. De försökte att finna en balans mellan den normala vardagen 

och de svårigheter och begränsningar som sjukdomen förde med sig. Det var viktigt för 

personerna att få vara i sitt hem, umgås med sin familj, träffa vänner och få vistas i 

naturen. Vardagen blev för dem en tid av lidande, sorg och maktlöshet men också av skratt, 

glädje, kärlek och lycka. Att få leva så normalt som möjligt blev mycket värdefullt för 

personerna under kampen för sin existens. Det var betydelsefullt när sjukdomen 

begränsade deras liv i övrigt. Att leva så normalt som möjligt och försöka göra det bästa 

möjliga av livet redogörs i följande citat av Maj:  

Jag tänker fortsätta skriva, föreläsa och medverka i radio/TV så länge jag kan tänka och prata - 

och så länge människor vill läsa och lyssna. Jag tänker fortsätta njuta av livet, kärleken och 

vännerna, av alla nära och kära – så länge jag kan andas och känna (Fant 1995: 216).  

Här ses den vilja Maj hade till att fortsätta leva som vanligt trots vetskapen om sjukdomen 

och den begränsning som sjukdomen innebar. Maj brann för sitt arbete. Hon ville därför 

fortsätta sprida kunskap och väcka opinion om för henne viktiga samhälls- och sociala 

frågor så länge det var möjligt. Hon ville även få vara tillsammans med sin familj och sina 

vänner, få uppleva livet, kärleken och njutningen fullt ut.    

I personernas strävan efter att finna en balans mellan den normala vardagen och de 

svårigheter och begränsningar som sjukdomen innebar, kunde man skönja en medvetenhet 

hos dem om vilken betydelse det hade hur de själva förhöll sig till den svåra 

livssituationen. Personerna hade en insikt om vilken betydelse deras eget förhållningssätt 

hade för deras livskvalitet och välmående och det bidrog till att samtliga försökte att möta 

livet och döden så öppet som möjligt. De valde ”kärlekens väg” istället för rädslans. Det 

innebar att de valde att försöka fokusera på det som var värdefullt i livet istället för att 

fastna i allt det svåra, se hindren och ge upp. I det svåra valde de att så långt det var möjligt 

försöka se det positiva och goda, uppleva kärlek, närhet och samhörighet. Alla personerna 

upplevde att de hade en stabil grund att stå på i livet där familj, vänner, natur, djur och 

kärlek erbjöd en extra styrka för att fortsätta kämpa och leva.  
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Det bidrog till att de försökte omfamna livet och göra det bästa möjliga av den tid som 

fanns kvar. Så här uttrycker sig Ulla-Carin om hur hon vill förhålla sig till den svåra 

livssituationen:   

Jag kommer att dö av ALS […] Det finns två vägar att färdas. Den ena är att lägga sig ner, 

vara bitter och vänta. Den andra är att försöka göra något vettigt av eländet. Se det positivt, 

hur banalt det än kan låta. Min väg är den andra. Logiskt sätt måste jag därför leva bara just 

nu. Det finns faktiskt ingen lysande framtid för mig. Men ett lysande nu. Så lever barn. Just 
nu. Inget kommande sedan. Därför skrattar jag som ett barn. Hejdlöst (Lindquist 2013: 84).  

Här ses den viljestyrka och kraft som Ulla-Carin hade. Hon valde att försöka göra det bästa 

möjliga av situationen för sig själv, sina barn och sin familjs skull. Genom det upplevde 

hon trots sin svåra livssituation, verklig närvaro, glädje, kärlek, lycka och samhörighet.   

En annan gemensam egenskap hos personerna var att de i sin strävan efter att finna en 

balans i vardagen även vågade möta rädslor och svåra känslor. Känslostormarna var många 

hos personerna och i dessa var de tvungna att vara både barn och vuxen på en och samma 

gång. I de svåra stunderna kände de sig som ett litet barn som var sårbar, rädd och maktlös 

inför att inte kunna påverka utgången av situationen. Samtidigt var de tvungna att vara en 

vuxen förälder som tröstade, omfamnade och bar sitt lilla barn genom det svåra. Mitt i 

dessa svåra ångestladdade situationer vågade personerna möta och känna på emotionerna 

och rädslan. De hade modet att krama sin skugga och våga möta sig själva. Personerna 

märkte att de uthärdade smärtorna och de skönjde sin egen kraft. Det framgår i 

nedanstående citat av Katarina:   

Det är natt. Och för första gången under min sjukdomstid känner jag mig rädd. Rädd för att dö, 

ensam och liten. Jag väckte mamma och hon la sig hos mig. Det fysiska kan man välja att gå 

runt, man måste ta sig igenom. Vad gäller det psykiska så har man ett val – förtränga och 

förneka sina känslor eller våga känna, våga leva nära sina känslor och verkligen må som man 
mår. Jag har beslutat att bejaka mina känslor, eftersom jag tror att det gör mig starkare och 

hjälper mig att kämpa vidare. Man kan vara rädd för att vara rädd, men rädslan är en gåva från 

Gud. Något naturligt som fyller en funktion. Att vara rädd gör ont, men det är ju för att det 
faktiskt finns någonting att vara rädd för. […] Att lägga locket på något betyder att det 

fortfarande finns där, och tillåter man det inte att komma ut på ett naturligt sätt så kommer det 

kanske ut på ett för omgivningen svårtolkat sätt. Jag fick ingen hjälp att stoppa huvudet i 
sanden och jag tillät mig heller inte att göra det. Tack vare det gick jag in i rädslan och kom 

igenom. Jag kom igenom. Genom rädslan, känslan av ensamhet, litenhet och svaghet växte en 

styrka fram (Fahlström 2000: 22-23).  

Här ser man hur Katarina valde att bejaka sina känslor, vågade möta och känna på dem. 

Det bidrog till en ökad inre kraft, ökad självkännedom och gav henne mod att fortsätta 

kämpa vidare och växa som människa.  

5.1.3 Den svekfulla kroppen  
Det här temat behandlar upplevelsen av att ha en fiende i kroppen, hur kroppen sviker dem 

och förändras samt behovet av att få känna sig fin, fräsch och attraktiv.  

Gemensamt för personerna var den inverkan kroppen hade på deras fysiska och psykiska 

välmående. De förmedlade alla en känsla av att ha en fiende och någonting aggressivt i 

kroppen som ville dem illa, en osynlig fiende som de inte såg, kunde ta på eller besegra. 

Det gav dem en upplevelse av att förlora kontrollen, skapade känslor av rädsla, ångest och 

maktlöshet inför den ovisshet som framtiden innebar. Nedan berättar Katarina hur hon ser 

på cancern och det aggressiva som finns i hennes kropp:  

Jag har en fiende jag inte kan se, inte slå och ställa mot väggen. Nej, något lömskt och elakt 

som vill döda en, och det känner jag mig så hjälplös inför (Fahlström 2000: 135).  
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Här ovan framgår hur det finns något aggressivt som invaderat kroppen och som Katarina, 

liksom de övriga personerna, var helt maktlös inför.  

Personerna fick alla uppleva hur kroppen svek dem och förändrades. Kroppen förändrade 

sig och bröts ned på grund av sjukdom, operationer och svåra behandlingar. Inför detta 

kände personerna stort obehag. De upplevde samtliga en rädsla inför att se sin kropp brytas 

ned, gå sönder, inte lyda och begränsa deras liv. Sjukdomen kom därmed att göra dem 

väldigt medvetna om kroppen. Kroppen blev en ”egen varelse” som de inte kunde 

kontrollera, vilket gav dem en känsla av att vara fånge i sin egen kropp. Detta upplevdes 

som mycket fysiskt och psykiskt påfrestande. För personerna med ALS medförde kroppens 

svek att de inte kunde klä på sig själva, gå på toaletten själva, äta själva för att till slut inte 

kunna äta mat och dricka överhuvudtaget. Kroppens svek gjorde här att de kände skam och 

oduglighet inför omgivningen. Så småningom försvann deras tal och de behövde ventilator 

som hjälp med andning. De fick uppleva hur de blev reducerade till objekt helt beroende av 

andra, samtidigt som intellektet var helt intakt under hela förloppet. Sjukdomen bidrog till 

att de inte kunde göra sig förstådda, vilket skapade stor ångest, frustration och maktlöshet. 

Här upplevde de en kränkning av värdigheten. Det kan man se i följande citat av Ulla-

Carin:  

Hur ska en medelålders människa som alltid hyllat oberoende och självständighet lära sig att 

acceptera att behöva skötas om som ett barn? Hur ska en kvinna som fortfarande vill vara 
attraktiv för sin man acceptera att hon sannolikt inte är det längre? – Jag är klar! ropar jag från 

toaletten. Han lyfter upp mig, spolar och försöker baxa mig i riktning mot sovrummet. – Nej, 

kvider jag. Nej! – Vad vill du? Han förstår inte att jag svarar ”byxorna”. Det låter bara som ett 

sluddrigt ”byschonna”. Jag kämpar emot när han försöker leda mig framåt. – Älskling, vad är 
det? – Byschonna! Nu slår jag med armen, den som jag kan röra, mot benen och gråten 

attackerar mig. Äntligen ser min make att pyjamasbyxorna hänger vid anklarna och stjärten är 

bar. Jag knäar kobent, som för att dölja, när han böjer sig ned för att dra upp dem (Lindquist 
2013: 134-135).  

Här ovan ser man den utsatthet och sårbarhet som kroppens nedbrytning leder till. Det 

bidrog hos alla personerna till känslor av vanmakt, rädsla, sorg, vrede och ångest.  

Nedbrytningen av kroppen gjorde att personerna kände sig äldre, livlösa och att utseendet 

förändrades. Det kunde bland annat handla om att armarna blev obrukbara och hängde 

livlösa ned utmed kroppen, att håret, ögonbryn och ögonfransar föll av och att huden 

förlorade sin lyster. Inför detta upplevde personerna lidande. De sörjde sin gamla kropp, 

kände ilska och rädsla för vad kroppen utsatte dem för, samt ångest och maktlöshet inför 

situationen som de inte kunde kontrollera och inte förändra. Kristian uttrycker kroppens 

förändring så här:  

Idag var en sådan dag då jag såg min egen mage [… ] Plötsligt började jag tänka på nattens 
dröm. Om sex. Om min kropp. Tillsammans med någon annan. Och jag kunde inte låta bli att 

undra hur det kommer att utveckla sig. När jag kommer att visa mig för någon igen. Om jag 

kommer att visa mig för någon. Om. För jag är någon annan nu. Min kropp är annorlunda. Jag 
kommer alltid att bära med mig detta. Kommer aldrig att kunna gömma mitt ärr (Gidlund 

2013: 85).  

Här framgår de olika prövningar som Kristian och de övriga mötte på grund av kroppens 

svek och förändring. Detta skedde mot deras vilja och det gjorde ont. Alla personerna 

sörjde sin gamla kropp, men tvingades att försöka lära känna den nya kroppen, acceptera 

den och göra det bästa möjliga av situationen för att inte psykiskt brytas ned totalt.  

Kroppens nedbrytning och förändring gjorde att individerna inte kände igen och trivdes 

med sin kropp. Det medförde ett ökat behov av att få känna sig fina, fräscha och attraktiva. 

Det blev viktigt för dem att genom yttre medel få detta behov tillfredsställt och därigenom 

försöka återta kroppens värde.  
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De ville få känna sig fina inför sig själva och inför sin omgivning och de försökte med 

olika medel göra det bästa möjliga av situationen. Det framgår i nedanstående citat av Maj:  

Måndagen den 13 december lussar jag för Ove. Jag har lyckats klämma in mig i en torselett av 

vit spets, liknande den Anna Nicole Smith har i svart på H & M-affischerna. Ove gillar dem, 
jag gör det inte. Diskussionens vågor har gått höga här hemma. Nu står jag där i 

dörröppningen med ett enda tänt ljus och sjunger Sankta Lucia när han vaknar. Jag plutar med 

knallröd mun, försöker imitera hennes ”förföriska” ansiktsuttryck och lutar mig framåt så att 
bysten nästan trillar ut. Det här är mitt sätt att avblåsa vårt ordkrig […] och knepet lyckas. Vi 

får oss ett gott skratt åt ”mulliga Maj” (Fant 1995: 74).  

Maj hade på grund av sjukdomen, smärta och kroppens nedbrytning gått upp i vikt då hon 

inte kunde motionera som förut. Det gjorde att hon inte kände sig bekväm med sin kropp 

men där hon försökte lära sig acceptera den, möta sin man och hans behov. Det var viktigt 

för samtliga personer att få känna sig fina inför sin omgivning och de hade alla behov av 

närhet, kärlek, beröring och sexualitet. Det yttre, världsliga och vardagliga hade en stor 

betydelse för personernas välbefinnande och livskvalitet i deras svåra livssituation. Det var 

viktigt att få leva ett så värdigt och normalt liv som möjligt. Personerna var fortfarande 

densamma förutom kroppsliga förändringar på grund av sjukdom. De mänskliga behoven 

och värdena i livet fanns fortfarande kvar och blev än mer betydelsefulla.  

5.1.4 Kärlekens kraft och kärlekens plåga 
Det här temat handlar om den kärlek och det stöd som personerna får från sin familj och 

nära vänner, liksom den gemenskap de upplever tillsammans med människor som vill dem 

väl. Här belyses också den starka kärlek som personerna känner till sina närstående, men 

där den starka kärleken även bidrar till känslor av stor oro och skuld.   

Gemensamt hos samtliga personer var hur stark kärlekens kraft var och vilken inverkan 

den hade på deras välbefinnande. Kärleken och stödet från närstående hade en oerhört stor 

betydelse. Familjen och vännerna var de som betydde allra mest för personerna. Det var de 

som alltid fanns där, som försökte förstå dem, hjälpa dem på bästa sätt och ge dem det 

utrymme som de behövde för att hantera allt det svåra som de upplevde. De som alltid 

fanns där och tröstade. Detta belyses i citatet av Kristian nedan:  

Min syster kom tydligen förbi. Och när jag vaknade på morgonen efter låg hon sovande på 

mitt golv, på mattan under en tunn filt. Jag kommer alltid älska dig för det, min vackra syster. 

Hur du kom att sitta alldeles bredvid, hur du vägrade att gå ifrån mig, trots att jag knappt var 
medveten om att du var nära. Att du låg och sov på mitt golv, men ändå vaknade med ett 

leende. Hur du stryker runt i min närhet som för att skydda mig. Hur du aldrig kommer att 

släppa taget om den bror som blir allt mindre (Gidlund 2013: 112).  

Här visas tydligt den villkorslösa kärleken. Hur systern fanns nära Kristian efter hans 

behandling då han inte kunde lämna badrummet på grund av kräkningar. Kärleken mellan 

dem var oändlig. Denna kärlek och stöd upplevde samtliga personer och det gav dem kraft 

att uthärda allt det svåra och att fortsätta kämpa.  

Ännu en stor betydelse för personernas välmående var de möten och den gemenskap de 

upplevde tillsammans med människor som ville dem väl. Personerna erfor hur familj, 

vänner och bekanta tog sig tid för att umgås, för att dela deras tankar och känslor och 

finnas där för dem. Personer som gav kärlek, värme, medmänsklighet, kunskap, förståelse, 

visade närvaro och en vilja till att hjälpa. Dessa möten var mycket uppskattade av 

personerna. De berikade deras liv och fyllde deras själ med kärlek och kraft. Det gav dem 

vackra stunder av stor lycka, närvaro och samhörighet. Det gav dem också den tillit och 

tröst som de behövde i sin svåra livssituation. Ulla-Carin var en kvinna som fann nöje i 

skönlitteratur och hon uppskattade de besök hon fick från vänner och bekanta. Det 

uttrycker hon i citatet som följer nedan:  



 
2

5

 

Att få någons tid. Att någon ger mig av sin tid. Det är en gåva så stor, så stor. En kollega som 

kommer hit och läser skönlitteratur med vacker röst. Vi har tänt ett ljus och jag vill att den 

boken aldrig ska ta slut. En annan av mina vänner känner en barnpsykiater. Han kommer hit 
[…] och han berör mitt viktigaste. En dag kommer en vän och erbjuder mig sina händer. 

Rummet fylls av aromatiska oljor och det är så ljuvligt att jag somnar (Lindquist 2013: 197-

198).  

Ulla-Carin värdesatte de varma goda mötena med människor som brydde sig om och fanns 

där för henne och hennes familj. Det skänkte henne glädje och ingav henne lugn.  

Familjen och nära vänner var de människor som personerna älskade allra mest. Det var 

dem de värnade allra mest om och som de önskade all lycka, välgång och välmående till. 

Det var en kärlek som var oerhört stark och det fanns inte några gränser för vad de kunde 

göra för dem. Det bidrog till att den starka kärlek personerna kände till sina närstående 

också gav dem känslor av stor oro och skuld. Det fanns en oro över barnen, hur de klarade 

av den svåra livssituationen och hur de skulle hantera sin förälders bortgång. De upplevde 

smärta, sorg och skuld över den tunga börda som de ansåg att de utsatte sina närstående 

för. De erfor stor oro inför hur de nära skulle hantera deras död. De kände en smärta, sorg 

och skuld över att föräldrarna skulle bli äldre och de själva inte skulle finnas där och kunna 

ge tillbaka allt de själva fått av dem. Personerna ville vara starka för sina nära och ge dem 

den trygghet de behövde för att orka leva vidare utan dem i livet. Den förtvivlan som 

personerna känner att de utsätter sina nära för och den vilja de har till att deras nära ska gå 

vidare efter deras bortgång belyses av Kristian i följande citat där han samtalar med vänner 

om sin stora kärlek:  

Det är då det brister. Det är då tårarna kommer. Jag berättar att jag vill att hon träffar någon. 

Någon som kommer att ta hand om henne. Som kommer att se henne. Ta henne på allvar. 

Finnas där. Finnas nära. Någon vettig. Någon bra. För jag är på väg bort, och de har 

förhoppningsvis många år kvar. År som måste fyllas med något meningsfullt. Med omtanke 
och känslor. […] och så berättar jag hur jag varje dag tänker att det vore bättre om jag dog. 

Snart. För det här drar ut för mycket på tiden. För dem som står bredvid. För dem som måste 

gå vidare (Gidlund 2014: 45-46).  

Här ovan märks den förtvivlan och de olustkänslor som Kristian och de övriga upplevde. 

Citatet behandlar hur Kristian tillsammans med sina närmaste vänner samtalar om den 

svåra livssituation som Kristian befinner sig i. De talar om Kristians största kärlek, om den 

person som han trodde han skulle leva sitt liv tillsammans med och hur han önskar att hon 

ska finna någon fin person att älska och dela sitt liv med. Här visar sig även den smärta och 

skuld som han och de övriga kände inför att utsätta sina närstående för lidande och 

svårigheter. Personerna försökte vara starka för sina nära, de försökte att trösta och stötta 

dem på bästa sätt. De försökte ge dem kraft och mod för att orka leva vidare efter deras 

död. Störst av allt var kärleken.  

Personerna funderade och kände oro för om och hur deras familj och vänner skulle minnas 

dem. Ulla-Carin uttrycker sin sorg, rädsla och förtvivlan över hur hennes barn ska minnas 

henne så här:  

Jag sörjer mycket nu. Ensam. Kommer facit av mitt liv att vara sjukdomen? Kommer de friska 

bilderna av mig som mor, kvinna, hustru och vän att förvittra? Kommer Gustaf, den minsta, att 

någonsin minnas en levande mamma? […] Jag är så rädd för det. Gustaf, minns du att du red 
på mina axlar när vi sprang nedför alla – alla! – trapporna i Eiffeltornet? […] Minns ni, som 

ännu är små, er friska mamma? (Lindquist 2013: 209, 217).  

Här framgår den rädsla och ångest som fanns över vad och hur barnen skulle minnas sin 

mamma. Det gjorde fruktansvärt ont för personerna att behöva lämna de människor de 

älskade allra mest och de upplevde det svårt att de inte skulle finnas kvar hos dem.  
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Här fanns också ett behov av att få lämna någonting efter sig, att få göra avtryck och att 

deras familj och vänner skulle minnas dem för de personer de var. Utgivningen av deras 

böcker blev ett sätt för familj och vänner att få minnas dem och ett sätt för personerna att 

bli ihågkomna.  

5.1.5 Ur mörker kommer även ljus  
Detta tema behandlar hur personerna genom medvetenheten om sin ändlighet ser livets 

värde, hur tiden får ett annat värde och hur det ur den svåra livssituationen kommer 

någonting nytt av värde.  

Gemensamt för personerna var att viljan till att leva och uppleva livet blev starkare vid 

vetskapen om deras ändlighet. På många sätt gav medvetenheten om deras väntande död 

dem livet. Det gjorde att de såg livet ur en ny synvinkel. De såg den gåva som var livet och 

de förstod hur sårbart och värdefullt livet var. Det medförde att de verkligen ville leva och 

leva livet fullt ut. Livslusten och livsnärvaron ökade i dödens närhet. Personerna ville 

uppleva livets magi och göra det i närvaron med sina nära. Katarina förmedlar sin 

förståelse av livets värde på följande sätt:  

Helt plötsligt förstod jag vad livet är värdefullt, vilken gåva det är – jag kände mig tacksam 
(Fahlström 2000: 8).  

Här visas den känsla som Katarina upplevde på grund av vetskapen om sin sjukdom. 

Personerna kom alla att inse livets värde och se livet ur ett annat perspektiv än innan 

diagnosen. De kände tacksamhet inför livet och inför allt underbart livet hade att erbjuda. 

Allt det som gav dem kärlek, glädje, lycka, närvaro och upplevelser. Det gjorde att de ville 

ta vara på livet och den tid som fanns kvar att leva. De ville uppleva och fånga livet, 

samtidigt som de insåg att de inte skulle kunna hålla kvar livet för evigt. Detta belyses 

nedan i citatet av Kristian:   

Och en morgon inser jag att jag inlett en romans. En affär som kommer att gå åt helvete. Jag 
har ett förhållande med livet och det är komplicerat. Kärleken är att leva. Min sorg och min 

glädje (Gidlund 2014: 58).  

Citatet beskriver den dubbelbottnade känsla personerna upplevde inför livet. De kom alla 

att se livet som en gåva och förstod att de inte insett värdet av det fullt ut förrän nu. Det 

medförde att de kom att känna verklig glädje och kärlek inför att leva, samtidigt som det 

bidrog till en sorg och förtvivlan då de visste att livet för dem var utmätt.  

Dödsmedvetandet gav också människorna en annan känsla för tiden. Det var vad man 

fyllde sin tid med som blev det viktiga i livet. Ingenting annat. De små sakerna i livet blev 

det som förgyllde vardagen, som blev ljusglimtarna. Att få uppleva kärlek, få spendera tid 

med sina barn och sina nära, att möta morgonen, stillheten och njutningen av att ta ett tidigt 

morgondopp för sig själv. Peter belyser i nedanstående citat hur hans känsla för tiden 

ändras vid vetskapen om sin väntande död:  

Tiden blir värdefullare, mycket värdefullare än pengar. Tid är allt. Pengar är ingenting.  
Du kommer att välja med större omsorg bland de otaliga möjligheterna i livet och inte helt 

enkelt acceptera dem som i konventionell mening leder till en snabbare karriär […] Detta är 

den bortslösande, förlorade tiden, inte den som man tillbringar hos en kvinna eller i samtal 

med vänner. Du kommer att titta mindre på teve och läsa mer, färre tidningar och fler böcker 
[…] Ser man livet ur dödens synvinkel blir vi friare, mycket blir lättare, mångt och mycket 

mera intensivt. Att se något för sista gången blir nästan lika givande som att se det för första 

gången. Förhållandet till andra blir annorlunda. Visa dem som håller av dig mera kärlek, ägna 
dig mindre åt dem som inte håller av dig (Noll 1985: 75-77).  
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Här framgår hur dödens närhet påverkade Peter och de övrigas tankar och upplevelser av 

tiden. Tiden blev värdefullare än någonting annat och det viktiga var vad man fyllde sin tid 

med. Peter avstod saker som inte hade någon betydelse för honom och visade mer närvaro 

och kärlek åt det som hade värde.  

Med vetskapen om sin egen ändlighet kom någonting nytt av värde. Ur det svåra kom 

också någonting gott och mer positivt. Personerna kände en ny slags närvaro, nuet, som de 

kom att uppleva fullt ut. De var med om vackra stunder av stark närvaro, kärlek och 

samhörighet som berörde dem djupt och gav dem sann lycka. De tog vara på livet, på 

ögonblicken, kom närmare sina nära och kom närmare sig själva. Genom den svåra 

livssituationen mognade de som personer, fick ökad självkännedom och såg sin egen inre 

styrka. De fick en mer stabil grund att stå på inför sitt möte med ändligheten. Så här skriver 

Ulla-Carin och hennes dotter Carin om detta:  

Det är förunderlig – jag vill faktiskt inte vara utan den här delen av mitt liv! Jag har en ytterst 
begränsad tid kvar här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden för mig närmare 

livet. […] Kanske var det ett sökande efter bekräftelse. Bekräftelse på att du dög, bekräftelse 

på kärlek, bekräftelse på att du levde på riktigt. Ett sökande efter kärlek. Ett sökande efter dig 
själv. Duktig flicka, ställer inga krav […] du försökte hålla ihop allt. Du trodde du hade 

superkrafter, men du hade inga superkrafter för du var en duva, en skör fredsduva. Ur duvan 

föddes en örn. Örnen är stark, stolt och beskyddande. Den lyfter sina vingar och bär dig över 
landet, världen, haven, en del stormiga, andra lugna. Vingar skall bära dig ända in i evigheten. 

Örnen som föddes ur duvan kom till genom en trygghet som infann sig i sjukdomen. Du vet nu 

vad du har, och du känner dig älskad. Du börjar hitta dig själv […] (Lindquist 2013: 199-201).  

Här ser man det nya av värde, det goda och mer positiva som Ulla-Carin och hennes dotter 

fann ur den svåra livssituationen. Ulla-Carin fann sig själv, hon såg sin egen inre kraft och 

insåg hur hon levt på ett för henne felaktigt sätt mycket beroende på sin barndom. Hon såg 

hur hon varit en skör fredsduva som försökte vara alla till lags, som ville synas och få 

bekräftelse. Med sjukdomen blev hon tvungen att släppa kontrollen, acceptera situationen, 

bearbeta och finna vem hon var. Under alla prövningar mötte hon sig själv och såg att hon 

var en stark stolt örn. Hon såg sin egen inre styrka. Hon såg en viljestark människa som 

kämpade för att beskydda sin familj, som kämpade för förståelse och värdighet. En 

människa som hade kraften att göra det bästa av livet och njuta av nuet. En människa som 

lärde omgivningen att leva, älska, skratta och gråta. Samtliga personer fann en ökad inre 

mognad, insikt och förståelse om sig själva och om livet. De lärde sig mer om vem de var 

som person och vad som var viktigt i livet för dem. De såg värdet av allt som fanns runt 

omkring dem och som de förr tagit för givet. Familj, vänner, natur, djur och kärlek. Här 

upplevde de en stark närvaro och vackra ögonblick som ristades in som minnen som skulle 

följa dem in i evigheten. Stunder som gav dem verklig lycka. Ur det mörka och svåra kom 

också ljus, insikt och förståelse.   

5.1.6 Existentiella tankar och upplevelser i livets slutskede 
Det här temat belyser de existentiella tankar och upplevelser som uppstår hos personerna.  

Det som framkom som gemensamt hos personerna var att reflektionerna kring existentiella 

frågeställningar blev mer ju längre in i döendets process de kom. De sökte alla finna en väg 

mot ändligheten, att finna en mening med varför detta drabbade dem och finna en 

tillhörighet in i döden. Personerna kom slutligen att närma sig en form av försoning med 

döden och fann till slut sin mening. Katarina förlitade sig på sin tro och fann sin mening 

där. Det visas i följande citat:  

 Jag tror, jag kan inte förklara, bevisa eller förstå allt, men jag tror. Tror att det finns någon som 

har skapat mig, som älskar mig och som har en plan med just mitt liv. En som gjort alla 
människor till utvalda om de bara vill. Jag vill överlämna mitt liv i hans omsorg som känner 

mig bäst. Jag vill inte streta emot längre, bara vila i det som är rätt.  
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Äntligen finner den lilla fiskebåten fyren som med sitt ljus för den i hamn, för den hem. Och jag 

känner den renaste kärlek, den skönaste värme, den ärligaste lycka (Fahlström 2000: 35).  

I det här citatet ser man hur Katarina har försonats med tanken att det finns en mening med 

hennes liv. Hon ser hur Gud har en plan med hennes liv, där hennes livsplan var att 

genomgå sjukdom och dö ung. Här påvisas själens inre visshet. Fastän Katarina kämpade 

för att leva, så visste hennes själ om att hon inte skulle överleva. Den visste att hon var på 

väg hem till sin Gud.  

Hos personerna fanns funderingar kring vad som sker efter döden och om vad som finns 

bortom tid och rum. Här fanns det en önskan om ett evigt liv och att livet skulle fortsätta i 

en annan dimension. Nedan följer Peters tankar inför funderingen och önskan om ett evigt 

liv:  

 Trots det skulle jag vilja möta Gud. Om han är ett Ingenting, så skulle jag vilja se detta 

Ingenting. Skulle vilja veta varför allt har blivit ur Ingenting. Kanske är alltsammans en 

djävulsk virvel, ur intet till intet. Men varför då den mänskliga hjärnan som ställer så dumma 
frågor? […] Jag kommer så sakta fram till min filosofiska tanke: Sinnenas oaser (i det 

individuella och enstaka) är utblickar mot den ljusa ande som väntar på oss vid universums slut 

[…] Kanske är sinnenas oaser, som ju alltid är enstaka och individuella företeelser, mycket små 
fönster genom vilka man ser eller märker suset av den ande som till slut skall ge allt en mening 

(Noll 1985: 119, 136).  

Här framgår den önskan som Peter hade om att det fanns en Gud och ett evigt liv efter 

döden. Hans filosofiska tanke var att Gud och den helige ande visade sig för människan i 

sinnenas oaser. Sinnenas oaser är det vi kan förnimma i skönheten och njutningen. När vi 

berörs av konst, litteratur, musik, doft, smak, natur, kärlek och andra känslor påminns vi 

om en andlig realitet. Det ansåg Peter var ögonblick av total närvaro som hör evigheten till.  

Flera av personerna fick mot slutet av livet upplevelser av evigheten. De upplevde 

transcendens och fick förnimmelser om vad som finns bortom vår synliga värld. I sitt 

sökande och i det svåra nådde de en visshet om att dimensionerna mellan livet och döden 

låg nära. Kristian beskriver det på följande sätt:  

 Jag reser naken genom rymden. Ser stjärnstoft, okända planeter och galaxer utan namn. Allt 

sveper förbi. Hastigt. Sakta. I detta stadium finns plats för allt. Färger exploderar framför mig. 

En röst, ett väsen, en känsla kommunicerar rakt in i mitt inre. Utan att tala får jag svar på allt 
som jag någonsin undrat över. Gåtan om varför jag drabbades av sjukdomen reds ut. Något 

viskar och stillar min oro över dem som jag lämnar efter mig. I min död finns ingen fara […] 

Dödens första fas går mot sitt slut. Nu börjar något annat. Evigheten (Gidlund 2013: 319-320).  

Här ser man hur Kristians vardag mot slutet av livet var som han själv beskrev det en 

konstant nära-döden-upplevelse. Han upplevde visioner och gjorde ”resor” bortom tid och 

rum. I dem mötte han sitt ofödda barn och sin farmor och farfar som var döda. Han sökte 

sin väg mot ändligheten och han fann sin väg hem. I ”resorna” upplevde han känslan av 

sammanhang och hur han var en del av evigheten. Kristians största sorg i livet var att inte 

få egna barn och han fann att hans mening kanske var att dö ung för att ta hand om alla 

barn i oändligheten. Detta medförde att han mot slutet av livet kände trygghet, lugn och 

inte var rädd för döden. Samtliga personer fann sin väg hem och de fann frid.    

5.2 Helhetstolkning  
I den här fasen har jag försökt sätta ihop alla mina delar till en harmonisk helhet för att ge 

en tolkning som kan fungera som ett paraply över vilken mening livet får vid vetskap om 

att man är obotlig sjuk och ska dö. Här har det teoretiska ramverket kopplats in för att höja 

abstraktionsnivån. I materialet framgick hur resan mot ändligheten var mycket svår för 

personerna och hur de genomgick olika faser. Dessa faser presenteras nedan.  
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5.2.1 Livet rasar samman  
Den första delen av helhetstolkningen härleder ur temana När världen föll samman och 

Den svekfulla kroppen. Det grundar sig i det som det existentiella perspektivet talar om 

som vara, icke-vara, livsvärld, död och ångest.  

I och med att personerna i den här studien fick sin diagnos om obotlig sjukdom hamnade 

de i en konflikt mellan vara och icke-vara. Här konfronterades de med icke-varats 

mäktigaste manifestation, döden. Varat ställdes här på sin spets då döden är symbolen för 

livets slut och existensens upphörande. Detta upplevdes som mycket skrämmande och 

väckte en stark fruktan och ångest hos personerna. Livet rasade samman vilket framkom i 

temat När världen föll samman. Ångesten de här kände var en extremt paralyserande och 

smärtsam upplevelse som uppstod i konflikten mellan varat och icke-varat; när hotet om 

icke-vara öppnade sig och existensen kunde bli intet. Vetskapen om att varat stod inför hot 

innebar också en oerhörd chock för personerna vilket framkom i temat När världen föll 

samman. Här kunde man se hur personerna använt sig av försvarsmekanismen tron på att 

vara speciell och osårbar. Döden kunde inte hända dem. De flesta av dem var fortfarande 

relativt unga men ingen av dem riktigt gammal, de hade många planer, drömmar och 

förväntningar för livet. I detta var inte döden inräknad. Det här kan peka mot att trots att 

döden är en oundviklig del av människans liv så är den en källa till stor rädsla och ångest 

hos oss. Detta då döden står för det definitiva slutet, för det okända och okontrollerbara 

vilket gör att vi behöver använda oss av olika strategier för att skydda oss mot dödsångest.  

Det mänskliga medvetandet riktar hela tiden sin uppmärksamhet, tanke och känsla mot 

någonting. Detta talar det existentiella perspektivet om som intentionalitet. Med diagnosen 

blev personerna till en början mer riktade mot döden och allt som de skulle förlora vilket 

framgick i temat När världen föll samman. Här började icke-vara, död, genomtränga deras 

livsvärld. Innan diagnosen hade personernas livsvärld varit solid på grund av att de var 

riktade mot varat, men med diagnosen började icke-varat krypa in i livsvärlden, varvid den 

började luckras upp och vittra sönder. Här var rädslorna kring döden många och 

skrämmande. Det bidrog till en känsla av ensamhet och utanförskap hos personerna. Enligt 

det existentiella perspektivet kan en känsla av existentiell ensamhet göra sig påmind vid 

omvälvande situationer. Denna kan vara svår att uthärda och blir särskilt påtaglig när vi vet 

att vi ska dö. Rädslan för ensamhet är något som ofta grundar sig i en upplevelse av 

utsatthet och litenhet i världen.  

Med vetskapen om sin ändlighet och med intentionaliteten riktad mot icke-vara började 

livsvärlden falla samman för personerna. Livsvärlden är den värld som ger vårt vara en 

stadga och som vi måste förhålla oss till under vårt vara-i-världen. Här kom naturvärlden 

att medföra många svåra prövningar för personerna vilket framkom i temat Den svekfulla 

kroppen. Det visade sig genom att personerna fick uppleva hur någonting aggressivt 

invaderade deras kropp, hur den bröts ned, svek dem, förändrades, begränsade deras liv 

och gav dem en oerhörd fysisk och psykisk smärta. Personerna kom här att bli fånge i sin 

egen kropp. Här kan man se vilken oerhörd viktig funktion kroppen fyller hos oss. Att vi 

kanske inte alltid förstår betydelsen av den förrän vi ställs inför den enorma sårbarhet som 

väcks när kroppen inte längre fungerar som den ska. I den här fasen kom också många 

svåra tankar, känslor och upplevelser att ge sig tillkänna i den privata världen. Det var här 

som personernas rädsla inför döden, ångest och ensamhet infann sig vilket framkom i 

temat När världen föll samman. Det var även i den privata världen som känslor av rädsla, 

ångest, förtvivlan, sorg, sårbarhet, skam och maktlöshet inför kroppens svek, nedbrytning 

och förändring utspelade sig vilket framgick i temat Den svekfulla kroppen. Idealvärlden 

blev även den aktuell genom de skuldkänslor som personerna kände gentemot sina 

anhöriga. I den här fasen såg man hur oerhört svårt det var att konfronteras med icke-varat, 

hur livet rasade samman och vilka enorma olustkänslor det väckte.  



 
3

0

 

5.2.2 Sökandet efter ett sätt att leva 
Följande del av helhetstolkningen hämtas från temana Strävan efter att finna balans i 

vardagen, Den svekfulla kroppen, Kärlekens kraft och kärlekens plåga samt Ur mörker 

kommer även ljus. Det grundar sig i det som det existentiella perspektivet talar om som 

vara, icke-vara, livsvärld, skuld, ångest, tid, livskraft och livsmod.   

Efter att chocken så sakta lagt sig började personerna att söka efter ett sätt att leva mot 

ändligheten. Känslostormarna var till en början många vilket visade sig i en stor 

pendelrörelse mellan vara och icke-vara. Detta tog sig uttryck genom pendlingen mellan 

hopp och förtvivlan vilket framkom i temat Strävan efter att finna balans i vardagen. Den 

biologiska delen av livskraften började här göra sig påmind hos personerna vilket gjorde att 

hoppet infann sig. Hopp är ett positivt tillstånd som riktar sig till varat och viljan att leva. 

Det är därmed nära sammankopplat med livskraft, vilken handlar om människans 

livsenergi och vitalitet. Förtvivlan kopplades till icke-varat och upplevdes när personerna 

insåg vad de skulle tvingas ge upp och förlora. Personerna i den här studien besatt en stark 

livskraft vilket framgår i temat Strävan efter att finna balans i vardagen. Det gjorde att de 

så småningom fick hopp, kraft och mod till att kämpa och orka leva vidare.  

I personernas resa mot ändligheten visade sig den privata världen med de intima 

relationerna vara ovärderlig. Det absolut största, viktigaste och mest betydelsefulla för 

deras välmående var kärleken, stödet och gemenskapen med familj, vänner och omgivning 

vilket framgick i temat Kärlekens kraft och kärlekens plåga. Enligt det existentiella 

perspektivet befinner vi oss alltid i relation. Det utgör existensen. Varat handlar om 

relationer. Det handlar om relationen till oss själva, till andra och till alltet. Här framgår 

hur samhörighet och kärlek är grunden till att vi finns och existerar. Hur det är detta som 

ger våra liv mening och värde. Den privata världen hade även en betydelse för personernas 

välbefinnande genom den starka kärlek de själva kände till sina nära. Denna kärlek kom 

också att skapa många oroskänslor vilket framkom i temat Kärlekens kraft och kärlekens 

plåga. Att som döende känna stark kärlek visade sig innebära en pendling mellan många 

goda känslor till många svåra känslor. Den starka kärleken innehöll således både ljus och 

mörker, läkning och smärta.  

Naturvärlden visade sig även den bli värdefull för personernas välbefinnande i deras väg 

mot ändligheten. Den gav dem ett stort stöd vilket framkom i temat Strävan efter att finna 

balans i vardagen. Detta syntes i behovet av att få leva så normalt som möjligt, få vara i 

sitt eget hem och vistas i för sig betydelsefulla omgivningar. I detta fanns en grundtrygghet 

som stärkte dem. Här kunde man se vilken betydelse som naturen har för en människa i 

kris. Naturen erbjuder oss tröst, avskildhet, läkning, frid och kraftinhämtning. Här 

upplevde personerna starka känslor och upplevelser av eufori, lycka och glädje men det var 

också här som de kunde skrika ut sin sorg och smärta vilket vi såg i temat Strävan efter att 

finna balans i vardagen. Det existentiella perspektivet talar om att mycket gott kan komma 

ur upplevelsen av att få kontakt med varat och sammansmälta med sin egen existens. Det 

kan bidra till djupa insikter och positiva förtjänster för människan. Det var detta som 

personerna upplevde i naturen. Här upplevde de en känsla av sammanhang och hur de blev 

ett med alltet. Här blir man varse hur naturen alltmer har kommit att fylla den funktion som 

förr traditionen och religionen gav människan. Naturvärlden kom också att få betydelse 

genom att personerna så småningom upplevde ett behov av att återta kroppens värde vilket 

framkom i temat Den svekfulla kroppen. Det visade sig genom behovet av att få känna sig 

fin, fräsch, attraktiv och värdig. Att man fortfarande var en levande person. För 

personernas välbefinnande och livskvalitet var det viktigt att få fortsätta ha ett egenvärde, 

mötas med respekt och värdighet samt få behålla sin personliga integritet. Naturvärlden 

hade även betydelse genom behovet av sexualitet. I temat Den svekfulla kroppen framgick 

hur de biologiska behoven fortfarande fanns kvar och hur man hade behov av närhet, 

beröring och intimitet.  
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I pendlingen mellan vara och icke-vara infann sig också många svåra reaktioner hos 

personerna och de existentiella frågorna ställdes på sin spets. Nu blev idealvärlden aktuell 

genom ett ifrågasättande beträffande mening vilket framkom i temat Strävan efter att finna 

balans i vardagen. Här hade personerna svårt att överhuvudtaget se någon mening med 

varför de drabbats av obotlig sjukdom och varför de inte skulle få leva. Här skedde också 

en skuldbeläggning och upplevelse av existentiell skuld vilket vi såg i temat Strävan efter 

att finna balans i vardagen. Här framgår inflytandet som den sociala världen har på 

människan och hennes välbefinnande. Hur vi tar till oss de normer och värderingar som 

råder oavsett vår egen fria vilja för att inte riskera att bli uteslutna och betraktade som 

annorlunda. Man ser här hur vi föds in i en värld av social gemenskap och hur stor rädslan 

för skam och utanförskap är hos oss. Den rädsla vi har för att inte vara tillräckliga och 

värda samhörighet. Detta kan göra att man vid möte med döden kan känna skuld för 

huruvida man gjort rätt val i livet. Om man levt i enlighet med sin egen vilja eller följt 

kulturens och samhällets påverkan.  

Den sociala världen hade också betydelse för personernas välmående genom behovet av 

att inför sin omgivning få känna sig fin, fräsch och attraktiv vilket framkom i temat Den 

svekfulla kroppen. Här blev det märkbart hur människan har internaliserat de normer och 

värderingar som finns i samhället vad gäller vår kropp och vårt utseende. I materialet såg 

man hur kroppen kom att betraktas som en del av personligheten. Hur kroppen kom att bli 

bärare av identitet. Det innebär att vad vi visar upp för andra och hur det uppfattas av dem 

har betydelse för vår självkänsla och vårt välmående. Även här kan man se hur vi är 

sociala varelser som blir till i mötet med andra och hur vi alla har behov av att bli sedda 

och bekräftade.  

Livet innehåller både ljus och mörker och människan har frihet och ansvar att själv välja 

hur man förhåller sig till det. Vissa saker i livet är inte alltid rättvist och vi har inte makt att 

påverka allt. Vi kan till exempel inte styra över sjukdom och död. Det kan vara svårt att 

acceptera, men vi kan välja hur vi vill förhålla oss till det. Det var detta som personerna i 

den här studien gjorde då de valde att göra det bästa möjliga av sin återstående tid vilket 

framkom i temat Strävan efter att finna balans i vardagen. Personerna hade ett starkt 

livsmod vilket gjorde att de vågade möta sig själva, sin ångest och svåra känslor. Här såg 

man hur personerna genom att våga bejaka ångesten nådde en ökad självkännedom och 

erfor sin egen kraft. Enligt det existentiella perspektivet är ångest, förutom en smärtsam 

upplevelse om hot mot varat, också en naturlig del av livet som kommer med ett viktigt 

budskap till oss. Ångesten öppnar existensen och genom att våga bejaka ångest kan 

någonting nytt av värde komma ur det. Det var det som skedde hos personerna vilket 

framkom i temat Strävan efter att finna balans i vardagen. Man ser här hur varats 

grundvillkor öppnas för en människa i kris och väljer man att bejaka den finns en möjlighet 

till en personlig utveckling.  

Med vetskapen om sin nära förestående död fick tiden och livet ett nytt värde för 

personerna vilket framkom i temat Ur mörker kommer även ljus. Dödsmedvetandet bidrog 

här till att personerna ville fånga och ta vara på tiden och livet som fanns kvar. Enligt det 

existentiella perspektivet kan varat förstärkas av en medvetenhet om icke-vara, vilket var 

det personerna upplevde vid vetskapen om sin ändlighet. De såg den gåva som var livet 

och ville uppleva det helt och fullt med sin nya blick. Genom medvetenheten om sin 

ändlighet fann de livet.   

5.2.3 Att finna livet i dess slutskede 
Den sista delen av helhetstolkningen bygger på temana Ur mörker kommer även ljus samt 

Existentiella tankar och upplevelser i livets slutskede. Det grundar sig i det som det 

existentiella perspektivet talar om som vara, livsvärld, tid, livskraft, mening och 

autenticitet.  
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Med vetskapen om varats sårbarhet kom personerna att sträva efter att leva så sant som 

möjligt och fylla den återstående tiden i livet med värde och mening vilket vi såg i temat 

Ur mörker kommer även ljus. Att leva sant och vara autentisk är enligt det existentiella 

perspektivet mycket viktigt för människans välmående. En autentisk människa är någon 

som har kommit till insikt om vad som är viktigt och meningsfullt för denne och lever i 

enlighet med det. Att vara autentisk innebär också att man har mod att möta svårigheter 

och hantera dem på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Det var detta som 

personerna gjorde när de sökte efter ett sätt att leva mot ändligheten. I temat Ur mörker 

kommer även ljus framkom att det var den privata världen med de intima relationerna som 

gav personerna mening. Det visade sig i värdet av att få umgås med sina nära, uppleva 

kärlek och göra det som var betydelsefullt för dem. Här såg man att det som blev 

betydelsefullt för personerna under deras återstående tid i livet var kärlek, samhörighet, 

närvaro, närhet, värme, beröring, värdighet, kvalitet och upplevelser. Att få fånga livet.  

Personerna kom i sin resa mot ändligheten att söka efter en väg och tillhörighet in i 

oändligheten. Idealvärlden som berör varats andliga dimension kom att bli mer 

framträdande ju längre in i döendets process som personerna kom vilket framkom i temat 

Existentiella tankar och upplevelser i livets slutskede. Det visade sig genom att de 

existentiella reflektionerna ökade och att det uppstod ett behov av att finna en mening med 

sjukdomen och sin förtidiga död. Enligt det existentiella perspektivet har människan lättare 

att möta livets utmaningar om vi kan känna att det finns en mening med det vi erfar. Att vi 

kan se saker ur ett större perspektiv. Vi är alla medskapare i livet och även i de svåraste 

och hårdaste prövningar, när vi inte alls kan se någon mening måste vi göra ett eget val. I 

dessa svåra stunder tvingas människan att försöka skapa en mening och detta försökte 

personerna göra vilket framkom i temat Existentiella tankar och upplevelser i livets 

slutskede. Här såg man hur viktigt det är för en människas välmående att få känna att det 

finns en mening med allt. Det ingav hos personerna ett större lugn och en ökad trygghet.  

I livets slutskede kom livskraftens existentiella/andliga del att göra sig påmind hos 

personerna. Det visade sig genom behovet av att få placera sig själv i ett större 

sammanhang vilket framkom i temat Existentiella tankar och upplevelser i livets slutskede. 

Här fanns en önskan om att få nå en förvissning om att livet fortsätter i oändligheten och 

att evigheten tar vid efter döden. Här förstår man värdet av att i en sårbar situation där ens 

vara står inför hot få känna att man ingår i betydelsefulla relationer och i ett större 

meningssammanhang. Personerna fann denna tillhörighet genom samhörigheten med sina 

nära och genom förnimmelser av varat vilket framkom i temat Existentiella tankar och 

upplevelser i livets slutskede. Flera av personerna upplevde mot livets slut förnimmelser av 

varat och evigheten. I dessa ögonblick erfor de starka känslor som gav dem en trygghet om 

att någonting mer väntar bortom döden. Här överskred de tidens dimension och reste 

framåt in i evigheten. Enligt det existentiella perspektivet har människan en förmåga att 

överskrida tiden. Vi kan resa både bakåt och framåt i tidens dimension vilket kan vara 

mycket välgörande för människan. Det var det vi såg i temat Existentiella tankar och 

upplevelser i livet slutskede där personerna upplevde transcendens och en känsla av 

sammanhang.  

I livets slutskede släppte personerna slutligen all kontroll. De slöt sig alltmer inom sig 

själva och kom allt närmare sin själ. De nådde en försoning med icke-varat och lämnade 

livet fyllda med upplevelser av kärlek och samhörighet.  

Sammanfattning av resultat: Att få en diagnos om obotlig sjukdom och konfronteras 

med icke-varats mäktigaste manifestation, döden, var en mycket svår situation. Här rasade 

livet samman och man hamnade i en konflikt mellan vara och icke-vara. Detta tog sig 

uttryck i form av ångest. Intentionaliteten kopplades mot döden och rädslorna kring döden 

var många.  
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Detta upplevdes som mycket skrämmande och bidrog till en känsla av ensamhet och 

utanförskap. Naturvärlden kom här att föra med sig många svåra prövningar genom 

kroppens svek, nedbrytning och förändring. I den privata världen utspelade sig många 

svåra tankar, känslor och upplevelser. I sökandet efter en väg mot ändligheten var 

pendlingen mellan vara och icke-vara till en början stor. Här visade sig den privata världen 

med de intima relationerna vara det mest värdefulla för personerna. Även naturvärlden 

hade en betydelse. Här fanns en grundtrygghet i att få leva så normalt som möjligt, få vara 

i sitt eget hem och vistas i för sig betydelsefulla omgivningar. Naturen blev en viktig plats 

där man kom i kontakt med varat och upplevde känsla av sammanhang. Idealvärlden blev 

aktuell genom ifrågasättande av mening, skuldbeläggning och upplevelse av existentiell 

skuld. Den sociala världen hade betydelse för välbefinnandet genom den internalisering 

som skett av rådande normer och värderingar. Livskraften gjorde sig så småningom 

påmind och man valde väg. Man valde att göra det bästa möjliga av sin återstående tid i 

livet. Tack vare ett starkt livsmod vågade man möta sig själv, sin ångest och svåra känslor. 

Det gjorde att man lärde känna nya sidor av sig själv och av livet. Med vetskapen om 

varats sårbarhet fann man livet. Det gjorde att man såg dess värde och strävade efter att 

leva ett så autentiskt och meningsfullt liv som möjligt. I livets slutskede försökte man finna 

en väg och tillhörighet in i oändligheten. Idealvärlden hade betydelse genom reflektion av 

existentiella frågeställningar. Detta bidrog till en närmare kontakt med sin själ och varat. 

Man hittade hem till sig själv och fann en tillhörighet med sina nära, i kärleken och i varat.   

6 Diskussion  
I det här avsnittet knyter jag samman uppsatsens olika delar till en helhet. Här diskuterar 

jag studiens resultat kopplat till syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretisk och 

begreppslig referensram. Jag redogör även för metodologiska reflektioner samt mina egna 

reflektioner, förförståelse och självkritik.  

6.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 
Den här studien har haft som syfte att med en hermeneutisk ansats nå en djupare förståelse 

om vilken mening livet får vid vetskap om att man är på väg mot ändligheten. Detta har jag 

studerat med hjälp av fem självbiografier. När jag blickar tillbaka på detta upplever jag att 

studiens frågeställningar har besvarats. Resultatet utmynnade i tre faser som personerna 

genomgick under sin resa mot ändligheten.  

I den första fasen belystes hur livet rasade samman vid vetskapen om att varat stod inför 

hot och man var på väg mot ändligheten. Jag såg här hur intentionaliteten kopplades mot 

icke-varat och fokus låg på mörker, förtvivlan och förlust inför allt man skulle komma att 

förlora inklusive sin egen existens. I konflikten mellan varat och icke-varat väcktes en 

ångest som var mycket smärtsam och skrämmande. Samtidigt var konfrontationen med 

icke-varat chockartad. Här kunde jag skönja att det västerländska förhållningssättet 

gentemot döden består av ett undvikande, förnekande och förträngande av den. Döden har 

inte längre någon naturlig plats i vårt liv och vi är ovana att möta och hantera existentiella 

frågor. Orsaken till detta kan vara flera: 1. Det saknas tid och utrymme för reflektion kring 

dessa frågor då vi idag lever med en stress, höga krav och förväntningar från oss själva, vår 

kultur och vårt samhälle. Samtidigt saknas det ett naturligt forum för dessa frågor. 2. Den 

institutionella bortträngningen av döden kan bero på att vi inte ska konfronteras med de 

skrämmande tankar som döden väcker, då det kan inverka på vår förmåga att vara effektiva 

samhällsmedborgare. 3. En psykologisk orsak kan vara att vi inte riktigt vågar beröra dessa 

frågor, då de är personliga reflektioner där vi behöver utforska oss själva och livet. 4. Det 

kan vara skrämmande och utlämnande att inför den sociala omgivningen ta ställning, visa 

vem man själv är och står för. Här finns en sårbarhet som kan vara svår att hantera, men 

samtidigt kan vi inte ha en gemenskap utan att våga vara sårbara.  
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Det här gjorde att mötet med döden för personerna blev mycket chockartat, att rädslorna 

kring döden blev många samt att det gav en känsla av ensamhet och utanförskap. Här 

kunde jag känna av den hotfulla känslan av utsatthet och litenhet i världen som det innebar 

att möta realiteten av dödens närvaro, liksom det faktum att man inte riktigt vågar tala om 

den. Att ställas öga mot öga med döden gjorde att livsvärlden började luckras upp. Jag såg 

här hur naturvärlden kom att medföra stora prövningar. Man förstår att naturvärlden är den 

mest grundläggande dimensionen som behöver vara i balans för att de övriga områdena i 

livet ska fungera. Att veta att man ska lämna den värld man fötts in i liksom upplevelsen av 

att kroppen invaderades, svek och förändrades hade stor betydelse för den privata världen. 

Här uppstod många svåra tankar, känslor och upplevelser av lidande.  

I den andra fasen, sökandet efter ett sätt att leva, såg jag hur varat till en början var mycket 

dynamiskt. Hela vår mänskliga existens består av motsättningar där den mest dominerande 

är den mellan vara och icke-vara. Här såg jag hur personerna kom att pendla mellan 

ytterligheterna vara och icke-vara, hopp och förtvivlan, glädje och sorg, ljus och mörker, 

samhörighet och ensamhet, makt och maktlöshet samt välmående och lidande. Här kunde 

jag se idealvärldens betydelse för personernas välmående genom ifrågasättande och 

sökande efter mening, skuldbeläggning och upplevelse av existentiell skuld. Här kan man 

se hur en människa i kris förlorar all mening och vilken betydelse det har för vårt 

välmående att få känna mening. Åter framgår även hur kulturen och samhället påverkar oss 

på djupet med förväntningar om hårt arbete, prestation, karriär, styrka, mod, strävan efter 

att bevara ungdomlighet med mera. Att försöka leva upp till andras förväntningar och inte 

följa sin egen vilja kan medföra att vi springer ifrån livet. Det kan göra att den existentiella 

skulden kan bli stor när vi ställs inför mötet med döden, vilket kan leda till upplevelser av 

att livet inte känns fullbordat eller levt.  

Så småningom stabiliserades varat alltmer. För detta spelade den privata världen med de 

intima relationerna och naturvärlden en stor roll. Här såg jag hur livskraften åter gav sig 

tillkänna och livsmodet sattes in. Den privata världen med de intima relationerna innebar 

en enorm betydelse för personernas välbefinnande. Att det finns någon medmänniska att 

knyta an till som visar empati, medkänsla, kärlek, omtänksamma handlingar och trygghet 

visade sig i studien vara en ovärderlig gåva i en svår livssituation. Naturvärlden bidrog 

även den med sin grundtrygghet. I naturen gavs möjlighet att få ge utlopp för sina känslor 

och här kom personerna också i kontakt med varat. Det gjorde att tillvaron blev mer 

hanterbar. Här kan jag ana att kontakten med varat kan bli särskilt påtaglig i en svår 

livssituation då vi är mer sårbara och troligen mer mottagliga för att uppnå en känsla av 

sammanhang. I denna situation kan det finnas ett behov av att få bli ett med alltet, att få 

omfamna varat och nå en trygg förvissning om att man ingår i en större helhet och att det 

finns en mening med allt som sker. Naturen kan på så sätt sägas vara vår tids kyrka och 

tempel som i den privata världen förser oss med kraft, sinnesro, tröst, läkning, tillit och 

trygghet.  

Livet innehåller både ljus och mörker, lycka och svårigheter. Här har vi olika 

förhållningssätt inför hur vi väljer att hantera dessa ytterligheter. Här såg jag hur ett starkt 

livsmod gjorde att personerna vågade möta sig själva och bejaka sin ångest. Det gav dem 

en ökad självkännedom och ökad förståelse om livet. Det bidrog i sin tur till att de kunde 

försonas med sig själva, se sitt egenvärde och ta vara på det som var viktigt och göra det 

bästa möjliga av sitt återstående liv. Naturvärlden fick åter betydelse genom behovet att få 

återta kroppens värde och få hålla fast vid sig själva.  

Med medvetenheten om icke-varat förstärktes varat. Det gjorde att personerna ”upptäckte” 

och fann livet. Jag såg hur de kom att se livets värde och strävade efter att leva ett så 

autentiskt och meningsfullt liv som möjligt.  
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Här kan man återkoppla till stoikernas uttryck ”memento mori” – ”kom ihåg att du är 

dödlig”. Denna insikt kan göra att vi lättare inser värdet av livet och bättre tar tillvara på 

det.  

I den sista fasen, att finna livet i dess slutskede, fann jag att det som gav livet mening och 

värde för personerna var kärlek, samhörighet, närvaro, närhet, värme, beröring, värdighet, 

kvalitet och upplevelser. Det här gav dem en känsla av trygghet och kraft för att klara av 

att träda in i någonting nytt. Jag såg också att det var i livets slutfas som idealvärlden blev 

den mest betydelsefulla av livsvärldsdimensionerna. Här inverkade livskraftens andliga del 

genom behovet av att få ingå i ett större meningssammanhang. Här kunde jag skönja hur de 

starka banden personerna hade till sina nära, hur upplevelserna av transcendens och 

känslan av sammanhang bidrog till ett ökat lugn och ökad trygghet hos dem. Jag förstår hur 

viktigt det är att få känna att vi har band som aldrig tar slut. Det handlar om band till våra 

nära, till naturen, till vår historia och till alltet. Det är en länk till det som har varit och till 

det som kommer. De här banden klipper vi aldrig av och med det växer det fram en kärlek, 

känsla av samhörighet och ett möte som aldrig tar slut. Det gör att vi känner oss hemma, 

både med våra nära, men även på ett högre plan.  

I livets slutfas såg jag hur personerna alltmer kom att vistas i sitt inre, hur de kom närmare 

sin själ och närmare varat. Här fann de en medvetenhet om vem de var och de fann sin 

mening. Här nådde de en försoning med icke-varat. Slutligen släppte de taget om allt för 

att inträda i det okända och låta oändligheten skölja över sig. De fann en tillhörighet med 

alltet.  

Att leva med en medvetenhet om sin ändlighet innebar att ta farväl till livet, men lika 

mycket om att lära sig att leva och leva det fullt ut.  

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  
Den tidigare forskning som jag har presenterat i denna studie visar på flera gemensamma 

beröringspunkter med vad som framkommit i mitt resultat. På så sätt bekräftar den tidigare 

forskningen de tre faser som personerna i den här studien genomgick under sin resa mot 

ändligheten.  

De likheter som stödjer mitt resultat är att den tidigare forskningen har visat på hur 

livsvärlden började falla samman för personer efter vetskap om att man var döende. I temat 

Kroppens förändring påvisades naturvärldens betydelse för människans fysiska och 

psykiska välmående. Här belystes den fysiska nedbrytning och förändring av kroppen som 

orsakades av sjukdom och svåra behandlingar, vilket medförde stort lidande. Det var dessa 

prövningar som även personerna i min studie upplevde i den första fasen livet rasar 

samman, vilket väckte många starka känslor i den privata världen. Naturvärldens betydelse 

gjorde sig även påmind genom behovet av att få leva så normalt som möjligt vilket 

synliggjordes i temat Vardagen. Det här framkom i min studie i sökandet efter ett sätt att 

leva där personerna upplevde en grundtrygghet av att få leva så normalt som möjligt, få 

vara i sitt eget hem och i för dem betydelsefulla omgivningar. Vardagen innebar också 

stora känslostormar vilka utspelade sig i den privata världen. Pendlingen mellan vara och 

icke-vara var stor och tog sig uttryck genom pendlingen mellan hopp och förtvivlan vilket 

vi såg i den andra fasen sökandet efter ett sätt att leva. Den enorma betydelse som den 

privata världen med de intima relationerna fyllde hos döende belystes också i forskningen. 

Detta framkom i temat Familjens betydelse. Det mest betydelsefulla i livet var att få 

spendera tid med familj, släkt och vänner vilket var det vi såg i fasen sökandet efter ett sätt 

att leva. I temat Familjens betydelse framkom även den starka kärlekens inverkan på den 

privata världen vilken tog sig uttryck i den oro man kände för sina nära, vilket också 

framgick i sökandet efter ett sätt att leva. I temat Omgivningens förhållningssätt 

behandlades den sociala världens inverkan på personernas välmående.  



 
3

6

 

Här framkom hur viktigt det var att som döende få bli bemött med respekt och få 

upprätthålla sitt egenvärde. Detta framgick i sökandet efter ett sätt att leva där personerna 

upplevde ett behov att försöka återta kroppens värde. Det handlade bland annat om att man 

som döende fortfarande var samma person som fortfarande ville bli sedd och bekräftad. Att 

man såg till hela personen, fick känna värdighet och bli bemött med respekt. Slutligen 

påvisades i temat Existentiell reflektion vid livet slutskede behovet av att i livets slutfas 

samtala och reflektera över existentiella frågor. Det var detta som personerna i den här 

studien gjorde i den tredje fasen att finna livet i dess slutskede då de försökte att finna en 

väg och tillhörighet in i oändligheten. Här gjorde livskraftens andliga/existentiella del sig 

påmind genom behovet av att få placera sig själv i ett större meningssammanhang. Att få 

känna att man är en del av en större helhet.  

Den tidigare forskningen och mitt resultat motsätter sig varandra på vissa punkter. I temat 

Kroppens förändring belystes hur den intima och sexuella relationen påverkades när man 

diagnosticerats med en obotlig sjukdom. I Taylors (2014) studie framkom att det vanligaste 

var att paren gled ifrån varandra, vilket inte överensstämmer med min studie. Personerna i 

den här studien kände sig inte alltid attraktiva, men de kämpade med att försöka acceptera 

sin förändrade kropp och leva ett så normalt liv som möjligt med värdighet. De hade 

fortfarande behov av intimitet och sexualitet och genom det svåra kom de istället allt 

närmare sina nära. De hade ett stort stöd i sina nära och kära vilket vi såg i sökandet efter 

ett sätt att leva.  I temat Omgivningens förhållningssätt belystes värdet av att från 

sjukvårdens sida få erhålla information som berör sjukdom och dess påverkan på livet. 

Detta var inget som framkom som något problem hos mina personer, utan de erhöll från 

sjukvården det stöd och den information som behövdes.  

Den här studien kan bli relevant då den berörde en del resultat som inte framkommit i den 

tidigare forskningen. Det handlar om hur personerna valde att förhålla sig till sin svåra 

livssituation. De använde sig av sin frihet genom att de valde väg vilket vi såg i sökandet 

efter ett sätt att leva. De hade ett starkt livsmod och valde att göra det bästa möjliga av 

situationen, fokusera på det goda och positiva och inte bli känslomässigt fast med ilska och 

bitterhet. Personerna hade också modet att våga möta sig själva, bejaka ångest och de svåra 

känslor som uppstod. Det gjorde att de nådde en ökad självkännedom, såg sin egen kraft 

och fick en ökad förståelse om livet vilket framkom i sökandet efter ett sätt att leva. Med 

medvetenheten om att varat stod inför hot ändrades personernas upplevelse av tiden. Tiden 

fick ett annat värde och det viktiga var vad man fyllde sitt liv med vilket framgick i 

sökandet efter ett sätt att leva. Personerna i den här studien närmade sig också sin själ och 

varat i livets slutfas vilket framkom i att finna livet i dess slutskede. Genom kärleken, 

stödet och samhörigheten med sina nära och genom upplevelserna av transcendens och 

känsla av sammanhang närmade de sig en ökad trygghet för att inträda i någonting nytt. 

Här såg man betydelsen av stödet och kärleken från den privata världen genom de intima 

relationerna och naturvärldens inverkan genom naturen. I naturen kom man i kontakt med 

varat och i tidens dimension gjorde flera av dem resor bortom tid och rum.   

Det som skiljer den här studien ifrån tidigare forskning är att den är genomförd utifrån 

analys av självbiografier, medan den tidigare forskningen är gjord med hjälp av intervjuer. 

Här ser jag det som en fördel att ha kunnat få följa personernas hela förlopp utifrån deras 

egna självupplevda erfarenhet med tankar, känslor och upplevelser. Självbiografier är ofta 

mycket detaljrika, konkreta, precisa och här får man följa förloppet under en längre tid 

varvid man får en tydligare insikt över hur personernas livssituation utvecklats över tid. 

Därför bedömer jag att den här studien kan ge en djupare förståelse och kunskap kring 

vilken mening livet får när man vet att man ska dö.   

Resultatet av denna studie har tillsammans med tidigare forskning påvisat att det behövs 

mer forskning kring detta område. Det är viktigt att öka förståelsen kring existentiella 

frågor för att kunna möta och hantera dem i livets omvälvande situationer.  
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6.3 Resultat i relation till teoretisk referensram  
Det teoretiska ramverket, den existentiella traditionen, har varit till stor hjälp för resultatet 

av den här studien. Det har möjliggjort mina tolkningar om vad som sker med en människa 

vid konfrontation med icke-varat, vilka tankar, känslor och upplevelser som ger sig 

tillkänna, hur resan mot ändligheten utkristalliserar sig och vad det är som då ger livet 

mening. Det här innehåller frågor som den existentiella traditionen intresserar sig för. Det 

handlar om existentiella frågor såsom vara, icke-vara, livsvärld, ångest, ensamhet, skuld, 

lidande, frihet, ansvar, mening och autenticitet. Det här är begrepp som jag ser har varit 

mycket värdefulla i den här studien. Den existentiella traditionen behandlar därmed vad det 

innebär att leva och vara människa. Jag kan se att det är det som den här studien kan sägas 

belysa. Jag har kunnat se att lära sig att dö på många sätt handlar om att lära sig att leva. 

Att tvingas ta farväl till livet men samtidigt leva det fullt ut. Det är på många sätt så som 

livet ser ut för oss alla. Vi vet alla att vi kommer att dö en dag, men vi vet inte när och hur 

det kommer att ske. Vad vi väljer att göra med den tiden ser olika ut för olika människor. 

Här påverkas människan av sin uppväxtmiljö, etnicitet, kultur, religion, samhällsklass, 

socioekonomiska bakgrund och tillhörighet samt vilka förutsättningar och individuella 

förmågor denne har liksom hur den väljer att förhålla sig till friheten och det egna ansvaret 

över sitt eget liv. Här såg jag verkligen vilken gåva som livet är och att vi inte alltid förstår 

detta värde. Det var det värdet som personerna upptäckte med vetskapen om sin ändlighet. 

De såg livets sårbarhet, ville uppleva det i fullaste mån och det viktigaste blev att leva.  

Det teoretiska ramverket har således gett mig en möjlighet att skapa en förståelse och 

kunskap om vilken mening livet får när man vet att man ska dö. Här såg jag tydligt hur 

konfrontationen med icke-varat gjorde att många existentiella frågor ställdes på sin spets. 

Det var frågor som: Vad finns det för mening med att jag ska dö? Vad har jag gjort för fel? 

Vem är jag när kroppen börjar svika och jag inte längre kan fungera som vanligt? Vem är 

jag när jag inte längre kan arbeta, studera och göra det som förr var en del av min identitet? 

Vad är min inre kärna, mitt sanna jag? Vad är mitt syfte? Hur har jag levt mitt liv och vad 

är av värde och mening i livet? Vad kommer att ske när jag dör? Vem ska ta hand om mina 

nära och vart kommer jag att ta vägen efter döden? Det här var frågor som uppstod i alla 

tre faserna som personerna gick igenom.  

Den existentiella traditionen behandlar livets motsättningar som vi alla upplever under vår 

tid i jordelivet. Livet innebär både ljus och mörker, glädje och sorg, lycka och lidande. Det 

här ser jag överensstämmer med mitt resultat. Att hamna i konflikten mellan vara och icke-

vara kan jag se bidrog till att man befann sig som mellan två världar. Här var pendlingen 

till en början stor mellan existensens ytterligheter. I ena stunden hägrade varat för att i 

nästa stund växla mot icke-varat. På samma sätt var det med hopp och förtvivlan, glädje 

och sorg, kärlek och smärta, makt och maktlöshet, välmående och lidande, samhörighet 

och ensamhet. Det här gjorde att när allt till en början rasade samman var det svårt att veta 

vem man var och var man hörde hemma någonstans. Här kom livet så småningom att bli 

ett sökande efter sig själv, efter att finna en balans och finna en samhörighet. Det var med 

hjälp av personernas egen livskraft och livsmod och de intima relationerna i den privata 

världen i form av stöd, kärlek och närvaro som detta gjordes möjligt. Man hittade hem till 

sig själv och fann en tillhörighet i varat och i kärleken. Det är det som varat handlar om. 

Det handlar om relationer och att vi alltid befinner oss i relation.  

Den existentiella traditionen har visat sig bidra mycket till den här studien och den 

överensstämmer väl med de tre faser som personerna genomgick. Det här arbetet har för 

mig varit berörande, känslosamt men även mycket lärorikt. Jag delar mycket av den 

existentiella traditionens uppfattning om våra stora livsfrågor, även om det också kan vara 

skrämmande att själv behöva ta ansvar. Att det ibland kan kännas lättare att bara följa med 

strömmen utan att själv behöva utforska och ta ställning. Men i slutändan är det bara jag 

själv som vinner på att våga ta det ansvaret.  
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Som Sören Kierkegaard sa: ”Att våga är att förlora fotfästet för ett tag, att inte våga är att 

förlora sig själv”. I detta ligger en frihet, makt och möjlighet.  

Den problematik som jag dock kan finna med den existentiella traditionen berör 

livsvärldsbegreppet med de fyra livsvärldsdimensionerna. Resultatet av den här studien 

visade på hur viktig de nära sociala relationerna var för personernas välbefinnande. Det var 

här de upplevde stöd, kärlek, närhet och samhörighet. Detta berikade deras liv och gav dem 

många fina stunder, kraft, tillit, tröst och trygghet. Dessa nära intima sociala relationer kom 

därmed att bli en del av den privata världen. På så sätt kan man säga att åtskillnaden mellan 

den privata världen och den sociala världen föll samman. Här kan jag se en svårighet med 

att skilja ut den privata och sociala dimensionen eftersom även den sociala går in i den 

privata och vice versa. Det finns inget renodlat privat och socialt utan de flyter i varandra. 

På så sätt kan livsvärldsbegreppet komma att problematiseras. Emmy van Deurzen (1998) 

menar att det endast är ett fåtal relationer som antar den privata dimensionen. Detta 

överensstämmer inte med denna studie utan här kom flera nära sociala relationer att ingå i 

den privata världen. Det handlade inte endast om sin familj, utan här inkluderades bland 

annat nära vänner, arbetskollegor, släkt och personlig assistent. Här kan jag också ställa 

mig undrande till ifall den existentiella traditionen faktiskt underskattar de nära sociala 

relationernas betydelse. Att tyda av resultatet av denna studie framgår tydligt värdet av 

dessa. Att ha ett nära socialt nätverk innebär en trygghet och en stabil grund att stå på inför 

livets alla utmaningar. Detta kan utgöra ett stöd för att kunna möta och nå en balans i de 

övriga dimensionerna av livsvärlden.  

Syftet med den här studien var även att studera hur den senmoderna människan lever sitt 

liv i dödens skugga. Här har jag utgått från Anthony Giddens teorier om det senmoderna 

samhället. Jag tycker mig med studien kunna se att döden väcker många svåra känslor hos 

oss och att vi har svårt att konfronteras med dess närvaro. Med sekulariseringen och 

individualiseringen har den sociala gemenskapen, traditionerna och ritualerna kring döden 

luckrats upp och alltmer försvunnit. Genom konfiskeringen av erfarenheten har vi också 

trängt undan olika moraliska frågor, varav döden är en av dem, från livet. Vi blundar för 

det otänkbara och tränger bort de skrämmande tankar som väcks med närheten av döden. 

Genom att vi förskjuter döden från våra vardagsliv, att vi inte öppet vågar samtala och 

möta döden som något naturligt i livet kan göra att vi får svårigheter med hur vi ska 

hantera den när vi ställs inför dess faktum. Det kan även bidra till att rädslorna kring döden 

och ensamhetskänslan blir större. Jag finner det därför viktigt att vi vågar lyfta frågor kring 

liv och död till vårt vardagsliv. Att vi redan från barndom får samtala om och vara 

delaktiga i vad som sker i livet på ett äkta och naturligt sätt. På så sätt tror jag att 

människan kan bli bättre rustad för livet, kan må bättre och att livets utmaningar kan bli 

lättare att hantera. Jag kan också i studien se att självet är ett reflexivt projekt där vi 

strategiskt planerar våra liv mot framtiden. Här finns idag inte döden inberäknad. Eftersom 

vi har många krav och förväntningar att leva upp till är det lätt att vi springer ifrån livet 

medan det pågår. Det kan medföra att det är först vid konfrontationen med icke-varat som 

vi förstår värdet av själva livet. Det kan i sin tur leda till att vi vid mötet med ändligheten 

kan ställas inför en existentiell skuld. Här finns således ett värde i att mer fundera över oss 

själva och vad vi vill med vårt liv.  

6.4 Metodologiska reflektioner  
Till den här studien har den hermeneutiska ansatsen varit det klara valet för mig. Detta på 

grund av att jag haft som mål att nå en djupare förståelse av vad det innebär att 

konfronteras med icke-varat och vilken mening livet då får. Det här gjorde att även valet 

att använda mig av att studera, tolka och analysera självbiografier blev naturligt. Genom 

detta fick jag en möjlighet att ta del av personers självupplevda erfarenhet utifrån deras 

egen verklighet och livsvärld.  
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På så sätt erhöll jag ett rikt material kring det fenomen som jag studerade. Hermeneutiken 

är en filosofi om varats, förståelsens och existensens villkor vilket även det gjorde det än 

mer tydligt varför detta var den rätta metodansatsen. Den svårighet som funnits med denna 

metodansats är, som tidigare redogjorts för, att den saknar tydliga riktlinjer för 

tillvägagångssätt. Jag har dock ägnat mycket tid åt att läsa om hermeneutiken och dess 

filosofi. Jag har även studerat tidigare uppsatser för att få vägledning om hur man kan 

skapa en struktur i denna relativt ostrukturerade metod. När det gäller urvalet så fanns en 

önskan om att nå en större variation, men urvalet var begränsat då det inte fanns många 

självbiografier om obotlig sjukdom utan huvuddelen utgjordes av cancerberättelser. Trots 

det uppnåddes en viss variation.  

Inom vetenskapliga arbeten är kvalitetskriterier viktiga. De hjälper läsaren att bedöma 

äktheten av undersökningen, studiens genomförande och dess resultat. Här har jag försökt 

att eftersträva en intern validitet, vilket innebär att studiens resultat ska vara pålitligt och 

överensstämma med verkligheten. För att uppnå detta har jag försökt att skapa en tydlighet 

och klar systematik för att på så sätt ge läsaren en bra överblick över studien. Det gör att 

jag under studiens gång fört en metakommunikation med läsaren där jag redogjort steg för 

steg för vad som kommer att hända. På så sätt ges läsaren möjlighet att bedöma äktheten i 

mitt genomförande av studien (Symon & Cassel 2012: 206-207, 211, 214). Jag har också 

försökt ta hänsyn till reflexivitet. Det har jag gjort genom att inför varje genomläsning av 

självbiografierna medvetandegjort min egen förförståelse och reflekterat över den för att 

kunna behålla den öppenhet som behövts för att utföra studien. Min strävan har varit att se 

bortom min egen förståelsehorisont för att därigenom kunna upptäcka någonting nytt som 

kan berika både mig själv och andra människor. Jag har försökt att ha ett öppet sinne, fört 

en dialog och varit öppen för att nå ny förståelse. Det här har också gjort att jag under 

analysprocessen har ifrågasatt och kritiskt granskat mina tolkningar för att reflektera över 

min egen påverkan och jag har också löpande motiverat tolkningarna och citaten (Symon 

& Cassel 2012: 209, 214). Extern validitet handlar slutligen om att studiens resultat ska 

kunna generaliseras och vara överförbart till andra människor. Detta är tämligen svårt då 

urvalet endast är fem personer samt att varje människas upplevelse är unik. Dock finns det 

naturligtvis en förhoppning om att resultatet ska kunna bidra med en viss insikt och 

förståelse om livet, döden och livets mening vilket kan vara välgörande för människans 

subjektiva välbefinnande (Symon & Cassel 2012: 207). Utöver detta bör även tilläggas att 

genom att vi alla tolkar omvärlden olika så blir också tolkningarna olika beroende på vem 

som tolkar den. När det gäller urvalet uppnåddes en variation genom att jag studerade 

personer med två olika sjukdomar, olika kön och åldrar, två olika nationaliteter och olika 

livssituationer. Dessa faktorer kan bidra till att studiens resultat stärks och att det på så sätt 

kan finnas en viss generaliserbarhet. Det som kan tala emot detta är att flertalet var 

offentliga personer som hade en vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift. Trots detta så 

hade de alla olika bakgrund med olika uppväxtmiljö, olika levnadsförhållanden och olika 

yrkestillhörigheter. En var studerande, en annan professor i straffrätt, ytterligare en var 

socionom och två var journalister där även en av journalisterna också var musiker. Det här 

kan således än mer stärka resultatet av den här studien.  

6.5 Egna reflektioner, min förförståelse och självkritik  
Valet av den här uppsatsen grundade sig i min egen erfarenhet av sjukdom och mitt eget 

intresse för existentiella frågor. Jag upplever att denna dimension har försummats på flera 

områden i samhället och som jag tycker behöver lyftas fram. Min tro är att det finns 

mycket gott och positivt i att väcka upp medvetenheten kring dessa frågor och jag tror 

också att så kommer att ske. Jag tror att det är försummandet av dessa frågor som leder till 

att många i dagens samhälle mår dåligt och upplever en vilsenhet och tomhetskänsla. En 

orsak till detta tror jag bland annat är sekulariseringen och individualiseringen vilka i sig 

inte är något negativt.  
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Det finns idag inga utstakade roller och tydliga svar, utan det är upp till var och en att finna 

sin mening, utforska vem man är och hitta var man hör hemma i en värld fylld av olika 

valmöjligheter, krav och förväntningar. Vi lever också i en värld där respekten för 

människovärdet delvis har försvunnit liksom empatin och medkänslan. För mig framstår 

det som viktigt att arbeta för ett samhälle där vi återtar respekten för människans och livets 

värde.  

Inför påbörjandet av den här studien grundade sig min förförståelse mycket på de egna 

upplevelser jag haft med dödens närvaro och med min egen resa genom livet. Jag har gått 

från att ha en stor dödsångest till att i det närmaste övervunnit den, funnit en tro och tillit 

till livet. Jag har en tro på att själen lever vidare efter döden i en annan dimension och att vi 

alla är en del av en större helhet. I min resa genom livet har det existentiella och andliga 

haft en väldigt stor betydelse. Det har hjälpt mig i mitt sökande efter mening och har betytt 

oerhört mycket för mitt välbefinnande. Genom det har jag nått en personlig mognad, börjat 

läka och börjar så sakta finna mig själv och min väg i livet.  

Vad gäller min egen förförståelse så upplever jag att min öppenhet i denna studie har fallit 

sig naturlig och att jag har varit öppen för att sätta mig in i personernas situation. Jag är en 

känslomänniska som har lätt för att leva mig in i andras upplevelser, känslor och att kunna 

se saker utifrån andras perspektiv. Till detta kan också tilläggas mitt stora intresse för 

människor vilket ytterligare underlättat öppenheten för vad materialet förmedlat. Min 

förförståelse har under studiens gång omformats då jag under analysen och tolkningen av 

materialet pendlat mellan del och helhet. Det gör att jag går ur denna studie med en ny 

förförståelse och fördjupad förståelse kring livet, döden och livets mening. Det har gett 

mig en rikedom som jag tar med mig på min fortsatta livsvandring. För en mer utförlig 

redovisning av min förförståelsesammanfattning se bilaga 1.  

När det gäller självkritik kan man först konstatera att mitt resultat och resultatet av den 

tidigare forskningen har många likheter. Eftersom jag startade mitt arbete med att studera 

den tidigare forskningen så kan man fundera på om jag har varit färgad av den och läst 

mina självbiografier med de ”glasögonen”. Jag upplever själv att så inte är fallet. Jag har 

medvetet eftersträvat en öppenhet för vad materialet förmedlat till mig. Här kan jag istället 

se att det är flera beröringspunkter som är gemensamma vilket kan påvisa att det är 

någonting som är viktigt. På så sätt kan det vara vissa saker som kan vara generaliserbara. 

En annan sak som man kan ställa sig funderande till är de ”positiva” karaktärsdrag som jag 

beskriver personerna med och att det ibland kan framstå som ”förskönande”. Till detta kan 

sägas att tyngdpunkten låg på mörker och förlustsidan, men att det också kom någonting 

gott ur det hela. Det här var fem viljestarka personer som besatt ett starkt livsmod och en 

stark livskraft vilket hjälpte dem utstå många svåra prövningar. Till detta tillkom också ett 

stort socialt stöd i form av nära, kära och omgivning. Ytterligare en skillnad mellan den 

tidigare forskningen och min studie är att den förstnämnda är gjord utifrån intervjuer och 

min utifrån självbiografier. Här kan jag se en styrka i att få följa hela resan utifrån 

personernas egna tankar, känslor och upplevelser. Man får följa processen under en längre 

tid, får ett ökat djup och en djupare förståelse. Samtliga personer var välutbildade med stor 

kunskap, de besatt språkets gåva och hade förmågan att uttrycka sig i skrift. Det gör att 

man kan ställa sig frågan ifall personerna själva har förstärkt upplevelserna för att ”göra en 

bra berättelse”. Detta tror jag inte är fallet. För det första byggde den ena boken på en 

dagbok och ytterligare en annan på en blogg. Här är det många ögonblicksbilder som 

uttrycks och dessa var från början inte tänkta att ges ut i bokform. Genom skrivandet fick 

personerna själva en möjlighet att bearbeta och ge uttryck för allt det svåra som de 

genomgick. Slutligen kan man också konstatera att både min egen och den tidigare 

forskningen är västerländsk forskning varför resultatet präglas av detta.   
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Bilagor  

Bilaga 1- Min förförståelsesammanfattning  
Min förförståelse inför påbörjandet av denna studie grundar sig i att jag levt mitt liv i en 

nära och god kontakt med mina närmaste. Från tre års ålder har jag i olika sammanhang 

kommit i kontakt med dödens närvaro. Flera personer i min familj har drabbats av allvarlig 

sjukdom och även varit nära döden. När jag var liten var min bror under några år sjuk och 

vistades vid olika tillfällen på sjukhus. Han blev frisk, men upplevelserna av rädsla och 

ovisshet fanns kvar. Vid tio års ålder blev min mamma akut sjuk och var nära döden. Här 

kom mitt första verkliga traumatiska möte med döden. Mamma överlevde, men det krävdes 

en tid innan hon var helt återställd. Därefter fick min pappa två hjärtinfarkter och kom efter 

dem att flera gånger bli väldigt sjuk. Det här resulterade hos mig i en enorm dödsångest 

och en fruktansvärd rädsla för att förlora mina nära.  

Min morfar hade under min uppväxt hjärtproblem. Han hade fem hjärtinfarkter och gick 

igenom en bypass operation. När jag var fjorton år dog han hemma hos mig. Den här dagen 

var morfar och mormor ute hos mig för att jag var sjuk. Det gjorde att jag efteråt kände en 

oerhörd skuld och min rädsla för döden ökade. Senare insåg jag att morfar inte hade kunnat 

få en bättre och finare död. Han, mormor och jag var alla tillsammans. Han var på en plats 

han älskade och med människor han älskade och allting gick väldigt snabbt.   

Under många års tid har jag själv varit sjuk och när jag var 16 år var jag tvungen att lämna 

skolan för att överleva. Min kropp var mycket svag och mitt immunförsvar helt utslaget. 

Jag kände hur jag befann mig närmare döden än livet. Det skrämde mig mycket. Tankarna 

var svåra och här föll allting samman för mig. Jag fick en existentiell kris där jag grubblade 

mycket över döden, livet och livets mening. Vad skulle hända om jag dör, skulle jag bara 

upphöra att existera och allting bli ett tomrum och mörker eller skulle jag ”komma till 

himlen”? Här började en resa djupt in i mitt inre. Jag läste en mängd litteratur kring 

personlig och andlig utveckling. Genom detta fick jag en tro. En tro på att livet inte tar slut 

efter döden, att vi återförenas i en annan dimension och att det finns en mening med allting 

vi upplever. Detta har hjälpt mig med min dödsångest och idag upplever jag ingen direkt 

rädsla för döden. En av de första böcker som jag läste och som har följt mig under livet var 

Elisabeth Kübler-Ross Döden är livsviktig. Den har haft en stor betydelse för mig. Jag läste 

också vid denna tid Viktor Frankls Livet måste ha mening vilken blev min första verkliga 

kontakt med den existentiella traditionen.  

Under nästan hela min uppväxt fanns farmors vän med mig. Han kom att bli den farfar som 

jag inte längre hade i livet och kom att betyda mycket för mig. Under alla år som jag var 

sjuk fanns alltid mormor, morfar, farmor och ”farfar” hos mig när mamma och pappa 

arbetade. De stod mig väldigt nära och har gett en enorm kärlek. ”Farfar” var en av de 

snällaste människor jag någonsin träffat. När han blev äldre fick han Parkinsons sjukdom.  

Han hade svårt att acceptera sin sjukdom och blev arg när man ville hjälpa honom. 

”Farfar” hade en enorm dödsångest. Han hade svårt att släppa taget om livet och han 

kämpade emot in i det sista. Han skrek att han inte ville dö och att han inte såg ljuset. Han 

greppade krampaktigt tag i våra händer. Slutligen somnade han in efter en lång och hård 

kamp.  

Min mormor var en underbart snäll och vacker människa som älskade livet. Hon var 

vacker både till det inre och yttre. Hon hade ett starkt inre ljus som gjorde att människor 

drogs till henne. Hon besatt en inre styrka och kunskap och hennes kärlek till människor 

var enorm. Hon fanns hos mig under alla svåra år och jag upplever att hon var den som 

kämpade allra mest för mig. Hon ifrågasatte mig aldrig och hon älskade mig innerligt.  
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Jag stod min mormor väldigt nära och när hon blev äldre och ålderdomen kom fanns jag 

hos henne. Mormor hade en stor livskraft, livsmod och livsvilja. Trots att hennes hjärta och 

kropp var slut levde hon ett och ett halvt år på ren vilja. Mormor var inte rädd för döden, 

men hon ville verkligen inte släppa taget om livet och människorna runtomkring henne. 

När mormor dog hade jag överkommit min egen dödsångest och jag kunde finnas där för 

henne. Mormor fick palliativ vård i sitt hem och jag satt hos henne när hon dog. Hon fick 

en vacker och fridfull död. Hon var omgiven av människor som älskade henne, vi talade 

med henne, höll henne i handen, smekte hennes kind, la vårt huvud mot hennes för att hon 

skulle få känna närheten och sjöng barnsånger för henne för hon älskade barn. Hennes rum 

doftade av rosor och lövkojor, fåglarna kvittrade utanför fönstret och vårsolen lyste in 

genom gardinerna. I två och ett halvt dygn befann hon sig i en dvala på grund av morfin, 

men precis innan hon dog vaknade hon till och fick krafter utöver det vanliga. Hon var på 

väg ur sängen, men vi hjälpte och lugnade henne. Medan tårarna rann ned för kinderna 

tittade hon mig hela tiden i ögonen och inom några få minuter kom en sista djup suck. Hon 

släppte taget om livet och gick vidare in i evigheten.  

Precis innan jag påbörjade den här utbildningen var jag barnvakt till mina tre syskonbarn 

som då var elva år och ett tvillingpar på nio år. Min bror arbetade och min svägerska var i 

Australien på utbildning. Dagen efter min svägerska hade åkt blev barnens morfar som var 

sjuk i cancer väldigt dålig och läkarna sa att han inte hade lång tid kvar att leva. Min bror 

och jag talade med barnen som direkt förstod vad det handlade om. Det blev mycket gråt 

och förtvivlan, men vi var tillsammans och pratade om vad som skulle hända. På kvällen 

några dagar senare dog barnens morfar. Min bror åkte till sjukhuset till barnens mormor 

och jag tog hand om barnen och berättade för dem. Barnen stod väldigt nära sin morfar och 

de blev oerhört ledsna när de fick höra att han dött. Jag försökte förklara så konkret som 

möjligt för dem om döden, om att morfar hade kommit till himlen och att han hade fått 

frid. Att morfar nu var tillsammans med sina andra släktingar som är i himlen, att han hade 

det bra och inte längre hade ont. Att det är jättesvårt för oss som är kvar här, att vi kommer 

att vara jätteledsna, att vi får vara ledsna och gråta, vi får vara arga och vi får känna alla 

känslor som finns. Det är inget fel. Vi kommer att sakna morfar och han kommer alltid att 

finnas i våra hjärtan. Jag sa också att vi kan prata med morfar ändå, att han finns med fast 

vi inte ser honom. Att vi alla en dag möts igen. Vi låg i sängen alla fyra och pratade, grät 

och kramades. Det var många, många känslor och många, många funderingar. 

Tvillingpojken sa högt: ”morfar, jag saknar dig och jag älskar dig. Mitt hjärta har brustit 

och det kommer nog aldrig att bli helt igen”. Sen frågade han om jag trodde att det fanns öl 

i himlen. ”Ja, det gör det säkert” sa jag. Då sitter nog morfar och dricker en öl nu med sina 

släktingar trodde han. Tvillingflickan snyftade och grät och frågade om hon nu var tvungen 

att bära svarta kläder i ett helt år. ”Nej, älskling, det behöver du inte svarade jag”. Den 

äldsta flickan tänkte mycket på mormor och ville vara hos henne. 

Det här är några av de upplevelser som jag har haft med dödens närvaro som rört mig och 

mina nära. Jag har gått från att ha en stor dödsångest till att idag nästan ha övervunnit den. 

Jag har en tillit till livet och en tro på att själen lever vidare efter döden. Det existentiella 

och andliga har haft och har en stor betydelse för mitt välmående. Det har hjälpt mig i mitt 

sökande efter mening och i min resa genom livet. Det har gett mig en större tillit, trygghet 

och kraft. Det har också gjort att jag har fått en annan förståelse om vad som är viktigt och 

värdefullt i livet. Genom detta har jag förändrats, nått en ökad personlig mognad, börjat 

läka inombords och börjar så sakta finna mig själv och mitt livssyfte.  

Efter första genomläsningen 

Efter första genomläsningen av självbiografierna fick jag en större förståelse för några av 

mina närståendes upplevelser. Min morfar bar på en viss sorg. Han tog alltid vara på alla 

ögonblick, värnade om sina nära och uppskattade stunderna som vi alla var tillsammans. 

Han gav mycket kärlek, observerade och tog in allting med alla sina sinnen.  
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Samtidigt var det som om han inte var riktigt närvarande i gemenskapen. Känslan var som 

ett sista farväl varje gång man träffade honom. Jag inser tydligare nu att han bar på 

vetskapen om dödens närvaro. Han visste att hans tid och liv var sårbart och att han kanske 

inte skulle leva så länge. Han talade aldrig med någon om detta, utan höll allting inom sig. 

Han bar själv på ångesten, rädslan och sorgen. Det här gjorde han säkerligen av omtanke 

och kärlek till sina nära, men det gör mig ledsen att han behövde bära denna tyngd själv. 

Att han inte hade någon att samtala och dela sina rädslor, funderingar och så vidare med. 

Att han på så sätt hade kunnat få lättat på bördan lite. Jag förstår känslan av ensamhet och 

utanförskap som personerna förmedlade i böckerna. Det blir märkbart hur stor rädslan för 

döden är hos oss och att vi inte är vana att möta den naturligt. Det är som om man inte vill 

ta orden ur munnen för rädslan det kan väcka. Man vill förtränga döden från medvetandet, 

men trots det verkar den ändå vara ständigt närvarande hos personer som är döende. Även i 

de finaste stunderna verkar det vara svårt att fly undan dödens närvaro. Jag förstår också 

vilken enorm dödsångest som ”farfar” hade och hur ingen i hans närhet riktigt kunde hjälpa 

honom. Människan är inte van att hantera existentiella frågor. Vi vågar inte beröra dem. 

Det kan bero på att det är väldigt personliga reflektioner och att de även kan upplevas som 

ödesmättat. Det kan även bero på att det är tankar som behöver behandlas i stillhet. Detta 

är något som är svårt att uppnå i dagens samhälle med sitt höga tempo och sin stressade 

tillvaro.    

Jag blev efter den första genomläsningen också varse vilken oerhörd smärta, sorg och 

olustkänslor som personerna i mina böcker genomlevde. Vilket lidande de upplevde. 

Samtidigt såg man vilken enorm kraft som människan har och vad människan kan göra för 

att försöka bli frisk. Peter var den som gick en annan väg och själv valde att avstå all 

behandling. Det gav mig en tankeställare om hur jag själv skulle agerat om jag befunnit 

mig i samma situation.  

Efter andra genomläsningen  

Efter den andra genomläsningen såg jag tydligt hur värdefulla och betydelsefulla 

människorna i vår omgivning är. Hur viktigt det är att uppskatta och vara rädd om 

varandra. Hur vi för alltid är en del av varandra och hur vi kan ge varandra styrka, hopp 

och mod. Hur viktig kärleken är. Hur viktigt det är att vi inte tar varandra för givet utan 

visar vår kärlek, betydelse och omtanke om varandra medan vi fortfarande kan.  

Jag förstod nu även ”farfar” bättre. Jag förstår ångesten han upplevde över att inte kunna 

kontrollera sin kropp, hur kroppen faktiskt svek honom och den maktlöshet och frustration 

det skapade hos honom. ”Farfar” höll väldigt hårt på sin personliga integritet, ville klara 

allting själv och blev mycket arg när man försökte hjälpa honom. Det gjorde honom 

kränkt. Här kan jag se hur viktigt det är att samtala om tankar, känslor och rädslor kring det 

man upplever. Språket är en mycket värdefull källa till ökad förståelse för varandra. Det är 

på många sätt vår viktigaste tillgång. Det är i samtalet och i gemenskapen vi blir till och 

formas som människa. Det är här vi kan knyta kontakt, skapa samhörighet, nå förståelse 

och medvetenhet om oss själva och andra. Jag tror att ”farfar” var väldigt rädd för att bli 

betraktad som annorlunda och förlora sin identitet. Att han inte skulle bli lika värdig och 

delaktig. Det var hans rädsla, skam, sårbarhet och ångest som tog sig uttryck i form av 

aggressivitet. Även om vi förstod det så är jag ledsen över att vi inte kunde hjälpa honom 

fullt ut med detta. Att även om han var sjuk och kroppen svek honom så var han 

fortfarande samma person, var lika värdig och lika älskad. Här kan man också se att 

sårbarhet är en känsla som människan har svårt att hantera. Vi vill gärna känna oss starka, 

kraftfulla och modiga. Sårbarhet är inget vi gärna omfamnar. Vi tränger undan den och 

bedövar den på olika sätt. Allt för att slippa känna den. Men det kanske är genom att våga 

känna på sårbarheten som vi kan nå fram till kärnan av någonting viktigt.  
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Jag blev också medveten om hur personerna som jag följde i studien fortfarande var 

densamma som innan sjukdomen, men att de nådde en förstärkt upplevelse av deras sanna 

jag. De kom närmare sin själ och sitt eget sanna jag. I min b-uppsats studerade jag 

människors upplevelser av livsvärlden i en svår livssituation, och hur de utifrån den åter 

kunde finna mening i livet. I undersökningen såg jag att identiteten hos personerna 

förändrades helt och den förförståelsen bar jag med mig inför påbörjandet av den här 

studien. Detta trodde jag även skulle gälla denna studie, men så var inte fallet. Här kan jag 

se att jag hade en förutfattad mening, men att jag var öppen för vad materialet förmedlade 

och på så sätt fick en ny insikt.  

Vi går alla i livets skola. Vi har olika tankar, känslor och upplevelser, men det som är rätt 

för mig behöver inte nödvändigtvis vara rätt för en annan människa. Min tanke om hur 

viktigt det är att försöka förstå att vi alla är unika varelser förstärktes. Det innebär att jag 

inte har någon rätt att döma eller ifrågasätta en annan människas tankar, känslor och 

agerande. Vi har alla var och en svaret inom oss själva, men vi måste få möjlighet att 

reflektera över dem i stillhet. Därför tror jag att det är viktigt att skapa förutsättningar för 

att kunna begrunda de funderingar som väcks när man befinner sig i en svår livssituation. 

Jag kan också ännu mer förstå hur viktigt det är att våga lita till sin egen röst och sin egen 

sanning. Att våga stå för, följa sitt inre och inte falla för frestelsen att följa vad andra säger. 

Att kunna se att mina svar finns inom mig, medan dina svar finns i dig.  

Här förstärktes också min tanke om att vi inte fullt ut kan förstå en annan människa, men vi 

kan försöka ha förståelse för denne. Vi kan finnas där för henne/honom, stödja, trösta, hålla 

om, vara lyhörd, inkännande och ge personen tillåtelse att få uttrycka det som den behöver. 

Att det heller inte är farligt att våga känna på svåra känslor, utan att det till och med kanske 

är nyttigt för att medvetandegöra, bearbeta, förstå och läka. Detta för att slutligen kunna 

lämna ifrån sig dem och nå en ny insikt och förståelse.  

Jag såg tydligare efter denna genomläsning hur fokus låg på olika delar i de olika faserna. I 

början var personerna mer riktade mot döden och upplevde en enorm förtvivlan. Fokus låg 

på rädsla, ångest, sorg, ilska och förlust. Denna fas handlade framför allt om det fysiska, 

materiella och ren överlevnad. Här såg jag hur oerhört viktigt det är att det finns ett socialt 

stöd när man befinner sig i en svår livssituation. Att det finns personer som kan fånga upp, 

trösta, stödja, ge trygghet, kärlek, närhet, närvaro, praktisk och moralisk stöd, kunskap och 

förstå vikten av att låta personen få uttrycka sin rädsla, frustration, ångest, tankar och 

känslor. Att det finns personer som ger kärlek, förståelse, samhörighet och 

medmänsklighet. Här förstärktes också min tro på hur viktigt det är att vistas i miljöer där 

sinnena får ro och näring. Hur natur, djur, vackra harmoniska miljöer och beröring kan 

hjälpa till att läka själen. Detta är komponenter som alla kan skapa förutsättningar för en 

person att läka och som kan ge en person hopp, livskraft och mod i en prövande situation.  

Jag fick efter andra genomläsningen en förståelse för vilken grundtrygghet människan 

upplever i sitt vardagsliv och hur viktig vardagen är för människans välbefinnande. Hur 

värdefullt det är att få vara i sitt eget hem och få vara delaktig i gemenskapen. Här 

förstärktes också min egen tro på hur viktigt det är att människan själv väljer hur den vill 

förhålla sig till utmaningarna. Man kan skönja hur rädsla försvagar och paralyserar, medan 

människan stärks av att våga följa sin egen inre röst.  

Jag såg också att det var först mot livets slutskede som den andliga dimensionen blev 

större och mer tog överhanden. Detta innebar en förändring av min förförståelse. Jag hade 

trott att den skulle komma tidigare, men också här hade jag en förutfattad mening. Det 

framgår hur viktig livsvärlden är och hur samtliga dimensioner behövs för att människan 

ska bli hel och få må bra. Det absolut viktigaste verkar dock kärleken och samhörigheten 

vara.  
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Slutligen kan man se hur sinnena blir mer skärpta hos personer som är döende. De blir mer 

medvetna om allt de har runt omkring sig, ser nyanser och värdet av sådant de förr tagit för 

givet. De ser skönheten i naturen, förstår tryggheten, lugnet och kraften som djuren ger, 

förstår värdet av livet, tiden och nuet, tar vara på det och upplever det helt och uppskattar 

och förstår värdet av gemenskapen med betydelsefulla människor.  

Slutord 

Arbetet med den här uppsatsen har gett mig en stor rikedom som jag tar med mig på min 

fortsatta livsvandring. Jag kan se hur jag med det här arbetet på sitt sätt också väver 

samman mitt eget liv och mina tidigare upplevelser i livet. Hur jag knyter ihop en del av 

livet och tar ett steg över i någonting nytt. Det jag bär med från den här studien är en 

tacksamhet och glädje för det livet erbjuder mig och jag känner också ett ansvar för att ta 

vara på det liv som finns för mig här och nu. Jag vill följa min inre röst, ta vara på 

kärleken, ljuset och allt underbart som livet har att ge. Jag vill finnas där för mina 

medmänniskor och uppleva livet tillsammans med dem. Både svårigheterna och 

ljusglimtarna. Livet är en skola som innebär både toppar och dalar. Jag vill njuta av 

topparna och ta till mig lärdomarna och styrkan jag hämtar ur dalarna. Jag vill vara med i 

skapandet av mitt liv och göra det bästa möjliga för att nå min fulla potential. Kärlek, 

empati, närvaro, samhörighet och medmänsklighet är viktiga ord som jag tar med mig på 

min fortsatta vandring genom livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


