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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns en tid av väntan före döden. För att kunna vänta på döden krävs det från 

individen en acceptans och medvetenhet kring att man ska dö.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av väntan när de befinner sig i 

ett palliativt skede.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie av tre biografier, Den utmätta tiden, Tisdagarna med 

Morrie och Ro utan åror. En teoristyrd analys utifrån de sex S:n, samt en systematisk 

textkondensering användes. 

Resultat: I analysen framkom två teman: Viktiga inslag i väntan på döden och Reflektioner 

kring liv och död. Det framkom att väntan är en process med fyra stadier: Acceptans, Väntan 

på sjukdomens väg, Förberedande inför döden och När bara väntan finns kvar. De två teman 

finns genomgående i de tre första stadierna. 

Diskussion: I diskussionen speglas resultatet mot bakgrunden och egna reflektioner påtalas. 

Diskussionen avslutas med reflektioner kring hur studien kan kopplas till sjuksköterskans 

perspektiv.  

Nyckelord: Väntan, döden, palliativ vård, acceptans, sociala relationer. 

Keywords: Waiting, death, palliative care, acceptance, social relationships. 
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1 Inledning 

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, är ett svenskt ordspråk som belyser att 

väntan finns överallt i alla former och vad individen än gör. Den erfarenhet vi har är att det 

kan vara ansträngande och stressande att vänta, även på små och simpla saker. Det väcker 

tankar om vad innebörden är av att vänta på döden. Intresset för begreppet väntan i relation 

till döden väcktes hos oss under den verksamhetsförlagda utbildningen inom palliativ vård då 

vi fann att väntan kan se olika ut hos patienter beroende på hur nära döden de befinner sig. Vi 

kommer som sjuksköterskor att möta människor som väntar på döden och för att kunna ge ett 

professionellt bemötande och en optimal omvårdnad av hög kvalitet anser vi att det är av vikt 

att undersöka och belysa begreppet väntan vid livets slut.  

 

2 Bakgrund 

Begreppet väntan hos patienter är relativt outforskat och det finns ett begränsat antal studier 

gjorda som belyser det. De studier som beskriver väntan är relaterade till transplantation och 

asyl (Lennartsson, 2007; Torunn Bjørk & Nåden, 2008). År 2009 kom det en avhandling som 

belyser väntan, dock ur ett vardagligt perspektiv gällande friska personer (Beckman). 

Avhandlingen går inte att applicera på väntan på döden. Däremot har väntan framkommit som 

bifynd i undersökningar som berör den sista tiden i livet. Föreliggande litteraturstudie 

fokuserar på väntan hos patienter som befinner sig i en palliativ fas. Patienten har fått sin 

diagnos och det finns inte längre några kurativa behandlingar utan endast symtomlindring 

kvarstår för att kunna ge patienten en bra sista tid i livet. Döden är alltså närvarande inom en 

överskådlig tidsrymd.  

 I bakgrunden kommer det att beskrivas och belysas ett antal begrepp som har anknytning 

till väntan och döendet. Begreppet tid kommer att förklaras och hur tid hör samman med 

väntan. Det kommer att framkomma en definition av begreppet väntan. Faktorer som påverkar 

döendet så som den moderna döden och filosofin bakom vård i livets slutskede kommer att 

beröras. Slutligen kommer bifynd som har framkommit i undersökningar som berör den sista 

tiden i livet att beskrivas. 
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2.1 Tid och upplevelse av väntan 

Moltmann (2000) försöker ur ett teologiskt perspektiv beskriva vad tid är. Tid kan sägas vara 

något som inte är rumsbestämt och som tar plats i en irreversibel följd från dåtid genom nutid 

till framtid. För att kunna förstå det krävs en medvetenhet om att människan lever i nutid. 

Dåtiden kommer aldrig igen och människan kan endast visualisera den genom minnen, hon 

kan aldrig vara närvarande i dåtiden. Likaså kan hon inte vara närvarande i framtiden utan 

endast visualisera den genom förväntningar om vad den för med sig. Samtidigt är människan 

endast närvarande i nutiden genom observationer. Trots att människan inte kan leva i dåtid, 

nutid och framtid samtidigt är alla tre närvarande och hon upplever innebörden av dem genom 

minnen, observationer och förväntningar. Moltmann ser döden som sorti från tiden, det vill 

säga en sorti från minnen, observationer och förväntningar. Innan samhällets modernisering 

sågs döden som en dörr från tiden till evigt liv, men allt eftersom har synsättet förändrats till 

att döden ses som en dörr från tiden till evig tomhet (Moltmann, 2000).  

 Maister (1985) menar att väntan är beroende av tid då väntan förlöper under tid. Maister 

beskriver en del av psykologin bakom väntan. Det bör nämnas att väntan upplevs kortare om 

det finns någon sysselsättning istället för att bara vänta. Tiden som spenderas med att vänta 

upplevs som kortare om en annan person, vare sig det är vårdpersonal eller anhörig, 

uppmärksammar väntan. En viktig aspekt är att även om sysselsättning gör väntan kortare 

beror det också på vilken sysselsättning det är. Väntan kan kännas längre om sysselsättningen 

påminner om en obehaglig händelse som väntan leder fram till. Situationen kan framkalla 

ångest vilket kan få väntan att upplevas som längre. Vidare skriver Maister att om det inte 

finns kännedom om hur lång väntan kommer att bli eller varför den finns, alltså att det är en 

okänd väntan, kommer väntan att kännas längre än vad den hade gjort om det fanns kunskap 

om längden på den. Slutligen bör det kännas till att tiden som spenderas med att vänta kan 

upplevas svårare om väntan sker ensamt än om den sker i grupp (a.a.).   

 

2.2 Definition av väntan 

Då det inte finns någon ensidig definition av begreppet kommer det att göras en stipulering av 

väntan.  

 Kinnaird (2009) skriver om hur friska människor vanligtvis inte tycker om att vänta. 

Människan lever i ett samhälle där hon förväntar sig att allt ska ske omedelbart, det finns 

snabbmat, snabba sätt att kommunicera på, den kortaste kön i butiken är att föredra och i 
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största möjliga mån undviks att behöva vänta. Patienter som drabbas av cancer kastas från ett 

brådskande samhälle till att leva i slowmotion. De tillbringar timmar att vänta i telefon, vänta 

på att bli uppringda, vänta på behandling, vänta vid stoppljus på väg till behandlingen, vänta 

på parkeringsplats och så vidare. Kinnaird (2009) fortsätter att beskriva hur det ödslas tid i 

samband med väntan, både för patienten och för personal.  

 Lunghi (2004) menar att många mänskliga samhällen associerar väntan med passivitet, 

fatalism och en frånvaro av handling. Tidigt i livet poängteras det att nya utmaningar ska 

mötas med handling och inte med väntan. Vidare menar Lunghi att väntan är den tid som 

passerar tills en händelse inträffar eller en process utvecklas. Det behöver inte finnas några 

förväntningar på resultatet av händelser eller processer, det behöver inte ens finnas hopp. Allt 

som behöver finnas medan tiden passerar är tålamod och vaksamhet som gör att förändringar i 

händelser eller processer kan upptäckas (a.a.).  

 O’Connor (2005) berättar hur hon sedan sin medicinska utbildning genom åren har hört 

mängder av variationer på sorgens fyra faser: chock, förnekelse, köpslående och acceptans, 

men inom den palliativa vården anser hon sig kunna skymta ytterligare en fas, den av väntan. 

Symtomlindringen är tillgodosedd, anhöriga har besökt den döende, farväl har tagits och 

patienten har gjort bokslut av sitt liv. Det finns ingenting kvar i livet och endast döden 

kvarstår, en fas av väntan. O’Connor menar att väntan är tiden mellan liv och död. Liknande 

tankar har Kübler-Ross (1969, s.114) ”Det är som om smärtan hade försvunnit, kampen är 

över och nu kommer en tid för den sista vilan före den långa resan”. 

 Reflektionerna av Kinnaird (2009), Kübler-Ross (1969), Lunghi (2004) och O'Connor 

(2005) leder fram till att väntan i den här studien hädanefter kommer definieras som en 

mänsklig väntan i ett palliativt skede. Väntan är tiden mellan liv och död och som sträcker sig 

mellan nutid och framtid. Väntan är den tid som förflyter tills en händelse inträffar eller att en 

process utvecklas. Det behöver inte finnas förväntningar på resultat av händelser eller 

processer, det behöver inte ens finnas hopp.  

 

2.3 Faktorer som påverkar döendet 

2.3.1 Den moderna döden 

Den moderna döden pratas det inte om (Field, 1996) och människan tänker som om hon vore 

odödlig (Sandman, 2001, s.197). Döden har förflyttats från det vardagliga livet till att hanteras 

av experter på sjukhus. Det finns tre aspekter som påverkar den moderna döden. För det första 
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sker majoriteten av dödsfall genom tidsmässigt utdragna obotliga sjukdomar. För det andra 

sker de flesta dödsfall på sjukhus (Field, 1996; Ternestedt, 2010), dock bör det påtalas att 

tiden innan döden oftast tillbringas i hemmet. En händelse kan ske som gör att individen 

väljer att komma till ett sjukhus där dödsfallet inträffar. För det tredje påverkas människan av 

rädslan för döden som process, och rädslan av att förlora en anhörig (Field, 1996). Yalom 

(2002, s.168) menar att döden är en utmaning för människans existens. Döden uppfattas i 

allmänhet som att förlora sig själv vilket är förknippat med dödsångest (a.a.).  

 Kübler-Ross (1969, s.20-26) påpekar att samhällets utveckling har bidragit till människans 

attityd till döden, det vill säga att hon undviker döden i största möjliga mån. Individsamhället 

har utvecklats till ett massamhälle där ingen vågar möta döden som den är. Istället används 

försvarsmekanismer så sinnrika att människan själv inte är medveten om dem. Utvecklingen 

kan ses som att förr kunde en man möta sin fiende öga mot öga, det fanns en rättvis chans i ett 

personligt möte med en synlig fiende. Idag måste såväl soldater som civila vara medvetna om 

massförstörelsevapen som inte ger någon rimlig chans till överlevnad. Utvecklingen av 

samhället har bidragit till en alltmer ökad fruktan för förgörelse och därmed fruktan för 

döden. Vidare beskriver Kübler-Ross att om den moderna attityden till döden antas blir det 

självklart att människan måste utveckla försvarsmekanismerna ytterligare, hon kan inte 

förneka faran för evigt och låtsas att hon lever tryggt. Kan inte döden förnekas kan försök 

göras att bemästra den. Det går att läsa om dödsfall i tidningen och rysa, men samtidigt 

glädjas åt: det var någon annan, inte jag. Det enda som finns att göra för att ändra attityden till 

döden är att varje individ ställer sig själv mot väggen och försöker förstå sin egen död, lär sig 

att acceptera den tragiska men oundvikliga händelsen och därmed kunna känna frid i livet 

(a.a.). 

 

2.3.2 Vägen till att acceptera döden 

Kübler-Ross (1969, s.45-135) beskriver fyra faser som leder fram till den femte fasen, 

Acceptans, som innebär att acceptera döden. Den första fasen benämns som Förnekande där 

patienten vid beskedet om en obotlig sjukdom kommer reagera med tankar som: Nej, det här 

händer inte mig. Förnekandet fungerar som ett skydd och tillåter patienten att samla sig och 

med tiden mobilisera andra mindre radikala försvarsmedel. När så har skett går patienten in i 

den andra fasen, Vrede, som består av känslor som raseri, avund, bitterhet och vrede. Vreden 

kan riktas åt alla håll och ibland slumpmässigt projiceras på omgivningen. Så småningom 
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avtar vreden och individen går över till den tredje fasen, Köpslående. I fasen använder sig 

personen av manövern att köpslå, i likhet med ett barn som hävdar att han/hon kan diska 

resten av veckan om han/hon får göra en speciell sak till helgen. Majoriteten av dessa 

köpslåenden sker med Gud eller motsvarande och handlar om en önskan att förlänga livet 

eller att få leva några dagar utan fysiskt och psykiskt lidande. Dock hålls dessa köpslåenden 

inte alltför sällan hemliga och gör att vårdpersonal inte får möjlighet att följa den döende 

individens köpslående. I den fjärde fasen, Depression, byts vreden och raseriet ut till en 

depression som kommer av en känsla av stor förlust. Förlusten varierar från individ till 

individ och kan uttryckas som att en kvinna med bröstcancer upplever en förlust av sin kropp, 

en högt uppsatt man upplever förlusten av att inte längre duga då orken inte räcker till. 

Kübler-Ross (1969, s.45-135) skiljer på reaktionsdepression, känslan av förlust, och 

förberedandedepression som innebär att patienten måste gå igenom en obotlig sorg för att 

förbereda sig inför sitt slutgiltiga farväl från världen. Slutligen när patienten fått tillräckligt 

med tid och har bearbetat de fyra faserna kommer en fas av acceptans att nås. Fasen av 

acceptans är inte en lycklig fas, den saknar känslor (a.a.).  

 Sandman (2001, s.168-193) argumenterar om varför acceptans och medvetenhet om sin 

stundande död är viktig. Genom att människan accepterar och blir medveten om sin död 

upplevs det viktigt för henne vad som görs med tiden, som blir mer värdefull. Den generella 

idén är att tidens spelrum ökar medan mängden tid minskar, det vill säga ju mindre tid som 

finns till förfogande desto viktigare blir det vad som görs med den. I praktiken innebär det att 

när en kort tid att leva kvarstår blir det viktigt att vara medveten om det för att möjliggöra att 

spendera tid på saker som berikar det kvarstående livet (a.a.).   

 

2.3.3 Palliativ vård 

Begreppet palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium vilket betyder mantel 

(Sandman & Woods, 2003). En mantel används för att skydda sig själv eller någon annan från 

kyla, men kylan kvarstår. Därmed innebär palliativ vård att det inte längre går att bota en 

sjukdom, men det går att lindra den. Tilläggas bör att i svensk kontext handlar palliativ vård 

om vård i livets slutskede, det vill säga att sjukdomen så småningom  kommer att leda till 

personens död. Därför bör vårdpersonal med engagemang och omtanke försöka åstadkomma 

bästa möjliga förebyggande och lindrande behandling (Sandman & Woods, 2003).  
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World Health Organization (WHO, 2002) har tagit fram riktlinjer i fyra hörnstenar som 

beskriver vad patienten kan förvänta sig utav den palliativa vården.  

Symtomkontroll som omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov, 

vilket innebär att analysera, behandla, följa upp och dokumentera smärta och andra symtom. 

Samarbete av ett multiprofessionellt team bestående av minst läkare och sjuksköterska. 

Kontinuerlig tillgång bör finnas till arbetsterapeut och sjukgymnast och vid behov 

undersköterska, dietist, kurator och andra specialister inom olika områden, vilket ger en hög 

och mångfacetterad kompetens.  

Kommunikation och relation ska finnas inom och mellan arbetslag. Det ska även finnas 

mellan vårdpersonal och patient samt närstående. 

Stöd till närstående ska ges under och efter dödsfallet samt att de närstående bör få 

möjlighet till delaktighet i vården efter egen förmåga och få information och stöd av 

vårdpersonal (WHO, 2002).   

 

2.4 Väntan på döden 

Under genomgång av tidigare forskning i ämnet framkom en studie av Berterö, Vanhanen och 

Appelin (2008). I studien kan tiden för fastställandet av diagnosen urskiljas som första gången 

patienten väntar i samband med sjukdomen. Tiden spenderades i osäkerhet om det fanns 

någon behandling kvar, om än inte kurativ. Mycket tid gick åt till att vänta, tiden fylldes av 

oro och mer väntan tillsammans med tankar om att väntan kunde leda till döden då tiden gick 

utan ett klart besked. Trots väntan fanns upplevelse av hopp då viljan att fortsätta leva var 

starkare än något annat (a.a.).  

 En annan studie gjord av Chui, Donoghue och Chenoweth (2005) bekräftar Kübler-Ross 

(1969, s.45-135) faser till att acceptera döden, dock med andra namn och med fokus att ha 

drabbats av cancer i den kinesiska kulturen. Chui et al. (2005) beskriver i resultatet hur kärnan 

i studien var att kämpa för att fortsätta leva. I den akuta krisen direkt efter diagnosen ansåg 

individen sig ha förlorat kontrollen och reagerade med blandade känslor såsom chock, 

misstro, ånger, vrede, lugn, acceptans och nedstämdhet. Fasen följdes av att kämpa mot 

sjukdomen för att få kontroll över situationen. När inte det längre var möjligt insåg 

individerna att de inte kunde vinna mot cancern, de slutade att kämpa och tillät ödet att ta 

över. Chui et al. (2005) beskriver vidare att när det inte fanns några strategier kvar att 

bekämpa cancern med och i takt med att personerna blev svagare, kunde de endast vänta på 
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att den sista dagen skulle komma, vänta på döden. I den sista fasen visade personerna inget 

intresse av vad som hände runt omkring dem. De kunde ha olösta problem och bekymmer, 

men ingen energi att ta itu med dem. De väntade tysta, oförmögna att stå emot den kommande 

döden (a.a.).  

 En annan studie utförd av Jacques och Risteen Hasselkus (2004) poängterar att 

sysselsättning vid livets slut kan likställas med en god död. Sysselsättningen bestod av att 

göra det som betyder något: att fortsätta leva, att få allt i ordning: förbereda för döden, det tar 

så lång tid: att vänta på döden och ett vänligt farväl: döden och efter döden. Väntandet på 

döden kunde ske ensamt eller i sällskap av andra människor. För vissa var väntan inte så svår, 

för andra sträckte sig väntan över långa perioder av orörlighet (a.a.).  

  

3 Problemområde 

Begreppet väntan hos patienter är relativt outforskat. Vid sökning av studier vars syfte var att 

belysa väntan hittades begreppet inom andra ämnesområden än det palliativa. Vid sökning av 

studier som berör livets slut hittades däremot ett fåtal där begreppet väntan förekommer som 

ett bifynd.  

 Vid genomgång av litteratur och forskning har det framkommit att det finns en tid av 

väntan före döden. Tid sträcker sig irreversibelt från dåtid genom nutid till framtid och hör 

samman med väntan då väntan förlöper under tid. Definitionen av väntan blir således en 

mänsklig väntan i ett palliativt skede, väntan är tiden mellan liv och död och som sträcker sig 

mellan nutid och framtid. Väntan är den tid som förflyter tills en händelse inträffar eller att en 

process utvecklas. Det behöver inte finnas förväntningar på resultat av händelser eller 

processer, det behöver inte ens finnas hopp.  

 Samhällets och människans syn har förändrats till en starkare rädsla och fruktan för döden 

vilket gör att människan bygger upp sinnrika försvarsmekanismer för att kunna se sig själv 

som odödlig. Det som finns att göra för att ändra attityden till döden är att varje individ ställer 

sig själv mot väggen och försöker förstå sin egen död. 

 Då den palliativa vården utmynnar i att ge patienten vård i enlighet med dennes fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov är det viktigt att belysa begreppet väntan relaterat till 

döden.  
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4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelse av väntan när de befinner sig i ett 

palliativt skede.  

 

5 Teoretisk referensram 

Arbetet avgränsas genom att i analysen använda tankemodellen De Sex S:n som inriktar sig 

på den palliativa vården. Tankemodellen syftar till att kunna ge patient och anhörig bästa 

möjliga livskvalitet genom att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov utifrån patientens egna önskemål (Ternestedt, Andershed, Eriksson, & Johansson, 

2002). Ternestedt (2010) beskriver det som en modell med ett holistiskt synsätt ur ett 

patientperspektiv. De sex S:n består av sex nyckelord: Symtomlindring, Självbestämmande, 

Sociala relationer, Självbild/självrespekt, Summering och känsla av sammanhang samt 

Samtycke med innebörden att ha försonats med sin situation. Nyckelorden utmynnar i att 

patienten ska få en så god död som möjligt (a.a.), vilket innebär den död en enskild person 

skulle välja om det vore möjligt (Ternestedt et al., 2002). 

 Symtomlindring innebär att vårdpersonal tillsammans med patienten kartlägger för 

patienten viktiga symtom och lindrar dem. Symtomen kan variera från fysiska som smärta till 

psykiska som ångest och oro. De bör lindras i möjligaste mån för att patienten ska kunna få en 

bra sista tid och ha energi kvar att fokusera på andra för patienten viktiga saker (Ternestedt, 

2010; Ternestedt et al., 2002) 

 Självbestämmande är en aspekt som bör finnas med i vården av en döende patient. Det 

innebär att vårdpersonal bör främja patientens självbestämmande och självständighet genom 

att lyssna till och respektera individens integritet. Kan självbestämmandet behållas i 

möjligaste mån kommer patienten att uppleva att han/hon fortfarande har rätt till sitt eget liv 

och därmed kunna behålla sin värdighet (Ternestedt, 2010; Ternestedt et al., 2002).  

 Sociala relationer syftar till att patienten i möjligaste mån ska kunna behålla de sociala 

relationer som han/hon önskar för att kunna bevara sin identitet. Patienten ska kunna känna en 

trygghet i att kunna behålla relationerna fram till sin död och på så vis uppnå en del av den 

goda döden (Ternestedt, 2010; Ternestedt et al., 2002).  

 Självbild/självrespekt är något som kan förändras när människan drabbas av en obotlig 

sjukdom då förändringar sker trots att man inte vill det. Plötsligt kan patienten vara den 
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cancersjuka istället för den starka, den svårt sjuke istället för den ansvarstagande eller 

liknande. Vårdpersonal bör bidra till att patienten får bevara en så positiv självbild som 

möjligt. För att kunna stödja patienten måste vårdaren veta hur den enskilda individen 

upplever de olika förluster som han/hon genomgår. Genom att lyssna till patienten kan 

vårdarna få kunskap om vem patienten är och genom berättandet kan patienten få perspektiv 

på sitt levda liv. Bevarandet av självbild/självrespekt är en stor del av en god död (Ternestedt, 

2010; Ternestedt et al., 2002).  

 Summering och känsla av sammanhang innebär att genom ett aktivt lyssnande och stöd när 

så patienten önskar, hjälpa patienten att se sammanhang i sitt liv. Genom stöd kan patienten få 

möjlighet att förverkliga för honom/henne viktiga mål i livet och på så vis kunna acceptera 

döden så att den kan bli god. Nyckelordet syftar även till att låta patienten reflektera kring liv 

och död för att uppnå en känsla av mening (Ternestedt, 2010; Ternestedt et al., 2002).  

 Samtycke med innebörden att ha försonats med sin situation, det vill säga samtycke till att 

dö, innebär att främja patientens möjligheter till försoning med sin situation. På så vis kan 

patienten få uppleva en känsla av frid, trots att döden inte behöver välkomnas (Ternestedt, 

2010; Ternestedt et al., 2002).  

 Om de sex nämnda nyckelorden beaktas och ses som en helhet kan en god död, i 

möjligaste mån, uppnås (Ternestedt, 2010; Ternestedt et al., 2002).  

 

6 Metod  

En kvalitativ litteraturstudie genomfördes där en analys av tre biografier gav upphov till 

resultatet.  

 En kvalitativ metod syftar enligt Malterud (2009, s.29-32) till att undersöka hur ett 

fenomen kan visa sig utifrån människors egna berättelser på ett djupgående och holistiskt sätt. 

Problemställningar som kan belysas är bland annat upplevelser, tankar, erfarenheter och 

attityder (a.a.). En litteraturstudie skall enligt Olsson och Sörensen (2007, s.87) bestå av 

samma delar som andra uppsatser, det vill säga: bakgrund, syfte/frågeställning, 

insamlingsmetod, resultat och diskussion. I en litteraturstudie används litteraturen som 

informationskälla på samma sätt som respondenten är uppgiftslämnare i en intervjustudie 

(a.a.). 
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6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen består av biografier om personer som befinner sig i ett palliativt skede. 

Biografierna introducerades under tidigare terminer i sjuksköterskeutbildningen.  

 

6.2 Urval 

De urval som gjorts var att välja biografier som är skrivna utav eller tillsammans med en 

döende person som befinner sig i ett palliativt skede. Anhörigperspektiv och skönlitteratur 

exkluderades. Förförståelse har undvikits genom att välja biografier som inte lästs innan 

genomförandet av studien.  

 Tre biografier valdes, Den utmätta tiden av Peter Noll (1985), Tisdagarna med Morrie  av 

Mitch Albom (1997) samt Ro utan åror av Ulla-Carin Lindquist (2004).  

 Den utmätta tiden skriver Noll (1985) när han får diagnosen urinblåsecancer och tar 

beslutet att inte genomgå behandling utan att istället få möta döden lugnt och samlat som sig 

själv. Under de nio månader Noll går mot sin död funderar och reflekterar han i boken kring 

döden.  

 Tisdagarna med Morrie skrivs av Mitch Albom (1997) som besöker sin gamla professor 

Morrie Schwartz som insjuknat i amyotrofisk lateralskleros (ALS). Boken bygger på de 

diskussioner Albom och Schwartz har tillsammans under sjukdomens förlopp.  

 Ro utan åror är skriven som dagbok med innehåll av nutid och dåtid, skriven av Ulla-Carin 

Lindquist (2004) som mitt i livet drabbas av ALS.   

 

6.3 Analys 

Analysen är baserad på tre biografier och är gjord som en systematisk textkondensering och 

teoristyrd analys inspirerad av Malterud (2009). Analysmetoden valdes för att möjliggöra 

överblick på ett omfattande material och gå från en helhet till delar till en ny helhet. Malterud 

(2009, s.111) påpekar att proceduren för analys inte behöver följas utan kan modifieras, 

däremot är proceduren en bra grund. I analysen modifierades proceduren genom att de två 

första stegen i systematisk textkondensering ersattes av meningsbärande enheter som plockats 

ut enligt den teoristyrda analysen. Mellan fas tre och fyra i systematisk textkondensering 

sorterades den abstrakta innebörden i nya teman. Nedan följer en beskrivning på hur analysen 

gått till.  
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 Enligt Malterud (2009, s.97) innebär en teoristyrd analys att texten sorteras enligt 

förhandsbestämda kategorier hämtade från aktuell teori. I denna analys innebär det att texten 

har sorterats enligt de sex S:ns nyckelord: Symtomlindring, Självbestämmande, Sociala 

relationer, Självbild/självrespekt, Summering och känsla av sammanhang samt Samtycke med 

innebörden att ha försonats med sin situation. Sorteringen enligt de sex S:n ledde till att 

meningsbärande enheter blev utplockade. Efter sorteringen gjordes det som Malterud (2009, 

s.106-108) beskriver som tredje fasen i textkondensering, det vill säga kondensering från kod 

till innebörd. Det innebar att det konkreta innehållet i varje meningsbärande enhet 

formulerades om till abstrakt innebörd (a.a). När den abstrakta innebörden var nerskriven 

åsidosattes den teoretiska referensramen och den abstrakta innebörden sorterades i nya teman. 

Därpå gjordes det som Malterud (2009, s.108-111) kallar för den fjärde fasen, 

sammanfattning. Det innebar att det gjordes en innehållsbeskrivning för varje nytt tema varpå 

citat, som ger en så träffande bild som möjligt av innehållsbeskrivningen, valdes ut. Sist sattes 

en rubrik på varje innehållsbeskrivning med citat för att sammanfatta handlingen (Malterud, 

2009, s.109-110). Se bilaga 1 för exempel på hur analysen sett ut.  

 Vid analysen framkom två teman och fyra stadier. Ett övervägande har gjorts om teman 

ska kallas för teman eller kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) svarar kategorier 

på frågan "vad" medan teman svarar på frågan "hur". Syftet i uppsatsen behandlar frågan hur 

och därmed valdes benämningen teman. Ett övervägande har också gjorts gällande 

benämningen stadium, vilket Svenska Akademiens Ordbok (1986) definierar som en del i en 

process som löper under tid.  

 Stadierna illustreras i resultatet genom en egenkonstruerad figur som visas i samband med 

stadiet som beskrivs i texten under figuren. I rubrik 7.3 visas figuren i sin helhet samt ges 

förklaring till hur den ska tolkas. 

 

6.4 Forskningsetiskt övervägande 

Risk för feltolkning föreligger då två av biografierna är skrivna på ett annat språk än svenska 

och därmed är översatta en gång innan tolkning av den svenska texten sker.  

 Arbetet har skett så objektivt som möjligt för att minska risken att förvränga textens 

mening och innebörd. Dock föreligger risk för favorisering och därmed subjektiv tolkning då 

möjligheten finns att identifiera sig med en eller flera personer ur biografierna.  
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 Det föreligger även risk med att använda en teoristyrd analys då tolkning av texten kan ske 

för att passa teorin eller att innehåll utelämnas. Malterud (2009, s.97) poängterar att med en 

sådan analysform finns också en risk för att återskapa redan känd kunskap.  

 

7 Resultat 

Analysen visar att väntan på döden består av två teman och fyra stadier som kan ses som en 

process. Texten under varje rubrik motsvarar den nämnda innehållsbeskrivningen i analysen 

och följs av citat som ger en så träffande bild som möjligt. Viktiga inslag i väntan på döden 

och Reflektioner kring liv och död är två teman som finns genomgående i de tre första 

stadierna men inte det sista. De olika stadierna är: Acceptans av sin dödlighet, Väntan under 

sjukdomens förlopp, Förberedande inför döden och När bara väntan finns kvar.  

 

7.1 Viktiga inslag i väntan på döden 

Viktiga ingredienser i väntan på döden är ett tema som består av faktorer som finns i de tre 

första stadierna av processen väntan och förekommer vid flera tillfällen i samtliga biografier.   

 Försök till att bevara sin självbild fram till döden är något som poängteras i alla tre 

biografierna (Albom, 1997, s.16-17, 19, 34, 53, 122, 154; Lindquist, 2004, s.99, 105, 120, 

223-224; Noll, 1985, s.20, 40, 41, 110). Lindquist (2004, s.94) uttrycker en förlust av sin 

självbild som hon har svårt att acceptera: "När barnen gått till skolan slår jag numret till 

landet. Bara för att jag vill höra mig själv på telefonsvararen. Som jag lät när jag var frisk. 

Jag ringer fyra gånger." Noll (1985, s.86) som valt att inte behandla sin cancer beskriver hur 

han vill bevara sin självbild: "Jag vill inte vara med om att genom en operation låta mig 

urholkas till någon sorts infödingskanot som ingen paddlar." Trots förändringar som sker 

med kroppen uttrycks en önskan att individerna vill bli sedda för vem de varit och är. 

Dessutom finns önskan att bli ihågkommen som en frisk människa och inte i rollen som sjuk 

(Albom, 1997, s.19, 40, 131-132; Lindquist, 2004, s.159, 223-224). "... Och snart minns 

kanske ingen henne som frisk. Jag är så rädd för det." (Lindquist, 2004, s.217).  

 Vikten av att behålla sina sociala relationer förekommer vid flertal tillfällen, det är nära 

och kära som berikar den sista tiden i livet (Albom, 1997, s.19, 38, 40-41, 74-75, 92-93, 133; 

Lindquist, 2004, s.104, 109, 145, 213; Noll, 1985, s.59, 77, 128, 202, 205, 215, 226) och ger 

trygghet (Albom, 1997, s.115; Lindquist, 2004, s.39, 109-111, 127-128, 137, 223). "När jag 
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har folk och vänner här är jag väldigt uppåt. Kärleksfulla relationer håller mig uppe." 

(Albom, 1997, s.74). Det upplevs betydelsefullt att få välja vilka människor man vill umgås 

med nära döden, följande citat belyser det. Lindquist (2004, s.59) skriver: "Jag tänker att det 

är som en resa. Jag kan välja vilken kupé jag vill vistas i, vilka människor jag vill möta." Noll 

(1985, s.178) beskriver liknande:  

 

Sedan det spritt sig överallt att jag har cancer är det många som skriver eller ringer till mig, vill 

träffa mig en gång till, och jag tror inte de har en tanke på att jag kanske inte vill träffa dem och 

att de utgår från en konventionell föreställning om att den som snart skall dö vill träffa så många 

gamla bekanta som möjligt.   

 

I biografierna påtalas även upplevelsen av att tiden blir mer värdefull och därmed skalas 

allting av tills den betydelsefulla kärnan finns kvar (Albom, 1997, s.67, 155; Lindquist, 2004, 

s.63, 84, 116-117; Noll, 1985, s.70-71, 75-77, 85, 114). "Man skalar bort allt det där onödiga 

och koncentrerar sig på det som är viktigt. När man förstår att man ska dö, ser man allt så 

annorlunda." (Albom, 1997, s.85). När allt blir avskalat kan det märkas av anhöriga vilket 

Lindquist (2004, s.131) skriver som: "Du har förändrats, säger arbetskamraten. Du 

accepterar inget kringtugg. Det är bara rakt på sak numera. Ja så är det. Så mycket har 

skalats av. Så tjock dimma som dolt sikten tidigare.” Det upplevs viktigt att ta vara på tiden 

och därmed prioriteras det som är betydelsefullt (Albom, 1997, s.54, 150, 156; Lindquist, 

2004, s.89, 176; Noll, 1985, s.65). "Man slutar att trakta efter saker och ting; man blir mera 

anspråkslös och samtidigt mera motspänstig, man låter inte längre lägga sig i selen, schackra 

med sig, tinga bort sig tills almanackan är fulltecknad." (Noll, 1985, s.77).  

 När livet rinner ut och kroppen allt eftersom förfaller av sjukdom poängteras vikten av 

intellektet, det vill säga att själen och anden är friska och starka (Albom, 1997, s.67; 

Lindquist, 2004, s.167-168, 196, 209). Albom (1997, s.165) beskriver Morries sätt att se på 

kroppen: "Ju närmare slutet kom, desto mer betraktade han den som ett skal, en behållare för 

själen." Lindquist (2004) utvecklar: "Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, men 

min ande är frisk. Mitt själv är min själ och den är stark.” (s.90). "Jag tycker att intellektet 

skärps i takt med kroppens förfall" (s.131). Noll (1985, s.21) uttrycker liknande tankar: "Ändå 

tycks tumören absorbera inte bara kroppen utan även tankarna. Hela tiden finns den med, om 

än omedvetet. Koncentrationsförmågan har inte försvagats." Aspekten förs med till nästa 

tema, Reflektioner kring liv och död, vilket kan ses som sysselsättning för intellektet.    
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7.2 Reflektioner kring liv och död 

I väntan på döden genomsyras biografierna av existentiella tankar och reflektioner kring liv 

och död (Albom, 1997, s.18, 19, 129, 167; Noll, 1985, s.62-63, 66, 70, 75-77, 85, 116-117, 

190, 201, 214).  

 ”Döden för mig närmre livet” (Lindquist, 2004, s.199) belyser att leva medveten om 

döden. Noll (1985, s. 30, 39, 70, 139) uttrycker liknande tankar och skriver bland annat: 

”Fastmera rör det sig uteslutande om livet, om att leva med döden, om livet i dödsperspektiv. 

Då blir allt enormt mycket enklare och klarare. Tidsbegränsningen - att klockan går: det är 

fattbart. Döden förblir sig lik men livet blir annorlunda.”(Noll, 1985, s.70). Albom (1997, 

s.117) belyser också vikten av att leva medveten om döden. Samtliga biografier poängterar att 

leva i medvetenhet och utan rädsla för döden, följande citat bekräftar: 

 

Min erfarenhet var: vi lever ett bättre liv om vi lever det som det är, nämligen för en begränsad 

tid… Vad skulle då förändras i livet om vi tänkte på döden. Mycket, inte allt. Vi undfår ett visare 

hjärta som psalmisten säger. Vi umgås mera omsorgsfullt med tiden, mera omsorgsfullt med 

andra, mera kärleksfullt om ni så vill, tåligare - och framförallt friare. Ingen kan ta ifrån oss mer 

än livet, och det kommer ändå tas ifrån oss. Denna tanke ger frihet, rensar rentav luften. (Noll, 

1985, s.103) 

 

Synsättet vill samtliga biografier förmedla till omvärlden (Albom, 1997, s.83-85, 104; 

Lindquist, 2004, s.199; Noll, 1985, s.85). Noll (1985, s.113) reflekterar vidare om döden: 

"Såvida det blir kvar något av individen, alltså ett tänkande eller åtminstone en erinring, 

skulle döden kunna uppfattas som ett avhopp från tiden.”  

 Biografierna försöker även förmedla en tanke till omvärlden som handlar om att våga se 

döden som naturlig (Albom, 1997, s.19, 27-28, 68, 137, 155; Lindquist, 2004, s.54, 136, 146, 

175; Noll, 1985, s.22) vilket belyses i följande textparti:  

 

Naturligtvis vet vi alla att vi måste dö, och ändå beter vi oss som om livet inte hade något slut, 

som om dödssituationen alltid bara skulle gälla andra om vilka vi hör att de slutligen har dött på 

sjukhuset och på vilkas begravning vi sedan går (Noll, 1985, s.103).  

 

Albom (1997, s.166) beskriver en liknande tanke: ”Folk bär sig åt som om döden vore 

smittsam… Det smittar inte, förstår du. Döden är lika naturlig som livet. Den ingår i avtalet.” 

Albom (1997, s.167) fortsätter: ”Det är naturligt att dö, upprepade han. Att vi gör sån affär 

av det beror på att vi inte ser oss själva som en del av naturen. Vi tror att vi är förmer än 

naturen därför att vi är människor.” Personerna i biografierna uppmärksammar 
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förhållningssättet att döden är naturlig, dels för att kunna leva i ett dödsperspektiv och dels 

kunna samtala med andra då det idag finns en osynlig gräns, det är tabu att tala om döden:  

 

Jag tvivlar ibland på att det hela alls bör publiceras. Är det inte bara en uppgörelse med mig själv 

som bara angår mig? Nej, döden är det mest allmänna som finns, och det allmänna bör också 

vara offentligt. Detta ger mig legitimation att gå över skamtröskeln, legitimation att vara skamlös 

om ni så vill” (Noll, 1985, s.109).  

 

Lindquist (2004, s.192) reflekterar: "Livskvalitet - varför inte dödskvalitet..." 

 I temat Reflektioner kring liv och död försöker personerna finna en mening med sitt liv och 

sin död. Personerna reflekterar om hur de borde ha levt, varför de har levt som de gjort och 

samtidigt försöker de finna en mening innan döden (Albom, 1997, s.18, 48, 124-125, 130-

131, 134, 152, 156-157; Lindquist, 2004, s.113, 166-167; Noll, 1985, s.21, 44, 75, 198, 203, 

205). "Det viktigaste i livet är att lära sig att ge kärlek och lära sig att släppa in den." 

(Albom, 1997, s. 57). Noll (1987, s.152) skriver:  

 

Det rör sig inte längre om döden som yttersta gräns utan nu om vilken väg sjukdomen tar. 

Sjukhusdöden som en nalkandets död: inget antingen eller utan bara möjligheten av det oändliga 

annalkandet där man någonstans måste finna en cesur.  

 

I väntan på döden upplever personerna att de inte hör hemma vare sig i livet eller i döden. De 

uttrycker att trots att de är döende hör de fortfarande till livet och vill känna en samhörighet 

med det (Albom, 1997, s.55, 125; Noll, 1985, s.19). "Folk ser mig som en brygga. Jag är inte 

lika levande som jag en gång var, men jag är inte död än. Jag är liksom... någonting mitt 

emellan... Jag är ute på min sista resa... och folk vill att jag ska tala om för dem vad de ska 

packa ner." (Albom, 1997, s.39). Noll (1985, s.19) beskriver svårigheten att möta människor 

som inte vet när de kommer att dö: 

  

Samtalet mellan någon som vet att hans tid snart är ute och någon som ännu har en oviss tid 

framför sig, är mycket svårt. Samtalet tar inte slut i och med döden utan redan dessförinnan. Det 

saknas ett grundelement som man annars stillatigande förutsätter. 

 

Lindquist (2004, s.51) utrycker liknande tankar: "Det är en ny slags närvaro. Jag känner just 

nu - nuet. Det är mycket som känns vunnet. Närvaro men utanförskap. En känsla av utvaldhet. 

Märkligt och lite knäppt? Jag är den som ska gå först."  

 De två förklarade teman återfinns i väntan på döden som process. 
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7.3 Väntan på döden som process 

 

 

Figur 7.3.1 Väntan på döden som process. 

 

Figuren beskriver väntan på döden som process och förklaras i följande stycke. Figuren inleds 

med ett moln och motsvarar rubriken på figuren. Varje stadie symboliseras med en cirkel. I 

figuren finns ovaler som är underordnad stadiet tidigare. Pilarna symboliserar dels  en 

irreversibel övergång mellan stadierna dels tid som förlöper under processen. Tiden för de 

olika stadierna specificeras inte i studien. De vågräta strecken innebär slutet på processen, det 

vill säga döden.  
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7.3.1 Acceptans av sin dödlighet 

 

 

Figur 7.3.1.1 Väntan på döden som process med första stadiet. 

 

När den första tanken på att döden närmar sig har accepterats berättar biografiernas tre 

personer om ett val. Det finns två inställningar att välja: fortsätta leva och göra det bästa utav 

situationen, det vill säga en positiv inställning, eller välja att se det negativa och ge upp innan 

döden infaller, det vill säga en negativ inställning (Albom, 1997, s.18, 28, 62; Lindquist, 

2004, s.32-33, 152, 196). Valet bekräftas av följande citat ”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.” (Lindquist, 2004, s.84). Noll 

(1985, s.110) beskriver det som: ”För övrigt rör det sig inte om ett spel utan om ett 

avgörande val mellan två existensformer.” Albom (1997, s.61-62) skriver: ”Men sen slutar 

jag sörja… Jag unnar mig att gråta ut om jag behöver det. Men sen koncentrerar jag mig på 

allt det goda som jag ännu har i livet”.  

 I de tre biografierna finns ett område som syftar till att acceptera döden, det vill säga 

förlikning med sin situation, vilket består av fem faser: förnekelse, vrede, köpslående, känsla 

av förlust och acceptans (Albom, 1997, s.94, 157; Lindquist, 2004, s.7, 47, 52, 63, 66-68, 89, 

144, 156, 161, 192; Noll, 1985, s.57, 65, 168, 193). Faserna av acceptans upprepas när 

situationer förändras och sjukdomens förlopp tar personen ett steg närmre döden. Det kan 

handla om förlust av en kroppsfunktion såsom att kunna gå (Albom, 1997, s.16-17, 54, 114-

115; Lindquist, 2004, s.41, 134), det kan även handla om en trötthet att inte längre orka som 

man gjort förut (Noll, 1985, s.43, 205, 207). Det förekommer även anpassning till sjukdomen 

där man vänjer sig vid tanken på hur man ska dö och accepterar det (Lindquist, 2004, s.31). 

Noll (1985, s.121) skriver: ”På sätt och vis är jag helt tillfredsställd med min cancer, har 
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vant mig vid döendet och döden, om utvecklingen fick ett annat förlopp skulle det rycka loss 

mig ur rutinen.” För varje ny situation behöver förändringen uppmärksammas så att individen 

kan acceptera och hantera den (Albom, 1997, s.156; Lindquist, 2004, s.7, 77, 86-87; Noll, 

1985, s.126, 136). Situationen kan ge nya känslor såsom skräck och rädsla vilka hanteras på 

olika sätt för att kunna fullfölja sitt val av en positiv inställning (Albom, 1997, s.103-104; 

Lindquist, 2004, s.41, 90, 121).  

 Accepterandet leder till reflektioner om att uppleva en händelse en sista gång och 

betydelsen av det (Albom, 1997, s.87; Lindquist, 2004, s.40; Noll, 1985, s.77, 210). 

Känslorna kring en sista händelse är starka och innehåller både sorg och glädje. ”Att uppleva 

något för sista gången kan vara starkare än den första.” (Lindquist, 2004, s.164). 

 Morrie (Albom, 1997, s.25) sammanfattar hur det är att leva med en utmätt tid:  

 

Acceptera vad du kan göra och vad du inte kan göra; acceptera att det förflutna är förflutet, utan 

att förneka eller mönstra ut det; lär dig att förlåta dig själv och att förlåta andra; utgå aldrig från 

att det är för sent att engagera dig. 

  

De personer som väljer den positiva inställningen kommer att acceptera döden och nya 

situationer som uppstår för att sedan gå vidare till nästa stadium av processen väntan, Väntan 

under sjukdomens förlopp, som berörs i nästa stycke.  

 

7.3.2 Väntan under sjukdomens förlopp 

 

 

Figur 7.3.2.1 Väntan på döden som process till och med andra stadiet.  
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I samtliga biografier uttalas en önskan att vilja veta vad som händer, vad som kommer att 

hända och hur sjukdomens förlopp kommer att se ut (Lindquist, 2004, s.45, 72, 91; Noll, 

1985, s.23, 60-61, 123, 126, 205, 213-214). Medvetenhet om sjukdomsförloppet leder till en 

väntan på när utveckling av sjukdomen kommer att ske. Medvetenheten behövs för att kunna 

förbereda sig på det kommande förloppet och på så vis kunna acceptera nya situationer som 

uppstår (Albom, 1997, s.16-17, 29, 54; Lindquist, 2004, s.58, 71, 204, 220-221; Noll, 1985, 

s.124, 130, 158, 193, 212, 221, 225). Följande citat belyser det: 

 

Jag kommer att kvävas. Ja. På grund av min astma kan lungorna inte hantera sjukdomen. Den 

stiger uppåt i kroppen, den här ALS. Den har redan gått upp i benen. Snart når den armarna och 

händerna. Och när den kommer till lungorna… så är det ute med mig… (Albom, 1997, s.42).  

 

När insikten infinner sig om hur sjukdomens förlopp kan komma att se ut, följer funderingar 

och reflektioner om hur det kommer att bli. ”Vad ska jag ta mig till utan mina händer? Vad 

händer när jag inte kan tala längre? Svälja, det bryr jag mig inte så mycket om - då får de väl 

mata mig genom en slang. Men rösten? Och händerna? De är en så viktig del av mig.” 

(Albom, 1997, s.74).  

 Under hela sjukdomens förlopp bearbetas diagnosen på olika sätt och förloppet 

sammanfattas (Albom, 1997, s.150; Lindqvist, 2004, s.183-184, 185, 216; Noll, 1985, s.17-

19, 54-55, 152, 161, 165, 179, 205, 216). Noll (1985, s.33) bearbetar sin diagnos:  

 
Sedan förklarar jag min ”positiva” teori: jag har en relativt kort, överblickbar period då jag än 

en gång kan börja ett nytt, friare liv. Jag skall - efter sommarferierna - låta pensionera mig och 

sedan göra allt som jag har skjutit på. Det är verkligen en chans att se döden närma sig. För det 

första behöver man inte längre ta några hänsyn: mer än livet kan ingen ta ifrån dig. För det andra 

kan man förbereda och avsluta allt. Döden kommer varken abrupt mitt i livet eller tyst och lömskt 

smygande genom att bit för bit ta ifrån dig livet och slutligen störta ner dig i intet när du redan 

själv blivit ett intet.  

 

Lindquist (2004, s.151) sammanfattar det förlopp sjukdomen har tagit. ”Idag kan jag inte 

lyfta en gaffel till munnen och än mindre ett glas. Jag kan inte klia mig i pannan och - det är 

faktiskt meningslöst att rada upp vad jag inte kan. På ett år har jag blivit fånge i min kropp".  

 I slutet av sjukdomens förlopp kommer personen att parallellt gå över till nästa stadium, 

Förberedande inför döden, som belyses i nästa stycke.  
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7.3.3 Förberedande inför döden 

 

 

Figur 7.3.3.1 Väntan på döden som process till och med tredje stadiet. 

 

Förberedande inför döden utgörs av två sätt, det psykiska och det praktiska förberedandet.  

 Det psykiska förberedandet består av att sammanfatta sitt liv, det vill säga att man ägnar 

sig åt minnen och tidigare händelser för att bearbeta och känna sig redo att lämna livet 

(Albom, 1997, s.67, 75, 80, 140; Lindquist, 2004, s.38, 43-44, 64-65, 75, 100-101, 123-125, 

131-132, 147-149, 165, 169 186, 222-223, 225; Noll, 1985, s.25, 79-83, 88-89, 102, 118, 170-

176, 211-212). 

  

Det är i alla fall intressant att det som ligger längst tillbaka i tiden nu dyker upp från alla håll. 

Kanske det motsvarar cancerns historia i den egna kroppen. Förmodligen har den vilat länge eller 

arbetat utan framgång tills den slutligen hittat ett ställe från vilket den kan förstöra kroppen (Noll, 

1985, s.216).  

  

Olika sätt som personerna sammanfattar sitt liv på är bland annat genom samtal (Albom, 

1997; Noll, 1985, s.43), dagbok (Lindquist, 2004, s.7) och att ge ut tankar och funderingar 

som en bok (Albom, 1997, s.9-10; Noll, 1985, s.28). Det kan även innebära att göra något av 

stor betydelse så som en resa, (Noll, 1985, s.149-151) att fira något (Lindquist, 2004, s.116) 
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eller avsluta ett viktigt projekt (Albom, 1997, s.101). En sammanfattning kan också betyda att 

både positiva och negativa händelser som inträffat bearbetas så att det finns tid att ställa något 

till rätta om det behövs (Albom, 1997, s.158-159, 161; Lindqvist, 2004, s.196; Noll, 1985, 

s.28, 113, 189).  

 När döden börjar närma sig fokuserar individen även på att göra klart praktiska saker som 

omger döden (Noll, 1985, s.60, 86), det vill säga det praktiska förberedandet. Det praktiska 

förberedandet består bland annat av att skriva testamente (Noll, 1985, s.39, 43, 191), att tala 

om hur och var man vill dö (Lindquist, 2004, s.135-137), vem man önskar är närvarande 

(Albom, 1997, s.106, 136), hur den döda kroppen ska tas om hand (Albom, 1997, s.165; 

Lindquist, 2004, s.129) samt var, när och hur begravningen ska ske (Albom, 1997, s.132; 

Lindquist, 2004, s.45; Noll, 1985, s.21). Noll (1985, s.103-105) har exempelvis förberett och 

skrivit en predikan som han önskar att prästen ska hålla på begravningen. Morrie håller en 

"levande begravning": "Och alla de innerliga ord vi aldrig kommer oss för med att säga till 

dem vi älskar, dem sa han den dagen. Hans levande begravning blev en dundrande succé." 

(Albom, 1997, s.20).   

 När det praktiska förberedandet har påbörjats fortsätter det psykiska förberedandet genom 

att ta farväl av vänner och bekanta, nära och kära (Albom, 1997, s.20, 155, 175-177; 

Lindquist, 2004, s.178-179; Noll, 1985, s.165).  
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7.3.4 När bara väntan finns kvar 

 

 

Figur 7.3.4.1 Väntan på döden som process.  

 

I det sista stadiet av väntan är allt bearbetat och förberett, döden är det enda som kvarstår. 

Stadiet När bara väntan finns kvar delges som glimtar i biografierna.   

 Noll (1985, s.226) påbörjar det sista stadiet med: "När vi åkte tillbaka regnade det, och vi 

märkte att med det milda vädret var även sommaren förbi, definitivt." Efter denna mening 

skriver Noll ingenting mer. Nolls dotter tolkar i bokens slutord (Noll, 1985, s.229): "I mitten 

av september börjar verkligen döendet, ingenting mer att bearbeta för intellektet." 

 Albom (1997, s.166-167) skriver om hur Morrie uttrycker sin väntan på döden:  

 



 
 

23 

(32) 
 

 

Ett tag började jag bli yr... Och då kände jag en sorts frid, jag kände att jag var beredd att sluta... 

Mitch, det var en helt otrolig känsla. Medvetandet om att jag kunde acceptera det som hände och 

känna frid. Jag tänkte på en sak jag drömde förra veckan, då jag gick över en bro in i någonting 

okänt. Beredd att fortsätta till vad det än var som skulle komma efter.  

 

Lindquist (2004, s.212) beskriver början på sitt sista stadie:  

 

Inom mig ser jag istället en öppen dörr - Är på väg in i ett nytt rum... En pelare av allvar och en 

med ensamhet. Det är bara jag där i rummet, och det finns en dörr till. Jag är inte rädd eller 

övergiven, bara mycket sorgefull.  

 

Vidare avslutar Lindqvist (2004, s.226) det sista stadiet och biografin med:  

 

Nu går jag, lite undrande, ut på minnenas brygga och måtte det kännas bra ända fram. Jag är 

kommen ur vatten. Havet är min urkraft. Havet bär mig. Havet bär er också, Ulrica, Carin, Pontus 

och Gustaf. Det blåser en frånlandsvind när jag löser halvslaget och ger mig ut... Jag lägger mig 

tillrätta på durken och väntar. Vinden för mig och jag har ro. När det mojnar i skymningen är jag 

i hamn. Varje sekund är ett liv.  

 

 

8 Diskussion 

Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen tar upp eventuella svagheter med studien, resultatdiskussionen kommer 

att speglas mot delar av bakgrunden.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Materialet som bearbetats är tre biografier varav Ro utan åror (Lindquist, 2004) och Den 

utmätta tiden (Noll, 1985) är självbiografier medan Tisdagarna med Morrie (Albom, 1997) är 

skriven tillsammans med huvudpersonen. Biografierna valdes då de var relevanta för syftet 

och berör den sista tiden i livet. Det finns både för och nackdelar med att tre biografier har 

använts. Båda könen är representerade och biografierna är skrivna med ungefär tjugo års 

mellanrum vilket i den här studien kan ses som positivt då innehållet berör liknande 

upplevelser. Dock bör det uppmärksammas att de tre biografierna är skrivna i ett västerländskt 

perspektiv och en västerländsk kultur vilket kan innebära att studien inte är applicerbar på 

andra kulturer. Det bör även uppmärksammas att två av biografierna (Albom, 1997; 

Lindquist, 2004) är skrivna efter att personerna har mottagit samma diagnos, det vill säga 

ALS. Samtliga biografier påtalar alla teman i resultatet, dock ligger personernas fokus olika. 

Exempelvis fokuserar Noll (1985) mer på reflektioner kring liv och död, Lindquist (2004) har 
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fokus på sina sociala relationer och trygghet medan Morrie (Albom, 1997) berör det som är 

viktigt i livet för honom, framförallt sin självbild som professor.   

 Graneheim och Lundman (2004) menar att innehållet i en verbal text kan missa ickeverbal 

kommunikation som kan förtydliga innebörden av det verbala, exempelvis skratt, gråt och 

suckar. Därför menar vi att fördelen med att analysera biografier är att det ickeverbala blir 

tillgängligt då författarna delger detta som tankar och känslor i texten. Dock bör det beaktas 

att tankar och känslor trots allt endast är sanning för personen själv.  

 I analysen har en teoretisk referensram använts. Tankemodellen de sex S:n är utvecklad för 

att användas av vårdpersonal i vård vid livets slut, den är dock framtagen ur ett 

patientperspektiv och ska leda till att patienten får en god död. När en teoretisk referensram 

används föreligger risk för övertolkning eller att innehåll utelämnas. Vi har under analysens 

gång gjort vårt bästa för att motverka det genom att ett flertal tillfällen återvända till 

biografierna och läsa den utplockade texten i sitt sammanhang.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar hur väntan på döden är en process genom fyra stadier. Liknande resultat 

kan ses i en studie av Chui et al. (2005) där väntan på döden var sista steget i en process 

bestående av en kamp för att leva. De tre första stegen pendlade över tid medan det fjärde och 

sista, väntan på döden, innebar att sluta kämpa mot döden och acceptera den (a.a.). Nämnas 

bör att studien till skillnad från vår studie inte fokuserar på väntan i sig utan endast sista steget 

i processen består av väntan. Hypotetiskt kan den sista tiden i livet ses som en process, dock 

med olika innehåll beroende på vilket ämne som belyses.  

 Faserna av acceptans som blir synliga i resultatet påminner om Kübler-Ross (1969, s.45-

135) teori om acceptans, det vill säga Förnekelse, Vrede, Köpslående, Depression och 

Acceptans. Kübler-Ross faser av acceptans bekräftas i en studie gjord av Adelbratt och Strang 

(2000). Teorin om acceptans (Kübler-Ross, 1969, s.45-135) kan ses som nyckelordet 

Samtycke med innebörden att ha försonats med sin situation i de Sex S:n (Ternestedt et al., 

2002), då nyckelordet och acceptansen båda syftar till att förlika sig med döden. Kübler-Ross 

(1969, s.45-135) ser acceptansens faser i irreversibel följd fram till döden infinner sig och när 

den sista fasen av acceptans är uppnådd kvarstår endast väntan på döden. När väntan på döden 

belyses ser vi att tidigare nämnda faser av acceptans som benämns vara irreversibla istället 

går i cykler. Vi har uppmärksammat att faserna av acceptans förekommer men inte 
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nödvändigtvis i den följd som beskrivs av Kübler-Ross (1969, s.45-135). Paralleller kan dras 

till Chui et al. (2005) vars resultat visar att känslomässiga reaktioner, det vill säga faserna av 

acceptans, förefaller dyka upp vid olika tidpunkter i den process studien kommit fram till. 

Exempelvis reagerade personerna åter med känslor som vrede och nedstämdhet när de fått 

besked om sjukdomens utveckling (a.a.). Cyklerna av acceptans fortgår tills det inte finns 

några nya situationer eller förluster kvar att acceptera, bara väntan på döden finns kvar. 

Paralleller kan även dras till en studie som bland annat har kommit fram till att när nya 

symtom framträdde bytte patienterna fokus till förnekande (Olsson, Östlund, Strang, 

Jeppsson-Grassman & Friedrichsen, 2010).  

Första gången som samtliga personer i biografierna har ställts inför faserna av acceptans 

behandlas insikten att man ska dö. Den första gången har bearbetats redan innan biografierna 

skrivits då de i sig kan ses som bevis på att döden redan har accepterats, det vill säga att 

biografierna skulle inte behandla ämnet att dö om inte acceptans för det infunnit sig.  

 I resultatet framkommer hur personerna i biografierna upplever att de ställs inför ett val i 

samband med att diagnos ställs och insikten om att tiden kvar i livet är begränsad infinner sig. 

Valet är något som påtalas i samtliga biografier men inte hur valet har skett. Det bör beaktas 

att samtliga personer har valt den positiva inställningen och endast reflekterar kring att det 

även finns en negativ inställning. Vår uppfattning är att om man väljer den negativa 

inställningen kommer man att stanna upp i känslorna som finns i första och andra fasen av 

acceptans, det vill säga förnekelse och vrede. Individen blir som Lindquist (2004, s.84) 

beskriver det, bitter och lägger sig ner och väntar på döden. Därmed kommer individen aldrig 

att nå fram till väntan på sjukdomens väg, förberedande av döden eller det sista stadiet när 

bara väntan finns kvar. Paralleller kan dras till Adelbratt och Strangs (2000) studie som 

beskriver hur ett fåtal patienter efter accepterandet av sin dödlighet inte längre upplevde 

någon mening med livet. Istället infann sig en uppgivenhet och dödslängtan (a.a.). Det kan ses 

som den negativa inställningen som tidigare har beskrivits. Vidare är vår uppfattning att de 

individer som in i det sista förnekar döden inte kommer att kunna vänta på döden då insikten 

om den aldrig infinner sig. 

 I resultatet poängteras det hur samtliga biografier behandlar ämnet att leva med 

dödsperspektiv, döden för en närmre livet. Samtliga personer vill förmedla kunskapen om att 

döden är naturlig och att människan bör se den som sådan. Ternestedt et al. (2002) utvecklar i 

de Sex S:n att individen bör få diskutera sitt synsätt på döden (a.a.). Temat återfinns även hos 
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Sandman (2001, s.168-193) och Kübler-Ross (1969, s.20-26) som båda menar att den 

moderna döden har distanserats från livet och mänskligheten. Samtliga biografier och även 

Kübler-Ross påpekar för att kunna känna frihet och frid, och fokusera på det som är viktigt 

för en själv, krävs att individen ställer sig mot väggen och skapar en medvetenhet om sin 

dödlighet och kommande död. Under arbetets gång har vi kontinuerligt diskuterat vår egen 

medvetenhet om döden. I de diskussionerna har vi kommit fram till att det går att uppnå en 

medvetenhet om sin egen död och därmed kunna uppnå viss frihet och lugn genom att gång 

på gång ställa frågor till sig själv: om jag skulle dö imorgon skulle jag vara nöjd med mitt liv? 

Skulle jag ångra något? Liknande frågor kan även ställas i samband med att stå inför ett val. 

Däremot upplever vi att det är svårt att uppnå den totala frihet som nämns i samtliga 

biografier och av Kübler-Ross (1969, s.20-26) innan ens tid är utmätt. Vår upplevelse är att 

det inte till fullo går att förstå sin egen död, så länge döden inte finns inom en överskådlig 

tidsrymd. 

 Resultatet visar hur samtliga biografier berör ”det avskalade", att livet får en annan fokus 

och det viktigaste för personerna kvarstår. Jacques och Risteen Hasselkus (2004) har i sin 

studie uppmärksammat ett tema som berör att göra det som betyder något. Sandman (2001, s. 

168-193) beskriver fenomenet och menar att tidens spelrum ökar medan mängden tid 

minskar. I väntan på döden får livet ett annat perspektiv och när individen försöker prioritera 

vad som bör läggas fokus på finns det viktigaste kvar. Teorin bekräftas av Adelbratt och 

Strang (2000) som menar att det viktigaste oftast består av att leva här och nu samt sociala 

relationer, ens nära och kära. Ternestedt et al. (2002) poängterar i  

En intressant aspekt är att Noll (1985, s. 216) nämner att döden kan ses som ett avhopp 

från tiden, vilket kan jämföras med Moltmann (2000) som säger att döden kan ses som sorti 

från tiden. 

 Resultatet belyser betydelsen av att få behålla sina sociala relationer. Det är nära och kära 

som berikar sista tiden i livet, det är gamla och nya vänner som håller humöret uppe och det 

kan vara arbetskamrater som förgyller dagen. Vikten av de sociala relationerna framkommer 

tydligt från första stadiet av acceptans till det sista när bara väntan finns kvar. Tre studier 

(Berterö et al., 2008; Jacques & Risteen Hasselkus, 2004; Olsson et al., 2010) bekräftar hur 

viktiga nära och kära är under sista tiden i livet. WHO (2002) nämner i sina riktlinjer för 

palliativ vård hur viktigt det är att som vårdpersonal främja sociala relationerna samt stötta 

anhöriga. De sex S:n har ett nyckelord där de sociala relationerna betonas (Ternestedt, 2010; 
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Ternestedt et al, 2002). Längre ner kommer betydelsen av sociala relationer att diskuteras 

vidare ur sjuksköterskans perspektiv.  

 Samtliga biografier och sättet de är skrivna på kan ses som en sysselsättning för intellektet. 

Det påpekas i resultatet, kapitel 7.4, att intellektet får större betydelse i takt med kroppens 

förfall. Vi anser att biografierna som sysselsättning även hade som syfte att under sjukdomens 

förlopp hjälpa personerna att sammanfatta livet och göra sig redo för döden, om än 

omedvetet. Ternestedt et al. (2002) beskriver i de Sex S:n vikten av att få sammanfatta sitt liv 

för att kunna uppnå en god död (a.a.). Det har tidigare nämnts att en sammanfattning består av 

bearbetning och att ägna sig åt minnen och händelser vilket samtliga biografier gör, det vill 

säga att allt som skrivits är en sammanfattning och bearbetning av den dödliga sjukdomen. 

Olsson et al. (2010) bekräftar vikten av att förbereda sig inför döden genom att kunna skriva 

ner tankar och känslor samt att kunna lämna det efter sig till anhöriga.  

 Det har framkommit att patienter väntar på döden, först genom olika former av 

sysselsättning för att tiden kort innan dödstillfället bara vänta på döden. Därmed blir det 

viktigt för sjuksköterskan att beakta väntan för att kunna ge ett professionellt bemötande och 

en optimal omvårdnad av hög kvalitet. Följande anser vi att sjuksköterskor bör ha i åtanke vid 

vårdandet av en patient i livets slutskede. 

 I bakgrunden och samtliga biografier påtalas att alla bör vara medvetna om att vi ska dö. I 

tankemodellen de sex S:n beskrivs under nyckelordet Samtycke med innebörden att ha 

försonats med sin situation, att vårdpersonal bör komma underfund med om patienten är 

medveten om den kommande döden, om inte bör det göras försök att hjälpa patienten till 

insikt (Ternestedt et al., 2002). En kvinnlig bekant tills oss delger en berättelse om hur 

vårdpersonal försökte göra det rätt, men misslyckades. Det fanns en medvetenhet hos både 

kvinnan och fadern om hans kommande död i samband med en flytt till ett hospice. På 

hospicet försökte personalen komma underfund med om fadern var medveten om att han 

skulle dö. De frågade honom vid flera tillfällen om han var medveten om det vilket ledde till 

att både fadern och dottern upplevde obehag då de kände sig påtvingade att prata om döden. 

Exemplet visar på att även om döden bör medvetandegöras måste sjuksköterskan låta det ske 

på patientens villkor, vilket också påtalas av Olsson et al. (2010).  

 I resultatet har det poängterats hur viktigt det är att behålla sina sociala relationer för att 

kunna samtala och känna trygghet. Genom samtalen bearbetas döden vilket öppnar för 

möjligheten att patient och anhörig kan ägna sig åt minnen och händelser. Därmed är det 
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viktigt att sjuksköterskan ger patienten möjlighet att behålla de sociala relationer som 

patienten vill, om inga anhöriga finns är det även viktigt att sjuksköterskan vågar möta 

patienten istället. Dessutom har det i bakgrunden poängterats att väntan som tillbringas ensam 

kan kännas mer utdragen och mer svår, samt kan leda till ångest. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att sjuksköterskor som arbetar inom den 

palliativa vården inte är rädda för att samtala om döden och möta en döende patient trots att 

döden är tabu i vårt samhälle. Däremot upplever vi att det finns en rädsla för döden hos de 

sjuksköterskor som inte specifikt arbetar med döende patienter. Givetvis är vi medvetna om 

att en del patienter kan vilja vara ifred, men det vi vill poängtera är att sjuksköterskan ska 

kunna samtala och fråga patienten om dennes önskan i livets slut och inte undvika samtal om 

döden. Det har i resultatet även påtalats att personerna upplever en känsla av att inte känna 

tillhörighet till livet. Genom samtal om döden kan sjuksköterskan bejaka att patienten 

fortfarande lever istället för att undvika ämnet och på så vis även isolera patienten.  

 Vårt resultat poängterar att patienten väntar på döden som en process samtidigt som det är 

viktigt att behålla sociala relationer, sin självbild och även att få reflektera kring liv och död. 

Resultatet bör användas av sjuksköterskor för att förstå den process av väntan som patienten 

går igenom och därmed kunna bejaka patientens situation.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Resultatet visar att patientens väntan kan ses som en process och då väntan är ett relativt 

outforskat område anser vi att det bör forskas mer kring väntan på döden. Det vore intressant 

att belysa väntan i det palliativa skedet i en större kontext än vad vår studie gör. Det vore 

dessutom intressant att belysa väntan ur andra kulturella perspektiv än det västerländska.  

Hypotetiskt kan det sägas att sista tiden i livet består av olika processer beroende på vilken 

aspekt som ligger till grund för studier. Exempelvis belyser vi begreppet väntan medan Chui 

et al. (2005) belyser individers reaktioner på avancerad cancer.  Det skulle vara intressant att 

utföra studier för att undersöka om antagandet stämmer. 

 

9 Avslutande ord 

Syftet med studien var att undersöka och belysa patienter som befinner sig i ett palliativt 

skede, och hur de väntar på döden samt deras upplevelse av att vänta. Resultatet visar att 
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väntan kan ses som en process där det genom stadierna beskrivs hur personerna väntar på 

döden. Upplevelsen av väntan på döden beskrivs genomgående i alla stadier och teman. 

Exempelvis upplever personerna att väntan består av ett val, under väntan skalas det triviala 

av och endast det viktiga finns kvar. Under sista tiden i livet upplever personerna både stor 

sorg och glädje.  
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Bilaga 1 

 

Biografi Teoristyrd analys: Sex S:n. Meningsbärande enhet. Abstrakt 

innebörd. 

Tema/Stadie 

Den utmätta tiden. 

 Noll, Peter. (1985, s.86). 

Självbild/Självrespekt Jag vill inte vara med om att genom en operation 

låta mig urholkas till någon sorts infödingskanot 

som ingen paddlar 

Viljan att behålla sin 

självbild.  

Tema: Viktiga inslag i 

väntan på döden.  

Tisdagarna med Morrie. 

Albom, Mitch. (1997, s.42) 

Samtycke. Jag kommer att kvävas. Ja. På grund av min astma 

kan lungorna inte hantera sjukdomen. Den stiger 

uppåt i kroppen, den här ALS. Den har redan gått 

upp i benen. Snart når den armarna och händerna. 

Och när den kommer till lungorna… så är det ute 

med mig 

Insikt i 

sjukdomsförloppet.  

Stadie: Väntan under 

sjukdomens förlopp. 

Ro utan åror.  

Lindquist, Ulla-Carin. (2004, 

s.226).  

Samtycke.  Nu går jag, lite undrande, ut på minnenas brygga 

och måtte det kännas bra ända fram. Jag är 

kommen ur vatten. Havet är min urkraft. Havet 

bär mig. Havet bär er också, Ulrica, Carin, Pontus 

och Gustaf. Det blåser en frånlandsvind när jag 

löser halvslaget och ger mig ut... Jag lägger mig 

tillrätta på durken och väntar. Vinden för mig och 

jag har ro. När det mojnar i skymningen är jag i 

hamn. Varje sekund är ett liv.  

 

Den sista väntan på 

döden, övergången 

mellan liv och död.  

Stadie: När bara väntan 

finns kvar.  



 
 

Bilaga 2 

 

Referat av Peter Nolls Den utmätta tiden 

När Peter Noll, professor i straffrätt vid ett universitet i Zürich, får diagnosen urinblåsecancer 

vid 55 års ålder bestämmer han sig för att avstå från behandling då den skulle strida mot hans 

uppfattning och värdering om liv och död. Den sista vägsträckan vandrar Peter för att foga in 

upplevelsen av dödens ofrånkomlighet i sitt sammanhang. Han vill förmedla denna kunskap 

och erfarenhet till oss andra människor, som trots allt också är döende i bemärkelsen att alla 

ska vi dö. Kunskapen och erfarenheten tillsammans med samtal och djupa andra reflektioner 

förmedlas genom boken Den utmätta tiden och ger Peters sista tid i livet en mening. Under de 

nio månader det tar för cancern att bryta ner kroppen sysselsätter sig Peters intellekt med 

meningen med livet och döden.  

 

Referat av Mitch Alboms Tisdagarna med Morrie 

Morrie Schwarz är sociologiprofessor vid en skola som ligger i USA. Vid 70-års ålder får han 

diagnosen Amyotrofisk Lateralskleros (ALS). Ett år efter Morrie fått sin diagnos får Mitch, 

en av Morries före detta elever, av en händelse se en dokumentär som handlar om Morrie. 

Trots att de båda har varit åtskilda i flera år beslutar sig Mitch för att söka upp sin gamla 

professor Morrie på nytt. Det fanns en speciell kontakt mellan professorn och eleven och efter 

deras första möte på flera år hittar de snabbt tillbaka igen. Mitch och Morrie fortsätter att 

träffas under fjorton tisdagar och samtalar om ämnen som saknad, familjen, döden känslor 

och en perfekt dag. Trots att boken Tisdagarna med Morrie är skriven av Mitch bygger den 

på samtalen mellan de båda männen och de kallar sitt arbete med boken för deras sista 

projekt. Morrie var professor och det var viktig för honom att behålla sin självbild som lärare, 

vilket han var ända till livets slut. Sista gången Mitch och Morrie träffas är för att ta farväl av 

varandra, Morrie dör cirka en vecka efter avskedet. Begravningen sker på en tisdag. 

 

Referat av Ulla-Carin Lindquists Ro utan åror 

Mitt i livet, på sin 50-årsdag, får Ulla-Carin besked om att hon lider av sjukdomen ALS. 

Det finns ingen bot till sjukdomen och den leder snabbt till döden. Ulla-Carin är utbildad 

journalist och nyhetsankare som redan innan hon fått diagnosen har tagit reda på allt om 



 
 

sjukdomen. En människa vet när hon är sjuk. Döden nafsar mig i hälarna , skriver Ulla-

Carin att hon tänkte två år innan hon fått sin diagnos. 

Boken är skriven som en dagbok där händelser från vardagen blandas med minnen från 

Ulla-Carins liv och hennes tankar om framtiden. Det framstår som att familjen är central i 

Ulla-Carins liv därför att hon till stor del skriver om sin man Olle och deras söner Pontus 

och Gustaf, samt sina döttrar Ulrica och Carin. När sjukdomen har gått så långt att Ulla-

Carin behöver en personlig assistent är det hennes bästa vän, min andra hud Mimmi, som 

anställs och de båda får möjlighet att dela minnen, sorg och glädje fram till Ulla-Carins 

död. Boken är skriven förhållandevis sent i sjukdomsförloppet och vi får följa henne 

under det sista året av hennes liv.  


