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Abstract 

 
Look – I’m still alive! View of life and learning in the end of life  

 
The purpose of the study has been, by adopting a view of life and a learning 
perspective, to reach an understanding of the way in which cancer patients 
in a palliative care context understand and cope with their existential life 
situation. I asked the following questions: 1) How does their personal view 
of life influence the patients’ understanding and coping with the illness and 
existential life situation? 2) What existential questions are central to the 
patients? 3) What is personal learning all about? 4) What prerequisites are 
important for fostering the patients’ personal learning? Interviews focusing 
on narratives were conducted with ten patients who have an incurable 
cancer disease. The interviews were taped and transcribed into texts. A 
hermeneutic method was applied to understand the content and import of 
the patients’ narratives. The results show that the patients achieve closure, 
which involves them making reassessments, adapting their life to the 
illness, being reconciled with themselves and with their relation to their 
surroundings. It is also about them wishing to bequeath a legacy and hand 
down desirable qualities, values and merits for future generations. Taking 
this view of life as their basis, the patients interpret their illness, existential 
questions and life situation, and structure their existence so as to make it 
comprehensible and meaningful. Life narratives can serve as a tool in 
enabling caregivers to identify patients’ existential questions, view of life, 
learning requirements and the way they make sense of things (”meaning-
making”). By means of view of life support counselling caregivers can 
identify the patients’ personal ideas, values and support their needs. The 
patients can reach an awareness of their personal view of life. Reappraising 
and developing this can be viewed as a form of perspective shift or 
learning.  

 
Keywords: Learning, view of life, existential questions, coping with illness, 
existential situation, hermeneutic method, cancer patients, palliative care, 
support, view of life counselling, life narratives. 
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utmätt tid. Då spelar fristens längd ingen roll då allt ändå 

förloras i evigheten”. 

 

 

Peter Noll Den utmätta tiden 
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Inledning  
 
 
 
 
Titeln för denna studie Se – än lever jag! Livsåskådning och lärande i livets 

slutskede, speglar hur de patienter som deltagit i studien hanterat sin 
existentiella situation och närhet till döden. De har gjort allt som stått i 
deras makt för att intala sig själva och omgivningen att de verkligen lever. 
Livsfrågor och livsåskådning har haft betydelse för deras förståelse av 
livssituationen och det har förekommit olika slag av lärandeprocesser hos 
dem i syfte att hantera livet och skapa mening. 

 
Jag är inte död på långa vägar… och jag har inte tänkt att låta mig knäckas 
av det HÄR heller… jag skall besegra cancern. Jag tror jag kommer att leva 
så länge att man kan bota det här!… Jag läser allt om cancer, men bara det 
som handlar om där man har sett positiva effekter.   

 
Citatet från en av de intervjuade, Håkan, visar att han gör allt för att leva 
och för att kämpa mot sin sjukdom. Han har lyckats bevara ett hopp om 
förbättring och tillfrisknande trots medvetenheten om att hans tid är utmätt. 
En pionjär inom den moderna hospicerörelsen, Dame Cicely Saunders, 
beskriver att cancerpatienter kan komma fram till att acceptera döden som 
något ofrånkomligt samtidigt som de mot all sannolikhet kan bevara ett 
svagt hopp om ett oväntat tillfrisknande (Saunders, 1983)1. Hoppet kan leva 
kvar i olika former under hela sjukdomen igenom och efterhand förändras 
till sitt innehåll.    

 
De små förhoppningarna från dag till dag hjälper patienten att acceptera sitt 
ansvar för att leva det liv han har kvar (a.a. s. 59). 

 
Mitt forskningsintresse har uppkommit då jag som sjuksköterska mött och 
vårdat äldre patienter med cancersjukdom i livets slut. Det som väckt min 
nyfikenhet är hur patienterna lyckats skapa mening och hur de har kunnat 
hantera sin livssituation. Därför ville jag möta patienter och på ett 
strukturerat sätt ta reda på hur de tänker om och hanterar sin situation. Jag 
har genomfört berättelseinriktade intervjuer i en palliativ vårdkontext2 med 
patienter som har en obotlig cancersjukdom. Samtalen har varit öppna  

                                              
1 Jfr Salander, 2003, s. 9-19, 45-58. 
2 Palliativ vårdkontext kan ses som samlingsbeteckning för alla typer av vårdenheter, 
hospice, palliativa vårdavdelningar och hemsjukvårdsteam som ger vård i livets 
slutskede till patienter som har en obotlig sjukdom. Detta utvecklas i kapitel Bakgrund. 
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utifrån temaområden om hur patienterna tänker kring sin sjukdom och hur 
den påverkat deras liv samt hur de bär sig åt för att lära sig leva med sin 
sjukdom. Intervjuerna har tolkats hermeneutiskt utifrån ett livsåskådnings- 
och lärandeperspektiv.  

En viktig insikt jag gjort under avhandlingsarbetet är att mycket av det 
som patienterna berättat om och som för dem har en betydelsefull innebörd 
i deras nuvarande livssituation inte uppmärksammas av oss som vårdgivare. 
Vi tar ofta för givet att vi förstår vad patienterna menar, fast vi kanske inte 
alls gör det. Jag har t.ex. i efterhand förstått att vissa saker som de patienter 
jag vårdat berättat om, har handlat om deras lärande, livsfrågor och 
personliga livsåskådning. Vad jag vill ha sagt är att det inom vården 
behöver ägnas mer tid och engagemang för att verkligen förstå vad 
patienterna menar med det de säger. För att verkligen kunna närma sig och 
förstå hur patienterna vill ha det och vad som är viktigt för dem behövs det 
mer tid i vården för dialog, reflektion och tolkning.  

Den palliativa vårdens huvudsakliga mål är, förutom symtomlindring och 
livskvalitet, att stödja patienter så att de kan leva ett aktivt liv ända till slutet 
och få en god och värdig död. Vårdgivare ska stödja och bistå svårt sjuka 
patienter att hantera sin livssituation efter förmåga och önskemål, för att de 
ska få möjlighet att leva sitt liv som de själva önskar.  

Jag utgår från att livsfrågor, livsåskådning och lärande har betydelse i 
olika situationer genom livet, men kan bli särskilt påtagliga i existentiellt 
laddade livssituationer. Ett exempel på en sådan situation är när en person 
drabbas av en obotlig cancersjukdom. Vad jag saknar i den palliativa 
målsättningen är en tydlighet att dessa frågor har betydelse för patienterna 
och är något som behöver uppmärksammas och stödjas av vårdgivarna.  

Tillvaron som cancersjuk påverkas på olika sätt – framför allt påminns 
man om att man inte är odödlig. Den sjuke strävar då efter att dels förstå 
den aktuella livssituationen, dels göra olika omstruktureringar i sitt liv för 
att kunna hantera denna situation. I den processen väcks frågor och 
individen kan göra insikter om sig själv, sina livsfrågor och livsåskådning 
eller andra aspekter av sitt liv som kan leda till nyorientering och lärande. 
Lärandeprocessen kan innefatta många olika saker och kan i princip pågå 
ända till livets slut. Patienters sätt att förstå en ny situation handlar dock 
inte enbart om de egna föreställningarna om vad som hänt. De påverkas i 
hög grad av vilka förutsättningar som vårdgivare skapar i vårdmiljön för 
lärande och för att möta patienters frågor och behov.  
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Syfte och frågor 

Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån ett livsåskådnings- och 
lärandeperspektiv nå en förståelse för hur cancerpatienter i en palliativ 
vårdkontext förstår och hanterar sin existentiella livssituation. 

Studien har avgränsats till cancerpatienter inom palliativ vård. Fokus 
ligger på patienternas förståelse och hantering av sin existentiella situation. 
Att nå en förståelse är en distinktion från ett fenomenologiskt till ett 
hermeneutiskt angreppssätt. Ett fenomenologiskt perspektiv fokuserar på att 
beskriva det som visar sig, medan ett hermeneutiskt perspektiv syftar till att 
tolka innebörden eller meningen med det som visar sig. Jag avser alltså nå 
en förståelse av patienternas förståelse, vilket rör sig om en slags meta-
förståelse.  

 
• Hur påverkar den personliga livsåskådningen patienternas förståelse 

och hantering av sjukdomen och den existentiella livssituationen? 
• Vilka livsfrågor är centrala för patienterna? 
• Vad handlar det personliga lärandet om? 
• Vilka förutsättningar är viktiga för att främja patienternas personliga  
• lärande? 

 

Centrala termer och begrepp 

Föreliggande studies centrala termer är existentiell livssituation, livsfrågor 

och begreppen lärande3, livsåskådning. 
Beskedet om en allvarlig och livshotande sjukdom kan utgöra en 

omvälvande och utmanande erfarenhet som gör att tidigare föreställningar 
och levnadsmönster kullkastas och behöver omprövas. Det kan medföra 
förändringar i hur den sjuke förstår, upplever och hanterar sin livssituation. 
I den meningen skulle man kunna tänka sig att svårt sjuka och döende 
patienter kan genomgå en slags lärandeprocess. En intressant fråga är då 
vad lärande i detta sammanhang mer specifikt kan handla om. En annan 
viktig fråga är vilka möjligheter patienter har att vara lärande individer ända 
tills de dör, om det är viktigt för dem själva. Patienters önskemål kan 
givetvis variera beträffande hur de anser att deras personliga lärande skall 
tillgodoses och stödjas från vårdgivares sida. Det är därför viktigt att 
patienter får utrymme och tid att berätta om sina erfarenheter, hur de förstår 
och upplever sin situation.  

                                              
3 Lärandebegreppet utvecklas i kapitel Teoretisk grund. 
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Föreliggande avhandling har alltså ett inifrånperspektiv. Detta betonas vara 
centralt inom vårdforskning av forskare inom det vårdvetenskapliga och 
vårdpedagogiska forskningsfältet4. Argumentet är att kunskaper om 
upplevelser av hur det är att leva med sjukdom krävs för att kunna möta 
enskilda människor och för att kunna individualisera vården. Patient-
upplevelser utgör även en viktig del i undervisning av vård- och 
omsorgspersonal och för utövandet av omvårdnad5 (Johansson, 1986; 
Hamilton, 2000). För att en kvalitativt god vård skall kunna ges krävs alltså 
inte enbart kunskaper om sjukdomen som sådan, utan även kunskaper och 
intresse för individen som person och den påverkan sjukdomen har på 
personen i sitt sammanhang (Svenaeus, 2003). Omvårdnad utgörs till viss 
del av pedagogisk påverkan i avsikt att underlätta lärande och utveckling av 
hälsoprocesser (Söderlund, 1998)6. Patienters lärande handlar om: 
”…patientens försök att veta och förstå sin sjukdom och dess konsekvenser 

för den aktuella situationen eller för vardagslivet” (Friberg, 2001, s. 18). 
Friberg förespråkar att ett livsvärldsfenomenologiskt tänkande behöver 

få större inflytande i pedagogiska möten och undervisningssituationer7. Det 
innebär att det liv som patienten lever och har levt i högre utsträckning 
måste få utgöra grund för hur de pedagogiska aktiviteterna skall utformas i 
det individuella fallet. En livsvärldsansats ger ett mer vidgat perspektiv på 
lärande som kan innebära lärande i t.ex. kroppslig, intellektuell, etisk och 
estetisk bemärkelse (Asp, 2002). Asp menar att lärandet konstitueras i den 
ömsesidiga relationen mellan människa-värld. För att vårdgivare ska kunna 
påverka patienters situation i hälsobefrämjande riktning behöver de vara 
lyhörda och uppmärksamma kunskapsbehoven som patienten har genom att 
utgå från deras erfarenheter och tänkande. De behöver även underlätta och 
befrämja patienternas lärande genom olika pedagogiska aktiviteter (Bergh, 
2003)8.  

                                              
4 Se t.ex. Eriksson, 1985; Johansson, 1986; Heyman, 1995; Leininger, 1995; Benner, 
1994; Söderlund, 1998; Hamilton, 2000; Friberg, 1999; 2001; 2003. 
5 Jag delar synsättet att omvårdnad kan beskrivas som en: ”… kunskap om individens, 
familjens och omgivningens reaktioner och behov vid ohälsa och sjukdom samt kunskap 
om hur dessa reaktioner kan bemötas och behoven tillfredsställas”. Ersta Sköndal 
högskola, 2005-06-12. 
6 Enligt SOU, 1997:154, har patienter rätt till att erhålla information och stöd att lära sig 
hantera sin situation. 
7 Friberg, 2001, s. 16, ser didaktik som en del av pedagogiken, där pedagogik handlar 
om övergripande frågor relaterade till lärande och undervisning, och där didaktik handlar 
om undervisningsprocesser och problem relaterade till detta. Enligt Bengtsson & 
Kroksmark 1994, s. 24 omfattar didaktik dels konsten att undervisa dvs. att skapa 
förutsättningar för lärande, dels läran om undervisning. 
8 Se Pettersson & Vahlne, 1997, s. 9. De anser att pedagogik som utövas i en hälso- och 
sjukvårdskontext utgör vårdpedagogik. 
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Jag har gjort ett medvetet val då jag enbart förhåller mig till den 
existentiella dimensionen av livssituationen. Syftet skulle bli för vitt om jag 
skulle täcka in allt i livssituationen i dess helhet. Att vara svårt sjuk och 
döende innebär att ens existens är hotad, dvs. livssituationen är existentiellt 
laddad. Patienterna som ingår i denna studie befinner sig i en existentiell 
livssituation, vilket oundvikligen leder till att de tvingas fundera över sin 
korta, ovissa, kvarvarande tid av livet och de förluster de kommer att göra. 
Närheten till döden innebär att situationen med filosofiska termer utgör en 
existentiell gränssituation (Benktson, 1990)9. Karaktäristiskt för gräns-
situationer är att de är förbundna med olösliga problem och hit räknas 
förutom döden även slumpen, skulden, lidandet och världens opålitlighet. 
Gränssituationer utgör återvändsgränser, vilka antingen stänger in 
människan i ett hörn eller ger henne kraft att finna nya utvägar (a.a.). 
Människan anses ha förmåga att skapa mening under extremt svåra 
situationer i livet (Frankl, 1977; 1986). Frankls utgångspunkt är att en 
individs förtvivlan i en svår situation kan omvandlas till något meningsfullt. 
Vad som ger mening är dock individuellt och är något som varierar 
beroende av situation och kontext.  

 
Meningen växlar från människa till människa, från dag till dag och från 
timme till timme. Det väsentliga är inte livets mening i allmänhet, utan den 
specifika meningen med en persons liv i ett givet ögonblick (Frankl, 1977, 
s. 107). 

 
Termen existentiell är vag och mångtydig och olika tolkningar av termen 
kan göras. Det kan handla om allt ifrån små förändringar av vardagslivet till 
stora existentiella frågor som är gemensamma för alla människor och som 
t.ex. behandlas inom existentialismen som idétradition och rör teman som 
döden, friheten, ansvaret, ensamheten och meningslösheten (Bråkenhielm 
m.fl., 1981). Inom andra kontexter och traditioner kan det finnas andra 
definitioner av termen existentiell. Jag menar dock något utöver de stora 
existentiella frågorna. Patienterna i denna studie har haft en medvetenhet 
om att de är döende och att deras tid är utmätt. Det innebär egentligen att 
allt som de tänkt på och uttryckt är viktigt och betydelsebärande och i 
princip kan räknas till den existentiella dimensionen av livssituationen.   

Livsfrågor är närvarande i alla skeden i livet och kan aktualiseras hos 
människor i olika situationer i livet, men de blir särskilt påtagliga i 
människors vardagsliv när något oväntat inträffar10. När allt i livet flyter på 
reflekterar vi kanske inte så mycket kring livsfrågor. Det är först när vi 

                                              
9 Med referens till existensfilosofen Karl Jaspers 1970, s. 178f. 
10 Se även Benktson, 1990, s. 11. 
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hamnar i en situation i livet som vi inte förstår eller som vi upplever som 
skrämmande, främmande osv., som frågorna kommer upp i vårt 
medvetande och tränger sig på för att få ett svar. En omvälvande 
livshändelse som att få en cancerdiagnos kan göra oss förvirrade, störa vårt 
dagliga livsmönster och väcka livsfrågor, vilka tvingar oss att omtolka 
tillvaron i olika grad (Westerlund, 2002). Min erfarenhet är att det är vanligt 
att vårdgivare uppfattar att deras patienter aldrig tar upp livsfrågor till 
diskussion med dem. Är det verkligen så? Eller handlar det om hur 
vårdgivare själva förstår vad livsfrågor är och vad de kan handla om, samt i 
vilken omfattning de ger patienter utrymme att ta upp dessa till diskussion? 
Det synes som om det saknas kunskap hos vårdgivarna dels om det faktum 
att livsfrågor kan vara betydelsefulla för patienterna, dels om innehållet i 
dessa frågor och sättet man kan samtala kring dem (Strang, 2002; Westman 
m.fl., 2006)11.  

Många använder termen existentiella frågor för det jag menar utgör 
livsfrågor. Skälet till att jag föredrar att använda termen livsfrågor12 är att 
den lämnar en större öppenhet för tolkning av vad dessa innefattar, jämfört 
med det innehåll termen existentiella frågor givits i officiella vårddokument 
och i vårdvetenskaplig forskning. I dessa förknippas existentiella frågor 
med stora och svåra frågor utifrån ett snävt abstrakt och filosofiskt innehåll 
som har anknytning till existentialismen. Det kan givetvis finnas andra 
betydelser av existentiella frågor inom andra kontexter och traditioner. Till 
exempel anser Kallenberg & Stifoss-Hanssen (1996) att existentiella frågor 
utöver frågor om meningen med livet och vår plats i tillvaron även rör 
grundläggande livsvärderingar och vår grundläggande livshållning. Det hör 
till människans natur att ställa dessa frågor. Frågorna kan få svar i en 
uttalad och reflekterad livsåskådning. Människor kan givetvis ha 
existentiella funderingar och sakna en medveten och reflekterad 
livsåskådning att ställa dessa frågor till. Oavsett vilken term man väljer att 
använda för det man menar med existentiella frågor anser Kallenberg & 
Stifoss-Hanssen, att termen infattar både existentiella uttryck inom och 
utanför den religiösa traditionen. De tar också upp att existentiella frågor 
kan definieras på olika sätt. I likhet med Cullberg (1995) anser de att en väg 
ur definitionsproblematiken kan vara att skilja mellan: 1) existentialistiska 
frågor, vilka konnoterar till en viss filosofi och som berör oss existentiellt,  

                                              
11 Strang och Westman m.fl., använder termen existentiella frågor för det jag menar 
utgör livsfrågor. 
12 Internationellt saknas en motsvarande term till livsfrågor, den engelska översättning 
som ligger närmast är existential questions. Jfr Frisch, 2006, s. 266, som översätter 
termen existentiella frågor existential problems or questions. 
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2) existentiella frågor vilka saknar en entydig och klar definition då dessa 
frågor rör ens självupplevelse – om mitt jag i existensen13. 

Vad menar jag då med termen livsfrågor? I likhet med Hartman & 
Pettersson (1980) anser jag att livsfrågor uppkommer för att det hör till vår 
mänskliga natur att vi reflekterar över oss själva i syfte att förstå och skapa 
mening i våra liv. Det är en process som pågår hela livet. Hartman (2003) 
har givit termen livsfråga följande tentativa bestämning: 

 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för 
tillvaron i stort. En livsfråga är också ett uttryck för ett behov att bearbeta 
och reflektera över upplevelser av världen och av den egna personen i 
relation till världen och till livet i stort (a.a., s. 71)14. 

 

Hartman påpekar själv att denna bestämning inte är entydig, men att den 
syftar till att omfatta både ett område och en funktion.  

 
… det innebär att en och samma fråga kan vara en livsfråga för en person, 
men inte för en annan, eller att en fråga kan vara en livsfråga för mig under 
en viss period i mitt liv, men inte under andra. Livsfrågan behöver inte 
heller bära frågans form (a.a. s. 71). 

 
Miljö och kontext styr alltså vilka livsfrågor som blir aktuella samt vilken 
existentiell betydelse de får för en individ i en specifik livssituation. De 
livsfrågor som uppkommer hos individer har en stark personlig förankring 
och kan vara något utöver de grundläggande existentiella frågorna som 
anknyter till existentialismen som idétradition. Människor formulerar sig 
olika kring sina livsfrågor även beroende på skillnader i utveckling och 
förmåga till reflektion (Hartman & Pettersson, 1980). Livsfrågorna har sitt 
ursprung i individens upplevelsevärld och samspel med den omgivande 
miljön, vilket behöver beaktas när man ska se på anledningen till 
livsfrågans uppkomst. Hartman och Pettersson anser inte att det är möjligt 
att ange de stora grundläggande livsfrågornas exakta innehåll, med 
motiveringen att tillvaron i sig inte är ämnesindelad och ständigt 
föränderlig15. Livsfrågorna skulle av denna anledning komma att överskrida 
de gränser man försökte ställa upp.  

                                              
13 Van Dreuzen, 1988, s. 9 beskriver att begreppet existens utgör ett centralt begrepp 
inom det existentiella tänkandet och innebär att människan uppfattar sig själv som något 
självständigt existerande som står fram från den omgivande världen. Människan och 
omvärlden konstituerar varandra, vilket är innebörden av att vara-i-världen. 
14 Se även Hartman & Petterson, 1980, s. 32. 
15 Här är det viktigt att beakta att Hartman & Pettersson talar om livsfrågors exakta 
innehåll i en skolkontext och för skolans läroplan när det gäller religionsundervisning, 
men jag menar att det inte är någon skillnad i livet för övrigt. 



  

 

 

 

20

Det sammanfattande svaret på livsfrågor kan man kalla för livsåskådning16 
(Jeffner, 1994). 

 
Vi människor söker svar och kommer kanske på något som vi tycker 
stämmer. Detta något kan vi gott kalla en byggsten till en livsåskådning. 
När vi vill pröva den eller komma vidare behöver vi ta del av vad andra har 
kommit fram till både i vår egen tradition och i andra kulturer. Genom en 
dialog med den stora livsåskådningstraditionen kan vi utvecklas som 
människor. Ordet dialog är viktigt. Man kan inte läsa in en livsåskådning 
och sedan ha den som hjälp i livet. Man kan inte heller välja livsåskådning 
som man väljer bilmärke. Men alla kan som tänkande och upplevande 
människor träda in i ett fruktbärande samtal med de tankar och livsmönster 
som historien har överlämnat till oss (a.a. s. 13). 

 
Jag utgår från ställningstagandet att alla människor har någon form av 
personlig livsåskådning som kan vara religiös eller icke-religiös. Den 
personliga livsåskådningen har funktionen att den utgör en grund för hur 
människor förstår och tolkar sina liv. Den kan ge svar på livsfrågor som 
väcks i olika situationer i livet och den hjälper oss att skapa mening i våra 
liv. En livsåskådning kan även vara kollektiv på så sätt att flera människor 
utgår från samma gemensamma grundantaganden som ingår i den specifika 
livsåskådningsinriktningen, t.ex. marxism, existentialism och humanism 
(Jeffner, 1981). Eftersom fokus i denna studie inte har varit att undersöka 
en bestämd livsåskådningsinriktning eller jämföra olika livsåskådningar 
talar jag inte om en bestämd livsåskådningsinriktning, när jag uttalar mig 
om vad de intervjuade har gemensamt. Mitt datamaterial kan endast ge en 
bild av vilken betydelse livsfrågor och den personliga livsåskådningen kan 
ha på ett individuellt plan när det gäller hur patienterna förstår och hanterar 
sin existentiella livssituation.  

 

                                              
16 Livsåskådningsbegreppet utvecklas i kapitel Teoretisk grund. Jag utgår från Anders 
Jeffners stipulativa definition från 1981. 
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Disciplintillhörighet   

Mitt val av forskningsämne överlappar både vårdvetenskap17, livsåskåd-
ningsforskning18 och vårdpedagogik19, men avhandlingen skall läggas fram 
inom ämnet pedagogik. Anledningen till detta är följande:  

 
1) Vårdvetenskap och vårdpedagogik har överlappande forsknings-

områden. Forskning rörande förståelse av patienters upplevelser har 
de facto vuxit fram i vårdpedagogiska miljöer knutna till lärar-
utbildning.  

2) Forskningen handlar om lärande, vilket innebär bearbetning av 
erfarenheter för tillägg och omstruktureringar av uppfattningar och 
förståelse.  

3) Forskningen handlar om den svåra frågan om att överbringa kunskap 
och förståelse, vilket är ett pedagogiskt problem och som har relevans 
för utbildning av vård- och omsorgspersonal.  

4)  Forskningen handlar om den påverkan livsfrågor och livsåskådning 
har för förståelse, förändrat synsätt och hantering av den existentiella 
livssituationen. 

 

Avhandlingens disposition 

I Bakgrunden ger jag läsaren en bild av ramarna för den palliativa 
vårdkontexten inom vilken min studie genomförts. Här beskrivs den 
palliativa vårdens framväxt. Jag kommer även att diskutera några av den 
palliativa målsättningens centrala mål, att befrämja livskvalitet och en god 
död samt att stödja andliga/existentiella behov. Här beskrivs även vad det 
innebär att leva med en obotlig cancersjukdom utifrån palliativ 
vårdforskning. I Teoretisk grund presenterar jag de teoretiska perspektiv 
som använts och utvecklats för att förstå mitt empiriska material. Anders 

                                              
17 Jag delar synsättet att: ”Vårdvetenskap är ett tvärprofessionellt ämne som rör vård- 
och omsorgsfrågor i relation till hälsa och ohälsa. Beteckningen vårdvetenskap används 
som en icke yrkesspecifik benämning av det ämne som med hjälp av vetenskapliga 
studier, i olika vårdsammanhang, beskriver och analyserar företeelser inom vård”. Ersta 
Sköndal högskola, 2005-06-12. 
18 Detta utvecklas i kapitel 3. 
19 Vid avdelningen för vårdpedagogik inom institutionen för samhälle, kultur och 
lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm har ämnet vårdpedagogik beskrivits av några 
pedagoger vid lärarutbildningen under 1990-talet. De har givit följande stipulativa 
definition: ”Vårdpedagogik handlar om påverkan i riktning mot hälsa och/eller 
kompetens hos elever, patienter, personal, anhöriga eller allmänheten inom vård eller 
vårdutbildning”. 
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Jeffners stipulativa livsåskådningsdefinition från 1981 tas upp och jag 
diskuterar vilken precisering som behöver göras av begreppets avgräns-
ningskriterier, då den skall användas i tolkningen av intervjuerna för att 
förstå det som rör de intervjuades personliga livsåskådning. Jag utgår från 
hur ett par svenska vårdpedagogiska forskare har överfört och tillämpat ett 
par begrepp från pedagogen Paolo Freires (1972; 1975) grundtankar om 
förutsättningar för lärande. Teorier kring personligt lärande hos individer 
har hämtats från bl.a. pedagogerna Marton och Booth (1997) och Dahlgren 
(1997). Jag beskriver vad som kan användas av detta för att tolka det som 
handlar om patienternas personliga lärande och de förutsättningar som 
skapas från vårdgivares sida. I Metodologisk grund och genomförande gör 
jag inledningsvis en genomgång av den teoretiska och metodiska 
orienteringen, vilket är hermeneutik som hypotetisk-deduktiv metod 
(HDM) och tolkning av berättelseinriktade intervjuer. Sedan beskriver jag 
forskningsetiska ställningstaganden och reflektioner, undersökningsställen 
och kriterier för urval av intervjupersoner. Slutligen ger jag en bild av min 
arbetsprocess, hur själva analysen och hypotesprövningen har lett fram till 
resultatet. I Resultatet presenteras min tolkning av intervjuerna. Fem teman 
ger en bild av innebörden av de intervjuades20 förståelse och hantering av 
sin existentiella livssituation: Vårdupplevelser, Sjukdomsförståelsen, 

Livsvärdet, Resort och Bokslut. I Sammanfattande analys och diskussion 
reflekterar jag över resultaten och diskuterar dessa med fokus på hur 
lärande, livsfrågor och livsåskådning visat sig i empirin. Avslutningsvis 
diskuterar jag studiens implikationer för vårdens praxis och om det behövs 
specifika livsåskådningssamtal inom vården och pekar på behov av vidare 
forskning. 

                                              
20 När jag talar om studiens intervjupersoner kommer jag omväxlande att tala om: de 
intervjuade respektive patienterna. 
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Bakgrund 
 
 
 
 
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att beskriva den palliativa vårdens 
framväxt och målsättning. Detta för att ge läsaren en bild av ramarna för 
denna typ av vård, inom vilken min studie genomförts. Jag kommer att 
diskutera några av den palliativa målsättningens centrala mål för vården: 
livskvalitet, en god död och stöd i andliga/existentiella behov och jämföra 
WHO:s definition med Socialstyrelsens. Avslutningsvis kommer jag att ta 
upp vad det innebär att leva med cancersjukdom och beskriva tidigare 
forskning med fokus på patienters perspektiv.   
 

Palliativ vård 

När vi idag talar om hospicevård eller palliativ vård menas att den bygger 
på en specifik vårdfilosofi. Den bygger på en aktiv helhetsvård med 
hänsynstaganden till fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer när 
bot inte längre är möjlig, utan målet med vården är att ge livskvalitet (Beck-
Friis, 1993). Vårdfilosofin kan tillämpas oavsett var den ges. Den palliativa 
vården har uppkommit i modern tid i slutet av 1980-talet och har sina rötter 
i den moderna hospicefilosofin, som startade i England år 1967, då Dame 
Cicely Saunders21 grundade St. Christopher´s hospice i London (Pickett 
m.fl., 1998). Termen hospice går att spåra till medeltiden, då det var en 
beteckning på härbärgen för döende pilgrimer (Eckerdal, 1999). Före den 
moderna hospicerörelsens uppkomst fanns en stark koppling mellan hospice 
och den kristna kyrkan. Det kan idag variera mellan olika länder i vilken 
grad hospice och palliativa verksamheter är präglade av de kristna rötterna, 
och det har att göra med hur starkt sekulariserat22 samhället ifråga är 
(Walter, 1997).  

Det som är gemensamt för både kristna och sekulariserade hospice är att 
patienten har en framlyft position. Man utgår ifrån hur patienten vill ha det 
när man planerar vården (Walter, 1994). Det är inte någon tillfällighet att 
hospicerörelsen startade i västerländska samhällen, vilka är så starkt 

                                              
21 Eckerdal, 1999, s. 183, beskriver att Saunders hade flerårig erfarenhet av vård av 
döende cancerpatienter. Hon var sjuksköterska, kurator och läkare, vilket resulterade i en 
gedigen tvärfacklig inriktning som kom att influera själva vårdfilosofin.  
22 Detta utvecklas i kapitel Teoretisk grund. 
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inriktade mot individers personliga autonomi, menar Walter. Kärnan i 
hospicefilosofin var att överföra auktoritet från kyrkan och medicinen till 
den döende individen (a.a.). Företrädare inom hospicerörelsen har också 
varit kritiska till det moderna samhällets förhållningssätt till döden. Det 
moderna samhället har valt att osynliggöra företeelser som sjukdom och 
död och därigenom har dessa avskilts från vardagslivets rutiner (Giddens, 
1991)23. Det har inneburit att människor har förlorat grundläggande 
erfarenheter om hur de ska hantera existentiella och etiska frågor (a.a.). Två 
förändringar i samhället som har påverkat synen på döendet som 
livsfenomen under slutet av 1900-talet är dels institutionaliseringen av 
vården, som innebar att allt mer ansvar och vård av den döende flyttades 
från familj och hem till institutioner och sjukhus, dels utvecklingen av 
medicinsk teknologi (Qvarnström, 1993)24. Walter (1994) beskriver att 
Saunders motto var att patienterna själva skulle få definiera vad en god död 
är: 

 
A good death is not one in which the person has made peace with their 
Maker, but one in which he was himself (Walter, 1994, s. 29).  

 
Patienters personliga frihet var alltså viktigare, än styrning och tilltro till 
auktoriteter om vad en god död är. Det är inte meningen att vårdgivare på 
hospice ska omvända patienten till att tänka som de gör, utan patienterna 
ska få finna frid utifrån sina egna inre värden. Patienter ska ges möjlighet 
att leva fullt ut tills de dör som den person de är. 

 
Syftet med behandlingen i terminalt skede är mer än att lindra symtom, det 
är att patienten och hans familj skall kunna leva så helt och fullt som möjligt 
(Saunders, 1983, s. 9). 

 
Ett annat viktigt mål som Saunders förde fram var att lindra de fyra 
smärtorna hos döende patienter (Eckerdal, 1999, s. 184): Fysisk smärta –
upplevelsen som ett resultat av stimulering av nervstrukturer. Psykisk 

                                              
23 Jfr Gadamer, 2003, s. 11f., Lyttkens, 1985, s. 193f. 
24 Under 2000-talet har en motsatt process tagit fart i det svenska samhället. Nu vårdas 
allt fler i det egna hemmet vid livets slut med stöd av institutionernas professionella 
vårdgivare och i samarbete med närstående. Tendensen idag är att samhället vill 
överföra allt mer vård till det egna hemmet. Detta är en företeelse som både för med sig 
för- och nackdelar. Fördelar för de individer som vill det och har ett tillräckligt socialt 
nätverk, men en nackdel för de som är ensamma utan närstående och har ett litet socialt 
nätverk. Det ställer stora krav på hälso- och sjukvården när det gäller resurser, men 
framför allt att kunna tillhandahålla kompetenta vårdgivare. I slutändan kan det för den 
enskilde individen innebära stora skillnader i vårdkvalitet och trygghet, detta beroende 
på var man bor i landet och hur ens kommun och landsting kommer att utforma 
hemsjukvården och prioritera dess insatser.  
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smärta – upplevelsen satt i relation till personen och de psykologiska 
mekanismer sjukdomen och smärtan leder till. Social smärta – patientens 
situation satt i relation till familjen och de förhållanden i hela tillvaron som 
påverkas av smärtan. Andlig smärta – de plågsamma känslor och tankar 
som berör existentiella frågor och religiösa föreställningar. Denna grundsyn 
har lett till att vårdteam alltid består av olika yrkeskategorier med 
kompetens att se patienterna ur dessa fyra synvinklar. 

En ledstjärna för den svenska hospicevården är att döendet skall ses som 
en naturlig del av livet och att den sjuke skall ges möjlighet att ta makten 
över återstoden av sitt liv tills han eller hon dör (Ternestedt, 1998; 
Werkander Harstäde & Andershed, 2004). Målet med vården är att ge 
patienter optimal symtomlindring genom att stödja dem fysiskt, psykiskt, 
socialt och andligt.  

Målgruppen för att erhålla hospicevård var till en början endast döende 
patienter med en cancerdiagnos (Eckerdal, 1999; SOU, 2001:6). Denna har 
de senaste 20 åren utökats till att även omfatta patienter med annan kronisk 
sjukdom som befinner sig i ett palliativt skede25. I och med denna 
utveckling av vårdenheter för vård av patienter med obotlig sjukdom har det 
till viss del skett en begreppsförändring från hospicevård till palliativ vård 
(Eckerdal, 1999). Det finns fortfarande många enheter som är hospice med 
en uttalad filosofi, men det saknas enligt Eckerdal fasta eller tydliga 
kriterier för vilken verksamhet som kan kallas hospice eller inte. Från 
starten år 1970 har begreppet blivit alltmer mångdimensionellt och 
utvecklingen ser ut att fortsätta i den riktningen och detta gäller såväl 
nationellt som internationellt.  

Sedan år 1977 har det publicerats 10 offentliga utredningar inom 
ämnesområdet vård i livets slutskede i Sverige. Under de senaste trettio 
åren har det skett en begreppsförskjutning från terminalvård26 under 1970-
talet, till vård vid livets slut27 under 1980-talet och till palliativ vård28 under 
1990-talet. Begreppen palliativ vård och palliativ medicin är relativt nya i 
den svenska hälso- och sjukvårdskontexten och betecknar liksom 
hospicevård, vård av döende (Sandman & Woods, 2003). Intresset för 
palliativ vård och medicin har ökat under 1990-talet i hela Europa (Beck-
Friis & Fürst, 1999). England var det första landet i Europa med att år 1987 

                                              
25 Ternestedt, 2007, s. 19. Man gör ofta en åtskillnad mellan en tidig och sen palliativ 
fas av sjukdomen, där den tidiga kan sträcka sig från en månad till flera år. Se även 
Beck-Friis & Strang, 1999. 
26 Se Feigenberg, 1977. 
27 Se SOU, 1979:59, I livets slutskede och Socialstyrelsen, 1991, Vård i livets slutskede. 
Underlag till vårdprogram. 
28 Se Strang & Beck-Friis, 1999; Ternestedt, 1998; SOU, 2001:6. 
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infoga palliativ medicin som en alldeles egen specialitet inom medicinen. I 
Sverige tillsattes en professur i palliativ medicin (a.a.)29. Palliativ vård 
definieras som:  

 
En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt 
sammansatt vårdlag, vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att 
bota, och där målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet 
för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och 
de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och 
andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet (Beck-
Friis & Strang, 1999, s. 13). 

 
Vad hospicerörelsen framför allt bidragit med i förhållande till traditionell 
vård är ett ökat intresse hos vårdgivare för symtomkontroll och hanteringen 
av patienters och närståendes psykologiska, sociala och andliga behov 
(Pickett, 1998). Rörelsen har utmanat den traditionella vården runt om i 
världen genom införlivandet av effektivare vård av patienter i livets 
slutskede. Idag finns hospicefilosofin spridd i alla världsdelar. Det som 
varierar är hur verksamheten är utformad och organiserad samt hur väl 
integrerad den är i respektive lands hälso- och sjukvårdssystem (a.a.). 
Svensk palliativ vård har på många områden vuxit fram och utvecklats tack 
vare den internationella palliativa vårdens framväxt och delar en gemensam 
bas för vad som är dess övergripande målsättning (Sandman & Woods, 
2003). 

 

Den palliativa vårdens målsättning 

Vad styr den palliativa vården idag? WHO har föreslagit att följande 
målsättning skall efterlevas i de länder som bedriver hospicevård30 eller 
palliativ vård: 

 
Palliative care improves the quality of life of patients and families who face 
life-threatening illness, by providing pain and symptom relief, spiritual and 
psychosocial support from diagnosis to the end of life and bereavement. 
Pallitative care 

• provides relief from pain and other distressing symptoms; 
• affirms life and regards dying as a normal process; 
• intends neither to hasten or postpone death; 
• integrates the psychological and spiritual aspects of patient care; 
• offers a support system to help patients live as actively as possible 

until death; 

                                              
29 Innehavaren är Peter Strang, Karolinska Institutet. 
30 Internationellt är beteckningen hopice care fortfarande vanlig. 
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• offers a support system to help the family cope during the patients 
illness and in their own bereavement; 

• usues a team approach to adress the needs of patients and their 
families, including bereavement counselling, if indicated; 

• will enhance quality of life, and may also positively influence the 
course of illness; 

• is applicable early in the course of illness, in conjunction with other 
therapies that are intended to prolong life such as chemotherapy or 
radiation therapy, and includes those investigations needed to better 
understand and manage distressing clinical complications31. 

 
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen 
inte längre kan svara på kurativ (botande) behandling och när kontroll av 
smärta eller andra symtom och problem av psykologisk, social och 
existensiell (sic) art är av största vikt. Det övergripande målet med palliativ 
vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. 
Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet 
som en normal process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att lindra 
smärta och andra besvärande symtom. Palliativ vård innebär att såväl 
fysiska, psykologiska som existensiella (sic) aspekter förenas till en helhet i 
vården. Den palliativa vården måste erbjuda ett system av stödåtgärder för 
att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut och ett 
stödsystem för att hjälpa familjen att orka med situationen under patientens 
sjukdom och under sorgearbetet32. 

 
Det centrala i ovanstående definitioner är dels att vårdandet utgår från ett 
förhållningssätt som vilar på en humanistisk människosyn, dels att den 
döende och dennes närstående ska få en så god sista tid tillsammans som 
möjligt (Ternestedt, 2004). I slutbetänkandet Döden angår oss alla – värdig 

vård i livets slut (SOU, 2001:6) framgår att den palliativa vården bygger på 
fyra hörnstenar: symtomkontroll, teamvård, relationer och kommunikation 
samt stöd till närstående under sjukdomstiden och efter döden. Sandman & 
Woods (2003) har gjort jämförelser mellan hur palliativ vård beskrivs 
internationellt och nationellt33. Några gemensamma drag som de funnit är 
att palliativ vård kännetecknas av: 

 
• att det är helhetsvård som uppmärksammar människans olika 

dimensioner 
• att närstående involveras i vården 

                                              
31 WHO, 2006-09-20. 
32 Socialstyrelsens översättning, 2005-10-05. Förteckning över palliativa enheter i 
Sverige. 
33 De svenska dokumenten som jämförts med WHO:s definition är bl.a. läromedlet 
Palliativ medicin Beck-Friis & Strang, 1999; MFR, 1999; SOU, 2001:6. 
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• att vården skall ges av ett multidisciplinärt34 team 
• en pluralistisk syn på vilka diagnoser som skall bli föremål för 

palliativ vård35 
• en pluralistisk syn på var och under vilka organisatoriska former 

vården skall bedrivas 
 
Vilka är de centrala målen för den palliativa vården och vilka är de viktiga 
skillnaderna mellan WHO (2006) och Socialstyrelsens (2005) definitioner? 
 

Befrämja livskvalitet 

Livskvalitet utgör ett övergripande mål för vården i sin helhet i båda 
definitionerna36. Vad man menar att livskvalitet är, framgår dock inte i 
någon av definitionerna.  

Hur begreppet livskvalitet framställs har mycket att göra med utifrån 
vilket perspektiv man studerar det (Nordenfeldt, 1991a.). Inom omvårdnad 
framställs ofta livskvalitet som något subjektivt och individuellt, ett inre 
tillstånd, men kan även inkludera hur de yttre livsvillkoren möjliggör 
upplevelse av livskvalitet för den enskilde individen (Ternestedt, 1994). 
Inom palliativ vård hotas ofta dimensionerna hopp, mening, gemenskap och 
identitet, vilka är viktigt att vårdgivare har kunskaper om då dessa 
dimensioner kan påverka livskvaliteten hos patienterna (Rustoen, 1993). 
Livskvalitet har två funktioner, dels betonar det att människan lever ända 
fram till sin död, dels uppmanar det vårdgivare att stödja patienten och 
dennes familj att ha en så bra sista tid tillsammans som möjligt (Ternestedt, 
1998). Trots att döende människors återstående livslängd är kraftigt 
begränsad, upplever de ofta att framtiden är viktig. Livskvaliteten är 
beroende av patientens förväntningar inför framtiden, oavsett hur lång 
denna framtid är (a.a.). Synsättet hos vårdgivare, vad de anser att 
livskvalitet är, spelar en avgörande roll för hur de i sin tur vårdar patienter 
(Krook, 1999). Det är inte säkert att patient, närstående och vårdgivare gör 
samma värdering av vad livskvalitet är (a.a.). Patienters värdering av sin 
                                              
34 Innebär detsamma som teamvård, dvs. att flera olika yrkeskategorier: läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, 
präst – tillsammans är delaktiga och samverkar i en enskild patients vård och 
behandling. 
35 Detta är något som kan variera inom olika svenska palliativa vårdenheter. Vissa 
enheter tar enbart emot patienter som har en cancersjukdom i ett palliativt skede. 
36 Jfr Gadamer, 2003, s. 11, anser att det inte är konstigt att livskvalitet fått stor 
uppmärksamhet och utrymme i den moderna människans liv. Han menar att det 
beskriver vad vi har tappat bort på vägen. För livskvalitet är ett av människans äldsta 
teman som handlar om att vi alla måste ställa oss frågan hur vi ska gestalta vårt eget liv. 
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egen livskvalitet varierar under sjukdomsförloppet, från tiden för 
insjuknande till palliativa faser beroende på de erfarenheter han gör 
(Sjödén, 1999). Det måste alltid vara patientens egen uppfattning och 
värdering av sin livskvalitet och vad som har värde i livet, som vårdens 
behandlingsinsatser vägs emot (Lantz, 1992). Det är inte ovanligt att 
patienter i samband med svår sjukdom och försämring av hälsotillstånd 
ändrar sina referensramar. Vårdgivare kan därför inte utgå från att 
patienterna har samma uppfattning om vad som är hälsa och sjukdom eller 
vad behandling eller rehabilitering skall syfta till. Skilda livskvalitetsskalor 
kan orsaka kommunikationsproblem i vården (a.a.).  
 

Befrämja en god död 

I båda definitionerna uttrycks att döendet är en normal process. WHO 
specificerar att det innebär att man varken i onödan förlänger eller medvetet 
förkortar livet. Socialstyrelsen säger dock inget om hur man ska betrakta 
döendet eller vad som är normalt eller inte.   

De värderingar och normer som finns bland vårdgivarna i vårdteamet 
kring döende och död påverkar deras attityder och konkreta handlingar 
gentemot patienter och närstående. Det innebär att patientens möjlighet att 
erhålla en värdig eller god död antingen motverkas eller befrämjas 
(Ternestedt m.fl., 2002; 2004). De som ska lämna livet bör få samma 
uppmärksamhet och kärleksfulla vård som de som träder in i det (SOU, 
2001:6). I båda fallen behöver människan bli hjälpt, sedd och bekräftad. Ett 
värdigt avsked från livet bör enligt Sveriges riksdags prioriteringsbeslut 
vara en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården. Döden ses som 
en del av livet och det framhålls att alla döende människor har rätt till ett 
värdigt liv. Specifika idéer framkommer som att de ska få leva ett så aktivt 
liv som möjligt och att döendet skall innebära så lite lidande och smärta 
som möjligt (a.a.).  

Det är vanligt att palliativ vård ofta associeras med idéer om den goda 
döden (Lloyd, 2000). Från sociologiskt håll har den palliativa vården blivit 
kritiserad för att ha en allt för snäv definition av vad som utgör en god död 
(Hart m.fl., 1998). Från filosofiskt håll har detta också ifrågasatts men även 
hur vårdgivare ska förhålla sig till och använda de idéer som återspeglas i 
den palliativa vårdfilosofin (Sandman, 2003). Sandman argumenterar för att 
vården bör göras uttalat pluralistisk med avseende på synen på döende och 
död, detta särskilt med tanke på hur den tar sig uttryck i officiella 
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dokument37. Dessa är höggradigt pluralistiska, men samtidigt finner man 
specifika idéer38 om en god död inom själva vårdfilosofin. Ett etiskt skäl till 
att man behöver vara försiktig med specifika idéer om en god död som 
övergripande mål för vården, är att vårdsituationen är en ojämlik 
maktsituation. Det kan av olika skäl vara svårt för patienten att hävda sin 
egen uppfattning och särskilt om den strider mot den uppfattning som 
framförs inom den palliativa vårdfilosofin (a.a.). Det är alltså viktigt att 
vårdgivaren tar hänsyn till patientens självbestämmande och inte försöker 
påtvinga honom sina egna idéer om vad en god död innebär (Bolund, 
1999)39.  

I likhet med Sandman och Bolund anser jag att det inte är vårdgivares 
sak att ta ställning till vilket sätt som är det bästa att dö på. Vårdgivare 
behöver däremot ha kunskaper och beredskap att hjälpa patienter att själva 
komma fram till vad som är en god och värdig död för dem. Enligt 
Sandman (2003) förutsätter det att vårdgivare dels har insikter i vilka olika 
specifika idéer om en god död som finns, dels vad de betyder och får för 
konsekvenser, dels under vilka omständigheter de verkar bidra till en god 
och värdig död (a.a.). Vårdgivare behöver inse att det finns individuella 
olikheter hos patienter dels när det gäller tankar kring hur man vill dö, dels 
hur angeläget det är för individen att överhuvudtaget tala om döden 
(Bolund, 1999). Det är viktigt skapa relationer med patienter som gör det 
möjligt för dem att tala om döden på sina egna villkor. För att vårdgivare 
skall kunna förstå dödsprocessen hos patienter är det viktigt att ta reda på 
familjesituationen, relationer och vilken livsberättelse den döende personen 
och familjen bär på i syfte att kunna individualisera vården (Clark & 
Seymour, 1999).  
 

Stödja andliga/existentiella behov 

I Socialstyrelsens anvisningar för omvårdnad framgår det att inom all typ 
av hälso- och sjukvård skall vårdgivare beakta och stödja patienternas 
andliga och existentiella behov (SOSFS, 1993:17)40. Det framgår tydligt att 
dessa behov utgör ett övergripande mål för alla typer av hälso- och 
sjukvård. Det går dock inte att utläsa vad andliga och existentiella behov 

                                              
37 SOU, 2001:6; Beck-Friis & Strang, 1999; MFR, 1999. 
38 Se vidare Sandman, 2003, s. 37-45. 
39 Se även Ternestedt m.fl., 2002, s. 159. 
40 SOSFS, 1993:17, s. 2. ”Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal 
i samverkan med patienten och när så är lämpligt även patientens närstående formulerar 
och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Omvårdnadsåtgärder 
spänner över ett brett fält från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser”. 
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innebär men man betonar att vårdgivare ändå har ett ansvar att tillgodose 
dessa behov hos patienterna. När man sedan talar om att det ingår i 
omvårdnaden att ge stöd i existentiella kriser, undrar jag vad man menar 
med existentiell kris? Är det endast vid dessa existentiella kriser som man 
skall tillgodose andliga och existentiella behov hos patienterna?  

Inom forskningen har andliga och existentiella behov särskilt 
uppmärksammats hos de patienter som har en sjukdomsdiagnos som är 
obotlig och vilka är i behov av palliativ vård (Murray m.fl., 2004). I 
realiteten förfaller det dock som att vårdgivare inte lyckas att tillgodose 
dessa behov hos patienter (SOU, 2001:6)41. Detta trots att WHO betonar att 
behoven skall utgöra en integrerad del av den palliativa vården.  

I WHO:s definition framgår att vårdgivare skall tillgodose patienters 
andliga behov, medan Socialstyrelsen talar om att vårdgivare skall lindra 
symtom av existentiell art. Hur kan man förstå skillnaden i terminologi i 
respektive definitioner? En trolig förklaring till att termen existentiell 
används i officiella dokument i Sverige är för att det anses vara ett 
sekulariserat samhälle. Den betydelse som termen andlighet (spirituality) 
ofta tillskrivs i den engelskspråkiga delen av världen kan nämligen leda till 
missförstånd i Skandinavien, för här förknippas andlighet oftare med en 
uttalad kristen tro (Stifoss-Hanssen, 1994). Termen existentiella frågor är 
vidare, då de inte behöver ha någon religiös anknytning utan snarare har att 
göra med människors existentiella reflektioner kring livet och 
meningsfrågor (a.a.). En förklaring till att man inom WHO använder termen 
andlighet kan vara att de anglosaxiska länderna inte är lika sekulariserade 
och att hospiceverksamheterna där i högre grad är präglade av de kristna 
rötterna än här i Skandinavien. Walter (2002) anser att det beror på att 
Saunders har varit frontfigur för hospicevården i hela Europa och att 
terminologin återspeglar detta. Saunders var influerad av den österrikiske 
psykiatrikern Viktor Frankl, men Walter menar att hon feltolkat Frankl i 
Man´s Search for Meaning, för själv menade Frankl att människans 
sökande efter mening är av existentiell natur snarare än av andlig natur. Det 
är alltså omvårdnadsforskare i den anglosaxiska världen som medvetet har 
ersatt termen existential med spiritual. Även Kallenberg & Stifoss-Hansen 
(1996) anser att andliga behov som beskrivs inom palliativ vård är 
påverkade av Saunders. Men de anser snarare att Saunders var influerad av 
den tyske teologen Paul Tillischs filosofiska syn rörande den mänskliga 
hälsan. Tillisch menade att andlighet utgör en del av vad det innebär att 

                                              
41 Se även Einhorn, 1999, s. 2364, Strang, 2002, s. 39, Westman, m.fl., 2006, s. 176. 
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vara människa och omfattar hennes meningssökande kapacitet i syfte att 
finna sig till rätta i tillvaron (a.a.).  

Det förefaller inte finnas någon klarhet, konsensus eller konsekvent bruk 
av termerna existentiella frågor, andliga behov inom varken vårdvetenskap 
eller medicin. Det finns troligen många olika anledningar till detta. En 
anledning kan vara att man inte gjort någon grundlig precisering av de olika 
termerna och att man inte i tillräckligt hög grad har studerat hur termerna 
definierats inom andra ämnesdiscipliner. Den forskning som hittills gjorts i 
Sverige rörande patienters andliga och existentiella behov inom palliativ 
vård är snävt inriktad. När det gäller betydelsen av existentiella frågor 
förhåller man sig inom palliativ vårdforskning i Sverige till de existentiella 
frågor som uttryckts inom existentialismen som idétradition, vilket rör 
följande teman: döden, friheten, ensamheten, meningslösheten, ansvaret, 
skulden, ödet (Bråkenhielm, 1981)42. 

Andlighet är ett vitt begrepp och beskrivs inom såväl vårdvetenskaplig 
forskning som palliativ medicin handla om människans djupaste relationer 
till andra, sig själv och Gud eller andra högre makter43. Walton (1996) samt 
Strang & Adelbratt (1999) anser att andlighet också kan utgöra individens 
relation till naturen och dess naturliga kretslopp (Se figur 1).    

   
GUD eller HÖGRE MAKT 

      ↑  

        SIG SJÄLV       ←   ANDLIGHET    →     ANDRA 

     ↓ 

              NATUREN         

Figur 1. Relationer mellan betydelser av andlighet (Min figur). 

 

Andliga behov/frågor beskrivs inom vårdvetenskaplig forskning i Europa 
handla om människors sökande efter mening (Narayanasamy, 1999a; 
1999b; Tanyi, 2002). I USA identifieras däremot sökande efter mening som 
en psykosocial snarare än en andlig fråga (Walter, 1997; Gilliat-Ray, 2003). 
Ett annat sätt att se på andlighet är att den har en förankring i vår 
personlighet eller vårt jag, dvs. det rör främst vår relation till oss själva och 
utgör en subjektiv upplevelse (Faulkner & Magurie, 1999). Problemet är då 
vad andlighet är om det är en subjektiv upplevelse? Det förefaller kunna 
handla om mycket olika saker för var och en av oss. Andlighet skulle också 

                                              
42 Se t.ex. Einhorn, 1999; Adelbratt, 1999; Strang & Adelbratt, 1999; Ågren Bolmsjö, 
2002; Strang, 2002. 
43 Se t.ex. Ley & Coreless, 1988; Burkhart, 1989; Oldnall, 1996; Walton, 1996; Dyson, 
1997; Strang & Adelbratt, 1999; Einhorn, 1999; McColl m.fl., 2000, Strang, 2002. 
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kunna handla om vårt förhållande till meningsfulla aktiviteter som vi 
antingen utövar själva eller tillsammans med andra och bidrar till en andlig 
upplevelse. Det skulle kunna handla om att vi passivt eller aktivt tar del av 
skapande aktiviteter som musik, konst, litteratur, film eller sport.  

Jag har även noterat att man inte skiljer i språkbruket mellan andliga 
frågor och behov. Är det en självklarhet att frågor är detsamma som behov? 
Vad är det för poäng att skilja mellan andliga frågor respektive behov inom 
vården? Vad jag vill betona är att jag anser att andlighet och andliga frågor 
kan ha en viktig funktion i människors liv. Det behöver inte innebära att 
människor anser att deras andlighet utgör ett behov som behöver 
uppmärksammas av vårdgivare när de är patienter inom sjukvården. Då är 
de i första hand där för vård, behandling och omvårdnad. Först när en 
person själv ger uttryck för att han har ett andligt behov kan vi tala om att 
det hos patienten finns ett andligt behov. Det finns annars en risk att de 
betydelser som omvårdnadsforskare lägger i termerna ligger långt ifrån hur 
framför allt patienter men även vårdgivare förstår dessa44. Det finns även en 
avsaknad av definition i nationella vårddokument och i vårdvetenskapliga 
studier av termerna religion45 och religiösa behov och deras förhållande till 
existentiella och andliga behov. I likhet med Nordenfelt (1995) anser jag att 
det inom den vårdvetenskapliga disciplinen behövs en mer grundlig 
terminologi och begreppsutredning av fältet existentiella frågor, men även 
av det som vanligast förekommer i texter inom vården, nämligen 
existentiella/andliga behov. Det är en angelägen och viktig uppgift att fånga 
in ett fält som gör valet av termerna existentiell och andlig meningsfulla i 
förhållande till att vården ska möta patienten utifrån ett helhetssynsätt. 
Detta är viktigt av flera anledningar: 1) För att underlätta kommunikationen 
mellan patienter och vårdgivare (praxisfältet), 2) För att underlätta 
kommunikationen mellan praxisfältet och forskare, 3) För att underlätta 
kommunikationen mellan forskare. Det är också viktigt för att få en 
överblick över hur centrala begrepp och termer förhåller sig till varandra, så 
att vi får användbara analysverktyg att utgå från när vi bedriver empirisk 
forskning och studerar hur patienter själva förstår och reflekterar kring 
dessa frågor.   

 

                                              
44 Se även Gilliat-Ray, 2003 s. 345f. 
45 Mitt synsätt kring termen religion överensstämmer med Holte, 1984, s. 37 som 
definierar religion som: a) en livsåskådning vars tre komponenter präglas av tron och 
förtröstan på en – eller flera – högre makt(er) jämte b) ett därmed sammankopplat 
rituellt och moraliskt beteende förankrat i en social gemenskap. 
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Att leva med cancersjukdom 

Cancer skiljer sig från andra sjukdomar därför att dess orsaker inte är helt 
kända och för att risken för recidiv och metastasering46 alltid är stor, vilket 
innebär ångest i dubbel bemärkelse (Tuft, 1992). Sjukdomen upplevs av de 
flesta drabbade som oförutsägbar och livshotande samt innebär ett 
påfrestande och långt behandlingsförlopp med upprepade kontroller (Rask 
Eriksen, 1994).  

 
Jag ville ta udden av folks inneboende rädsla för cancer genom att se dem i 
ögonen och säga: jag har cancer, och samtidigt vara beredd att sträcka ut 
handen för att ge dem stöd att ta emot de starka orden (Åkermark, 1992, s. 
24). 

 
Citatet ovan från en kvinnas berättelse om hur det är att drabbas av cancer 
mitt i livet visar att det finns starka känslor, rädslor och rent av tabun hos 
omgivningen kring vad det innebär att vara cancersjuk. Ordet cancer har en 
speciell klang och ger upphov till olika känslor och föreställningar hos både 
friska och sjuka människor och förstärks av att det i massmedia talas 
mycket om olika cancerrisker (Salander, 1999). Ords metaforiska använd-
ning inom exempelvis massmedia och samhällsdebatt har en benägenhet att 
konservera bestämda föreställningar (Sontag, 1981)47. Det är vanligt att 
onda eller dåliga företeelser tillskrivs att de utgör en ”cancersvulst” i 
samhället. Det är därför viktigt att vi anstränger oss och vårdar vårt språk 
bättre, så att vi inte ytterliggare förstärker ordet cancers stigmatisering 
(Salander, 1999).  

En anledning till att det finns så mycket myter, tabun och rädsla hos 
människor för cancer, kan vara att de flesta människor associerar cancer 
med svår sjukdom, lidande, outhärdlig smärta och död. Det kan även bero 
på att vad som framför allt skiljer cancer från andra allvarliga sjukdomar, är 
att man än så länge inte har klarlagt alla orsakssamband när det gäller 
sjukdomens uppkomst. Forskningen bidrar dock för var dag med nya 
pusselbitar. I Sverige insjuknar varje år cirka 45 000 personer i cancer 
(Strang, 2004)48. Minst var tredje svensk kommer någon gång att drabbas 
av cancer. Det är dock viktigt att känna till att mer än hälften av dem som 
idag får cancer kan botas. I de fall sjukdomen inte går att bota går det i alla 
                                              
46 Innebär spridning av cancerceller med blodomlopp och lymfa till vävnader och andra 
inre organ i form av s.k. dottertumörer även kallade metastaser.  
47 Sontag, 1981, beskrev redan för 25 år sedan, utifrån personlig erfarenhet av 
cancersjukdom, att var tid har sin stigmatiserade sjukdom. 
48 Stang, 2004, s. 22. ”Ärftlighet svarar för en mycket liten del av alla cancersjukdomar. 
Rökning är den i särklass viktigaste enskilda orsaken. Våra matvanor, kemikalier, 
solning, bakgrundsstrålning och även virus kan bidra till cancerutveckling”. 
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fall att behandla eller lindra smärta och andra symtom i stor utsträckning 
(a.a.). Cancer har blivit en folksjukdom och då antalet äldre ökar i samhället 
ökar förekomsten av cancersjukdom även i de högre åldrarna (Thomé, 
2003)49. Detta innebär en komplex situation eftersom åldrandet i sig är 
präglat av olika individuella förändringar fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt.    

Cancersjukdom påverkar individens dagliga liv, arbete, familjeliv, 
samliv och sociala relationer på olika sätt och i olika omfattning (Westman 
m.fl., 2006). Kroppen påverkas ofta förutom av själva sjukdomen även av 
behandlingar och dess effekter. Självkänsla och identitet kan påverkas i 
olika grad och existentiella frågor kan vara av betydelse för en del individer 
(a.a.). Sjukdomen innebär en emotionell belastning för både den sjuke och 
hans familj i form av osäkerhet kring sjukdomens utgång (Wachtmeister, 
1997). Det är inte enbart den sjuke som behöver göra omprioriteringar, utan 
hela familjen kan behöva strukturera om sitt liv.   

För den som är drabbad har cancersjukdomen alltid en personlig 
innebörd (Salander, 1999; Svenaeus, 2003). Sjukdomen betyder olika 
beroende på vem man är. Patienten kommer till sjukvården med sin egen 
livsberättelse och med sitt nuvarande liv med dess krav, uppgifter, sorger 
och glädjeämnen. Livserfarenhet, livssituation och livssammanhang avgör 
därför hur den enskilde individen kommer att handskas med dels själva 
sjukdomen, dels med livet (a.a.)50. Salander (1999) anser att det är 
betydelsefullt att i första hand se varje patient som en individ och inte som 
tillhörande en patientgrupp. Vårdgivare måste också lyssna på livets röst 
hos den enskilda patienten och inte bara på medicinens röst (a.a. s. 27). Det 
är alltså viktigt för vårdgivare att förstå att patienten själv ger sjukdomen en 
innebörd utifrån det specifika livssammanhang som han ingår i. 

 

Tidigare forskning inom palliativ vård ur patienters perspektiv   

Internationellt utgör palliativ vård ett gigantiskt forskningsfält, och även i 
Sverige har det bedrivits en hel del forskning inom detta fält utifrån olika 

                                              
49 Trots omfattningen av äldre med cancer har forskningen hittills varit begränsad när 
det gäller hur det är att leva med cancer som äldre. Se även Ternestedt, 2004, s. 21. 
Äldres livssituation beskrivs sällan i läroböcker inom palliativ vård/medicin. Döende 
och död beskrivs sällan i kurslitteratur inom gerontologi och geriatrisk omvårdnad. 
50 Jfr Gadamer, 2003, s. 180. ”Sjukdom utgör inte enbart ett mediciniskt-biologiskt 
faktum, utan det innebär förlust av jämvikt och kan upplevas som ett undantagstillstånd i 
den sjukes verklighet. Den rubbar livssituationen och förändrar den sjuke och därför blir 
också sjukdomen ett skeende som den sjuke bär med sig i sin livsberättelse”.  
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ämnesdiscipliner. Framför allt har det under de senaste 15 åren gjorts allt 
fler vårdvetenskapligt inriktade studier med patientperspektiv.  

Inledningsvis vill jag nämna två klassiska studier inom forskningsfältet 
tanatologi51 som under 1970-talet kom att lägga grunden till utveckling av 
vård och bemötande av döende patienter. Studierna har fokuserat på 
krisreaktioner och coping-strategier52 hos döende patienter. Feigenberg 
(1977) förde i sin studie djupa samtal med döende patienter om deras 
upplevelser inför döden och utvecklade en metod för psykologisk vård. 
Upplevelser han fann inför döden var bl.a.: rätt att få veta och rätt att inte 
vilja veta, förnekande och accepterande, värdighet och förödmjukelse, 
identitet och upplösning, revolt och underkastelse, trygghet och otrygghet, 
vilja att leva och önskan att dö. Qvarnström (1979) gjorde studie med 
liknande upplägg, vilken bekräftade Feigenbergs resultat. Utöver detta 
beskrev hon olika psykologiska reaktioner som patienter kan genomgå. 
Vanliga upplevelser inför döden är fruktan för förlust av personlig identitet, 
självkontroll, delar av kroppen, närstående, mänskliga funktioner och 
oberoende. 

Jag har valt att enbart ta upp ett brett urval av svenska studier som gjorts 
de senaste 15 åren, varav de flesta utgör avhandlingar. Under 2000-talet har 
allt fler studier blivit humanvetenskapligt inriktade utifrån en fenomeno-
logisk och/eller hermeneutisk forskningsansats. 

Gunnars (1991) har studerat hur patienter som genomgår cytostatika-
behandling upplever livskvalitet, vilket undersökts genom frågeformulär.  
Tishelman (1993) har genom intervjuer studerat hur patienter som insjuknat 
i cancer upplever sin sjukdom och vård. Holritz Rasmussen (1999) har 
genom intervjuer studerat hur patienter upplever att det är att vårdas i livets 
slutskede inom olika vårdformer samt hur de upplever omvårdnaden och 
vilken betydelse vårdmiljön har. Ternestedt (1998) har studerat vad en god 
och värdig död kan innebära för cancerpatienter i livets slutskede. Benzein 
(1999) har intervjuat friska respektive cancersjuka människor och har 
jämfört hur de upplever hopp. Salander (1999) har utifrån ett psykologiskt 
perspektiv studerat hur patienter med hjärntumör och närstående upplever 

                                              
51 Tanatologi utgör ett tvärvetenskapligt forskningsfält som särskilt har fördjupat sig i 
döendets psykologi, men även i problematiker kring död och begravning. Det ingår 
psykologiska, medicinska, sociologiska och psykosociala perspektiv i forskningsfältet. 
Se även Åhrén Snickare, 2002, s. 10. 
52 Bolund, 1992, s. 5. Inom psykosocial onkologi används ofta termen coping som står 
för patienters sätt ”att klara av att leva”. Det handlar om hur de uthärdar, bemästrar, 
tacklar, tampas med och hanterar sin sjukdom och sitt liv. Inom forskning vill man ofta 
förstå vad olika påfrestningar innebär för t.ex. livskvalitet och använder då termen 
coping. Det finns många olika coping-sätt. 
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sin livssituation. Öhlén (2000) har studerat cancerpatienters upplevelser av 
lidande och hur detta kan lindras av vårdgivare utifrån en livsvärlds-
fenomenologisk ansats. Sahlberg Blom (2001) har studerat cancerpatienters 
upplevelser av autonomi, beroende och livskvalitet. Friedrichsen (2002) har 
studerat patienters, närståendes och läkares erfarenhet av informations-
givning i en sen palliativ fas. Arman (2003) har studerat hur kvinnor 
upplever att det är att leva med bröstcancer med fokus på vad som kan 
lindra deras lidande och vad lidandet består av. Thomé (2003) har 
undersökt livskvalitet hos äldre med cancersjukdom och deras upplevelser 
av mening samt erfarenheter hur det är att leva med cancersjukdom som 
äldre. Elmberger (2004) har ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv 
studerat hur cancersjuka kvinnor och män upplever sitt föräldraansvar och 
vilka behov av stöd de har53.  

Jag har inte funnit någon svensk studie med ett upplägg som liknar mitt, 
dvs. som studerat cancerpatienters förståelse och hantering av sin 
existentiella livssituation med fokus på betydelsen av lärande, livsfrågor 
och livsåskådning. Det finns dock tre närliggande studier vilka berör 
existentiella frågor och deras betydelse inom palliativ vård. Westman m.fl. 
(2006) har undersökt vilken betydelse existentiella frågor hade hos 10 
patienter med bröstcancer och prostatacancer. Med existentiella frågor 
menade man frågor som inkluderade filosofiska, psykologiska och religiösa 
aspekter av olika slag. Studien visade att existentiella funderingar fanns hos 
patienterna men att de flesta hanterade dessa på egen hand. Endast två 
patienter tog själva upp frågorna med vårdgivarna. Övriga hade behovet 
men ansåg att det inte fanns tid eller någon person som inbjöd till dylika 
samtal. En orsak som anges var att för många vårdgivare var inblandade i 
en enskild patients vård, vilket gjorde det svårt för patienten att få 
kontinuitet, utveckla tillit och därmed kunna hämta existentiellt stöd hos 
sina vårdgivare. Ågren Bolmsjö (2002) har genom intervjuer med patienter 
i en palliativ fas studerat vilka behov de hade av att fundera över och 
diskutera existentiella frågor. Detta har även Strang (2002) studerat genom 
intervjuer med patienter med hjärntumör och med deras närstående. Hon 
har även intervjuat sjuksköterskor om deras syn på existentiella frågor och 
deras förmåga att möta patienterna i en diskussion kring dessa frågor. Både 

                                              
53 Allt fler studier har även mer specifikt inriktats mot närstående och familjers situation 
vid svår sjukdom: Rinell Hermansson (1990) har genom intervjuer med närstående 
retrospektivt studerat hur de upplevde att äldre patienter hade det under sitt sista 
levnadsår. Andershed (1998) har studerat de närståendes delaktighet i vård vid livets 
slut. Milberg (2003) har studerat familjemedlemmars erfarenheter av palliativ 
hemsjukvård. Whitaker (2004) har studerat anhörigas upplevelser av äldres vård i livets 
slutskede. 
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Ågren Bolmsjö och Strangs studier visar att det fanns ett behov hos 
patienterna att få diskutera existentiella frågor med någon. Med existentiella 
frågor avsåg Ågren Bolmsjö och Strang de frågor som sysselsatt 
existentialismen, dvs. frågor om döden, skulden, meningen, livet, friheten, 
ansvaret och ödet. Studierna visar att existentiella frågor glöms bort av 
vårdgivarna och att det inte finns tid för samtal i den allt för rutinmässiga 
vården.    
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Teoretisk grund 
 
 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att ge en bakgrund till valda teoretiska 
perspektiv, vilket är ett livsåskådnings- och ett lärandeperspektiv. Jag skall 
beskriva vad som visat sig fruktbart att använda för att analysera och förstå 
intressanta fynd i mitt empiriska datamaterial. Perspektiven utgör alltså 
verktyg för att kunna förstå innebörden av meningsfulla utsagor rörande 
patienternas livsåskådningsmässiga reflektioner och lärande att hantera sin 
existentiella livssituation samt vilka förutsättningar som finns för lärande. 
Avslutningsvis skall jag även beskriva vilka beröringspunkter som finns 
mellan perspektiven. 
 

Livsåskådningsperspektiv 

Jag kommer att beskriva min tolkning av Anders Jeffners stipulativa 
livsåskådningsdefinition från 1981, vilken jag har haft som utgångspunkt 
för att tolka det empiriska materialet. Det framkom först vid den 
preliminära analysen av intervjuerna att dessa innehöll utsagor som kunde 
tolkas vara ett uttryck för livsåskådningsmässiga antaganden och utsagor. 
Jag har inte haft möjlighet att träffa de intervjuade igen och pröva om de 
intervjuade ansluter sig till de livsåskådningsmässiga uppfattningar som jag 
identifierat. Inledningsvis kommer jag att ge en kort bakgrund till begreppet 
livsåskådning och ämnet empirisk livsåskådningsforsknings framväxt i 
Sverige.   

 

Livsåskådningsforskningens framväxt i Sverige  

I svensk debatt, undervisningsmaterial och skönlitteratur har termen 
livsåskådning använts sedan 1900-talets början (Jeffner, 1974). Inom skolan 
började termen livsåskådning att användas på 30-talet och framåt i samband 
med den debatt som fördes inom det svenska folkbildningsarbetet kring 
livsåskådningsfrågor (a.a.). En föregångare när det gäller den empiriska 
livsåskådningsforskningen är Emilia Fogelklou (Lindfelt, 2003)54. Runt 

                                              
54 Lindfelt, 2003, s. 15. Fogelklou genomförde under 1930-talet en enkätundersökning 
kring livsåskådningsrelaterande frågor bland svenska allmänheten – Vad man tror och 
tänker inom svenska folkrörelser (1934). Frågorna handlade om uppfattningar kring 
litteratur, religion och moral, samhällskunskap samt uppväxt och uppfostran.  
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1950-talet förknippas livsåskådningsbegreppet i högre grad än idag med 
etablerade ideologier, religioner och filosofiska system (a.a.). Från 1960- 
och 1970-talen finner man att livsåskådning är en viktig term i läroplaner 
för religion i skolorna (Selander, 1993). Under 1980- och 1990-talet har 
livsåskådningsbegreppet fått en allt större användning och spridning. En 
anledning till detta anser Westerlund (2002) vara att dagens samhälle 
präglas av globalisering och etnisk, språklig samt religiös pluralism, vilket 
bidragit till en mångfald av olika livstolkningar.   

Forskning med inriktning mot livsåskådning har gjorts inom en rad olika 
ämnen i Sverige såsom litteraturvetenskap, sociologi, praktisk filosofi och 
statsvetenskap, utan att själva termen livsåskådning använts (Jeffner, 1981; 
Bråkenhielm, 2001). Termen livsåskådning grundläggs och avgränsas inom 
teologisk forskning i Sverige från år 1973, genom forskningsrapporten 
Livsåskådningsforskning. Förslag och diskussion mot bakgrund av 

erfarenheter från projektarbetet (Jeffner, 1974). År 1976 då Anders Jeffner 
tillträdde som professor vid den teologiska fakulteten vid Uppsala 
universitet kan man säga att den moderna svenska livsåskådnings-
forskningen grundläggs. Beteckningen för Jeffners professur inom teologi 
ändras från dogmatik till tros- och livsåskådningsvetenskap (Lindfeldt, 
2003). Livsåskådning blev då ett prioriterat område inom ämnet55. Förutom 
att man där har studerat kristen troslära har man bl.a. studerat uttryck för 
livsåskådning i skönlitteratur och hos teologer och filosofer som presenterat 
livsåskådningsalternativ t.ex. Marx och Kierkegaard (Jeffner, 1994). Jeffner 
hävdar att religion och livsåskådning även kan ses som samhällsfaktorer, 
och det innebär att man kan bedriva livsåskådningsstudier inom det 
politiska fältet. Ett begrepp som är nära besläktat med livsåskådning är 
ideologi (a.a.).  

En av anledningarna till Anders Jeffners formulering av livsåskådnings-
forskningens uppgift var sekulariseringen i det svenska samhället, dvs. den 
kristna livsåskådningens minskade betydelse (Lindfeldt, 2003). Enligt 
Jeffner (1994) kan sekularisering förstås som en process som innebär att: 
”… de traditionella religiösa tänkesätten trängs tillbaka och de religiösa 

organisationerna minskar i inflytande och betydelse” (a.a., s. 16)56.  

                                              
55 Forskningsprogram för tros- och livsåskådningsvetenskap, 2005-09-27. 
56 Jeffner, 1994, s. 16, beskriver att då man i Europa jämfört siffror över 
trosföreställningar och kyrkolojalitet har Danmark och Sverige visat sig vara de mest 
sekulariserade länderna. Jeffner påpekar dock att denna bild behöver modifieras, 
sekulariseringen har gått olika långt för olika aspekter av den kristna tron. Tron på 
frälsning genom Kristus och regelbundna andakter har minskat. En stor majoritet av 
svenskarna tror fortfarande på Gud och många ber aktivt. 
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Religionen har genom historien kunnat hjälpa människor att möta sin ångest 
inför existensen och har kunnat ge svar på människors livsfrågor eller 
åtminstone redskap att hantera osäkerheten (Westerlund, 2002; Gadamer, 
2003). Religiösa riter, heliga texter och gemenskaper har tillsammans 
skapat ett tolkningsrum (a.a.). Människors intresse för livsfrågor är något 
som har ökat under 1990-talet. Många uppfattar att de traditionella svaren 
inom den kristna tron är obegripliga och det är en anledning till varför 
människor inte längre söker sig till kyrkorna för att få svar på dessa frågor 
(Jeffner, 1994). Parallellt med att vårt moderna samhälle har sekulariserats 
har naturvetenskapen erövrat en allt starkare ställning i vår kultur (Åhrén 
Snickare, 2002). Det har inneburit att en vetenskapligt grundad världsbild i 
stor utsträckning kommit att ersätta eller integreras med olika former av 
tros- och livsåskådningar (Morhed, 2000).   

Empirisk livsåskådningsforskning är en ung akademisk disciplin. Carl 
Reinhold Bråkenhielm var den första att erhålla en professur i empirisk 
livsåskådningsforskning år 1990 vid Uppsala Universitet57. Vad är det då 
för typ av övergripande frågor som man behöver förhålla sig till när 
begreppet livsåskådning används inom forskning.  

 
1) Vad är en livsåskådning? Den kan beskrivas som ett system av 
grundläggande uppfattningar och idéer om verkligheten, värderingar, och 
normer som finns hos enskilda individer eller som delas av ett kollektiv av 
individer i samhället. Livsåskådningsbegreppets funktion är att identifiera 
och beskriva vilka livsåskådningsmässiga uppfattningar som visar sig hos 
människor, i samhället och i olika skriftliga dokument58 samt att tolka dessa 
uppfattningars innebörd. Det finns både individuella och kollektiva 

                                              
57 Den empiriska livsåskådningsforskningen i Sverige har bl.a. täckt in följande 
områden: livsåskådning hos ett slumpmässigt urval av totalbefolkningen i Sverige 
(Jeffner, 1988; Kallenberg m.fl., 1996), livsåskådningens betydelse för individers 
handlande och beredskap att möta kriser (Kallenberg, 1987), sambandet mellan 
livsåskådning, personlighet och hälsa (Kallenberg & Larsson, 2004), människors 
tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder (Morhed, 2000), 
livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad 
befruktning och adoption (Westerlund, 2002), barns och ungdomars livsåskådning 
(Hartman & Pettersson, 1980), livsåskådning hos läkarstudenter vid Karolinska Institutet 
(Josephson, 1994), äldre grundskoleelevers livsfrågor och livsåskådning (Eriksson, 
1999), vuxenstuderandes förhållningssätt kring existentiella frågor och livsåskådning 
(Frisch, 2006). 
58 Det rör sig om alltifrån folkbildningsmaterial, statliga utredningar, forskningsmaterial 
till populärkultur och skönlitteratur. 
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livsåskådningar59. I sin helhet kan man säga att en livsåskådning fungerar 
som en tolkningsbakgrund som människor använder sig av när de orienterar 
sig i omvärlden, deltar i samhället och samspelar med andra människor.  
 
2) Varför skall man studera livsåskådningar? Studiet av livsåskådningar har 
en viktig funktion både för enskilda individer och för samhället. Jeffner 
(1981, s. 16f.) anger tre skäl till varför livsåskådningsstudier behövs: 1) det 
ger en ökad kunskap om hur andra människor kan uppfatta och uppleva sin 
situation och om olika sätt att utforma sitt liv  2) det ger ökad kunskap om 
olika alternativ samt vad de innebär så att vi kan pröva vad som är hållbart 
och vilka ståndpunkter som är rimliga  3) det ger oss material att kritiskt 
pröva olika ståndpunkter så att vi kan utveckla egna ställningstaganden 
(a.a.). På ett individuellt plan kan alltså studier och reflektion av livs-
åskådningar bidra till att utveckla den personliga livsåskådningen, ge svar 
på livsfrågor och bidra till ökad upplevelse av hälsa. På ett samhällsplan 
kan livsåskådningsstudier ge ökad kunskap om hur olika människor 
förhåller sig till tillvaron och motiverar sina handlingar. 
 
3) Vilka vetenskapliga metoder kan man använda i livsåskådningsstudier? 
Hur kan vi studera livsåskådningsfrågor teoretiskt och empiriskt och nå en 
förståelse kring vad specifika livsåskådningsuttryck betyder för såväl 
grupper som för enskilda individer? Det handlar om att komma fram till en 
användbar definition av livsåskådningsbegreppet när det används för att 
tolka ett empiriskt datamaterial. De metoder som används för livs-
åskådningsstudier hämtas från bl.a. filosofi, litteraturvetenskap och 
sociologi och är allt ifrån idéanalys, argumentationsanalys, begreppsanalys, 
intervjumetodik, fenomenologisk analys till hermeneutisk tolkning. 
 

Anders Jeffners stipulativa livsåskådningsdefinition 

Flera svenska studier som vid teologiska fakulteter har undersökt 
människors reflektioner kring livsfrågor och livsåskådning har utgått från 
den stipulativa livsåskådningsdefinition som föreslagits av Anders Jeffner60. 
Jag utgår i föreliggande studie från Jeffners stipulativa definition från 1981, 

vilken inte är helt oproblematisk.  

                                              
59 Bland de kollektiva livsåskådningarna kan man skilja mellan religiösa (t.ex. islam, 
kristendom, hinduism) och icke religiösa livsåskådningar (t.ex. humanism, 
existentialism, feminism, marxism). 
60 Se t.ex. Kallenberg, 1987; Kallenberg, m.fl., 1996; Morhed, 2000; Westerlund, 2002. 



 

 

   

43

Det förefaller som om Jeffners förslag till definition syftade till att 
användas för att studera livsåskådningar inom olika fält och att den skulle 
vara användbar i analyser av olika typer av material. Enligt min mening är 
den otillräckligt utvecklad och kräver bearbetning för att den ska vara 
fruktbar i förhållande till mitt empiriska intervjumaterial.  

 
En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) 
som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av 
människan och världen och (2) som bildar ett centralt värderingssystem och 
(3) som ger uttryck åt en grundhållning (Jeffner, 1988, s. 7)61. 

 
De olika komponenterna samspelar och utgör en helhet. Komponent 1 och 2 
bidrar tillsammans till att dels gestalta synen på tillvaron på ett 
övergripande plan och vilka värden som är centrala i livet i stort, dels ge 
uttryck åt en grundhållning. Jeffner (1981) uttrycker att komponenterna inte 
går att isolera från varandra och att det finns många samband mellan dem. 
Däremot talar han inte explicit om alla samband han avser med 
definitionen, men uttrycker: ”Kanske är de teoretiska och de värderings-

mässiga komponenterna sammanvävda på ett mer komplicerat sätt” (a.a., s. 
12).  

Det synes som om Jeffner själv är osäker på vilka sambanden är. 
Definitionen förfaller inte vara lika välgrundad som en tidigare definition 
från 197362, men den är å andra sidan inte lika snäv och avgränsad. Den är 
öppen för att det kan finnas olika möjliga samband mellan komponenterna, 
även om dessa inte uttrycks explicit. Jag har uppfattat att definitionen 
uttrycker att livsåskådningen har en funktion för det uttrycks tydligt att 
komponent 1) och 2) tillsammans ”har avgörande betydelse för en 
övergripande bild av människan och världen”, dvs. gestaltar tillvaron i stort 
vilket är en funktionell innebörd. Det är dock oklart hur vi ska förstå vad en 
övergripande bild är, vilket jag skall återkomma till. Men först ska jag 
beskriva vad respektive komponent ger uttryck för. 

 
1) Teorier om människan och världen 
Den första komponenten rymmer alltså uppfattningar om människan och 
hennes omvärld som kan delas in i: 

• ontologi (verklighetens yttersta natur), universums uppkomst, 
skillnaden människor och djur, universums yttersta beskaffenhet 
samt vad som händer efter döden. 

                                              
61 Redan i Jeffner, 1981, s. 13, förekommer denna omarbetade definition men utan 
uppdelning i tre tydliga komponenter.  
62 Se Jeffner, 1974, s. 18. 
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• människosyn (människans brister och mål) 
• samhällssyn (samhällets natur och drivkrafter) 
• historiesyn (historiens natur, drivkrafter och mål)  
 

2) Centralt värderingssystem  
Den andra komponenten handlar om vilka värderingar, värden och normer 
(moraliska, estetiska, politiska), som har central63 betydelse i våra liv. Vad 
betyder detta? Jeffner (1974) menar att de är centrala i den bemärkelsen att 
de har en psykologisk förankring, då de påverkar hur vi uppfattar oss själva 
(vår identitet). De förändras i liten grad över tid och är relativt konstanta 
genom livet. 

 
3) Grundhållning 
Denna komponent anser Jeffner (1981) är den svåraste att beskriva men han 
säger att den: ”… ger uttryck åt en viss livsstämning – ett sätt att uppleva 

situationen som människa i världen” (a.a., s.12.). I individens livsåskådning 
kan det finnas invävt en grundhållning som präglas av optimism-pessimism, 
tillit-misstro eller hopp-förtvivlan. Jeffner menar att denna hållning kan 
vara en sammansatt känsla. Grundhållningen kan motsvaras av en varaktig 
känsla i livet som utgör ett svar på frågan: hur känns det att leva? (Jeffner, 
1994). 

Åter till frågan om hur jag skall förstå innebörden av övergripande 

bild64. Hur jag skall omsätta detta när jag tolkar vad som tillhör den 
teoretiska komponenten och avgränsa innehållet? Jeffner (1981) anser själv 
att det är problematiskt hur den teoretiska komponenten ska avgränsas65. 
Skall vi räkna in alla teorier om världen och människan i vår livsåskådning? 
Gör vi det är risken att definitionen kan bli för vid, för då kan i princip alla 
teorier räknas till vår livsåskådning. Han föreslår olika sätt att komma runt 

                                              
63 Se Jeffner, 1988, s. 6. Begreppet centralt definieras med hjälp av begreppen inre 
påtaglighet (internal saliency) och som har samband med jag-upplevelsen (ego-
involvment). Den är den del av en persons värderingssystem som har hög inre 
påtaglighet eller stark förknippning med jag-upplevelsen.  
64 Se vidare Bråkenhielm 2001, s. 12, som diskuterar vad det innebär att ha en 
övergripande bild av världen. Han frågar hur denna övergripande bild konstrueras. Hur 
skall vi förstå vad övergripande innebär? 
65 Se Jeffner 1974, s.41f., som för ett resonemang kring olika typer av trosnormer och 
hur dessa kan avgränsa vad som finns med i livsåskådningens teoretiska delar. Dessa 
normer anger vad vi bör tro på. Men i Jeffners senare arbeten talar han inte längre om 
dessa och särskilt inte förhållande till definitionen från 1981/1988. Det är med andra ord 
oklart var termen trosnormer egentligen skall ingå, vilket även Andersson 2006 anser. 
Han föreslår dock att dessa ska placeras bland övriga normer i det centrala värderings-
systemet. 
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detta problem. Ett sätt är att avgränsa den del av den teoretiska 
komponenten som utgår från sambandet mellan de teoretiska och värd-
eringsmässiga delarna, men han anger dock inte närmare hur detta ska ske. 
Ett annat är: ”… att ta fasta på att vissa delar av våra uppfattningar om 

verkligheten – vetenskapliga eller inte – i högre grad än andra bidrar till 

att ge oss en övergripande bild av vår situation” (a.a., s. 13). Ett tredje sätt 
som han föreslår är att ha fokus på hur vi organiserar själva kunskaperna, 
vilket gör att vissa aspekter får en framlyft plats och andra en mer perifer 
plats i verklighetsbilden. Jag uppfattar att det Jeffner tar upp här inte ger 
någon vägledning i hur jag skall identifiera och avgränsa det som i högre 
grad ger mina intervjuade en övergripande bild av verkligheten eller hur de 
organiserar sina kunskaper.  

Jag har dock funnit ett intressant resonemang hos Andersson (2006) som 
kan ge vägledning i hur jag ska förstå vad i intervjumaterialet som kan 
fånga det som är ett uttryck för övergripande bild i personers livsåskådning. 
Han har tagit fasta på en idé som Jeffner (1981) för fram då han vill testa 
om feminismen är en livsåskådning i förhållande till hans livsåskådnings-
definition66. Vad Jeffner finner är att det inom feminismen finns grund-
läggande antaganden som fungerar som ett bestämt perspektiv vid studier 
av omvärlden och som alltså avgränsar vad som hamnar i fokus. Utifrån 
den feministiska omvärldsuppfattningen är det könen och förhållandet 
mellan dem som hamnar i fokus. Detta innebär alltså att en livsåskådning 
kan ge ett visst perspektiv och detta påverkar vad vi fokuserar på i vår 
uppfattning av omvärlden. Andersson preciserar och utvecklar denna idé 
vidare och frågar om vi kan säga något mer om detta, än enbart att 
perspektivet gör att vissa företeelser får en avgörande plats i vår 
uppfattning av omvärlden. Han utvecklar ett resonemang utifrån hur termen 
perspektiv kan fylla två funktioner vid varseblivning67. Andersson menar att 
perspektivet dels fungerar selekterande då det avgör vad som uppfattas, dels 
säger perspektivet något om hur en person uppfattar något68.  

Tanken att livsåskådningen hos individer ger dem ett bestämt perspektiv 
på omvärlden innebär alltså att olika människor selekterar vad som är 
viktigt och intressant för dem i omgivningen eller i en specifik livssituation. 
Detta kan vara gemensamt för flera individer, men det kan också skilja sig 
åt. Det som framför allt kan skilja sig åt mellan olika individer är hur de 

                                              
66 Se Jeffner, 1981, s. 9. 
67 Andersson, 2006, s. 159, med referens till Andersson & Furberg, 1996, Språk och 
påverkan, s. 60. 
68 Se vidare Andersson, 2006, s. 159f., som ger exempel kring detta och överfört till 
livsåskådningsområdet.   
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specifikt uppfattar det som är viktigt för dem, dvs. att de tillskriver det olika 
innebörd eller mening. Genom att perspektivet även avgör hur individerna 
uppfattar det som är viktigt för dem får livsåskådningen enligt min mening 
en tydligare gestaltande funktion. Det är i sin tur det som jag tolkar avgör 
om en specifik upplevelse eller situation för en individ är livsåskådnings-

laddad eller inte. 
Men allt i människors liv, alla frågor och alla upplevelser av situationer, 

kan inte handla om personers livsåskådning. Jag anser att perspektivtanken 
kanske kan lösa problemet hur jag ska särskilja uppfattningar av livsåskåd-
ningskaraktär från s.k. vardagsuppfattningar som Kallenberg & Larsson 
(2004) talar om69. Gränsen mellan dem är inte knivskarp menar de, utan det 
är hur den aktuella kontexten och situationen upplevs av en specifik individ 
som avgör och avgränsar vad det rör sig om för typ av uppfattning. Det 
finns med andra ord kopplingar mellan uppfattningarna, vissa vardags-
uppfattningar kan ha att göra med en persons livsåskådning medan andra 
inte alls har det. Vad kan jag dra för slutsats utifrån detta? Det förefaller 
alltså vara hur en viss person uppfattar en specifik situation, som avgör om 
en situation är livsåskådningsladdad är inte.  

Anderssons (2006) poäng är alltså att perspektivtanken kan hjälpa mig 
att få syn på vilka uppfattningar som finns hos de intervjuade och som är en 
central del i deras livsåskådning. Det blir då också möjligt att urskilja olika 
mönster beträffande detta hos de intervjuade som grupp, med andra ord vad 
som är av gemensam karaktär och centralt för cancerpatienter i livets 
slutskede. Hur de däremot mer individuellt uppfattar det och vilken mening 
det har för dem, är det som kan skilja sig åt och är alltså personligt och 
subjektivt. Det är uppenbart att det krävs mycket information från en person 
för att jag ska kunna avgöra detta. Med tanke på de djupa samtal som jag 
haft med intervjupersonerna, anser jag att det utifrån perspektivtanken är 
möjligt för mig att kunna fånga delar av deras livsåskådning och kunna 
beskriva vad som är centralt för dem och även kunna säga något om hur de 
uppfattar detta. 

När det gäller Jeffners beskrivning om centrala värderingar diskuterar 
Andersson (2006) hur vi ska avgränsa de normer och värderingar som finns 
hos enskilda personer70. Han tar upp att det kan vara lättare att t.ex. 

                                              
69 Se Kallenberg & Larsson 2004, s. 66-69. 
70 Jfr Bråkenhielm, 2001, s. 12, som för ett annat resonemang kring den avgränsning 
som Jeffner gör beträffande centrala värderingar och deras betydelse för vårt handlande. 
Han anser att Jeffners beskrivning av centrala värderingar, i betydelsen att de bestämmer 
vårt liv och praktiska handlande, är begränsad. Bråkenhielm menar att värderingar är 
bara en av de många faktorer som bestämmer vårt handlande. Andra faktorer som har 
betydelse är bl.a. situationen, rollförväntningar, vanor och kulturella mönster. 
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identifiera bestämda religiösa normer och värderingar på gruppnivå än 
normer och värderingar i största allmänhet på individnivå. Detta exempli-
fieras med händelser från början av år 2006, då muslimska anhängare 
världen över reagerade starkt och genomförde våldsamma protester mot 
nidbilderna av profeten Mohammed som publicerats i danska Jyllands-
Posten. Värderingar och normer som är grundläggande och som reglerar 
livet för ett kollektiv är mer synliga. När dessa upplevs vara hotade blir det 
synligt vilka personer i ett samhälle som omfattas av och värnar om 
värderingarna i fråga. Men när det gäller enskilda personers normer och 
värderingar, menar Andersson att vi antingen måste föra ett samtal med 
dem eller känna personerna väl för att vi ska kunna identifiera och avgöra 
vad som är perifert respektive centralt för dem.  

Jag anser att det ur mitt intervjumaterial är möjligt att uttolka vad som 
kan vara ett uttryck för centrala värderingar och värden, genom att 
identifiera hur intervjupersonerna förhåller sig till och värderar olika 
situationer i livet. Det som är centralt för dem löper genom berättelserna 
som en röd tråd. Det betonas, upprepas och utvecklas av de intervjuade med 
ingående beskrivningar och exempel. Hur skiljer jag då mellan värderingar 
och centrala värden i livet? Med värderingar menar jag de erfarenheter som 
vi gör under vår barndom och som vi bär med oss genom livet om t.ex. vad 
som är rätt och fel handlande och uppförande eller vilka normer man bör 
leva utifrån. Dessa värderingar kommer mer eller mindre medvetet att 
inverka på det vardagliga handlandet, i arbetet och i människors fritids-
aktiviteter (Lyttkens, 1985). Människor väljer alltså i liten utsträckning sina 
värderingar. De värderingar man har är ärvda och genomsyrade av 
föräldrars och tidigare generationers sociala och kulturella erfarenheter. 
Värderingarna är historiska och överföringen av dem syftar till att skapa en 
viss kontinuitet i samhällsutvecklingen. ”Det är som förmedlare av 

traditionerna människan får sitt samhälleliga existensberättigande” (a.a., s. 
153).  

Utifrån detta förstår jag att vi alltså påverkas av de värderingar som var 
typiska för samhället när vi växte upp, och de utgör en del av ens familjs 
tradition. Kan värderingar förändras? Lyttkens menar att människor 
sannolikt kommer att behålla sina grundläggande värderingar tills någon 
påtaglig förändring sker i samhället eller något inträffar i en individs liv, 
vilket skakar om hans grundvalar och får honom att omvärdera dessa. Man 
kan säga att människor lever delvis i värdesammanhang de växt upp med, 
delvis lösgjort sig ifrån. Många ärvda värderingar kan göra starkt motstånd 
mot förändringar, för att de är tidigt inlärda. De ändras först när 
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livssammanhanget förändras, vilket beror på att de är djupt rotade i 
människors känsloliv (a.a.). 

Med centrala värden menar jag det som personer uppfattar har mening i 
det nuvarande livet, alltså något utöver det som ur ett vidare perspektiv är 
meningen med livet. När det gäller att specifikt tolka vad centrala värden 
kan vara i mitt material har jag funnit ett resonemang hos Jeffner (1989a) 

som uttrycker att värden handlar om vad man tycker är viktigt och 
väsentligt i livet. Dessa värden kan finnas på olika nivåer. Jeffner skiljer 
mellan: 1) privata värden, som gäller det egna livet, familjen och den 
närmaste omgivningen, 2) värden på samhällsnivå, som kan handla om 
människors uppfattningar kring t.ex. politisk frihet eller faktorer som rör 
ens livsmiljö, 3) globala värden, som rör hela mänskligheten t.ex. fred, 
avskaffande av svält, rättvis ekonomisk världsordning71.   

Vissa av dessa värden kan vara gemensamma för flera individer, alltså de 
kan ha samma uppfattning om att t.ex. barn eller arbete är ett centralt värde 
i deras liv. Det som skiljer sig åt mellan olika individer är hur pass centrala 
och viktiga värdena är i förhållande till just deras liv. En individ kan 
värdera detta att ha barn är viktigare än att kunna återgå till sitt arbete, 
medan en annan kanske tycker precis tvärtom. Jeffner (1989b) talar även 
om ett område som han benämner ”människans väl”, vilket handlar om de 
behov eller värden som är viktiga eller centrala i en individs liv när de 
primära behoven i livet är tillgodosedda. Enskilda individer kan uppfatta 
och ge uttryck för att olika värden såsom hälsa, ägande, gemenskap osv., är 
olika betydelsefulla för dem. Jeffner talar om detta i termer av att 
människor har olika värderingsprofiler som genomsyrar deras liv. Lantz 
(1992) talar i likhet med Jeffner om att olika värden kan ha betydelse för 
människors livsmening och livskvalitet. Han anser att hälsa, kärlek och 
arbete är centrala för de allra flesta människor. Värdena är centrala i våra 
livsberättelser. Beträffande värderingar anser Lantz att de spelar en stor roll 
på alla områden i livet. Om människor inte skulle ha uppfattningar om vad 
som är värdefullt och eftersträvansvärt, så skulle det inte heller finnas motiv 
till att handla (a.a.).   

Beträffande Jeffners grundhållningskomponent, så anser jag att det är 
den svåraste komponenten att förstå. Vilka uttryck kan den ta sig hos olika 
människor och hur kan den identifieras i ett empiriskt intervjumaterial? Jag 
anser att det saknas ett utvecklat resonemang kring denna komponent från 

                                              
71 Jeffner, 1989 a), s. 30, gör ytterliggare en indelning av värden i form av 1) 
ekonomiska värden t.ex. ha arbete 2) gemenskapsvärden t.ex. ha familj 3) medicinska 
värden t.ex. ha hälsa 4) moraliska värden t.ex. anse att ärlighet är viktigt 5) religiösa 
värden t.ex. ha kontakt med Gud. 
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Jeffners sida. Själva frågan: Hur känns det att leva? är vag och ospecifik. 
Det framkommer inte om frågan rör hur personer upplever att livet är i 
allmänhet eller om det rör upplevelsen av livet i en specifik livssituation. På 
denna fråga kan vi svara mycket olika och vi kan mena väldigt olika saker. 
Det som jag uppfattat att Jeffner menar med termerna optimism och 
pessimism är att de betecknar olika grundstämningar i människors 
känsloliv. En del människor har en genomgående positiv förväntan inför 
framtiden medan andra har en genomgående negativ förväntan.  

I likhet med Bråkenhielm & Hansson (1995) anser jag att termerna 
optimism och pessimism är mångtydiga. Utifrån ett visst perspektiv kan 
t.ex. optimism beteckna värderingar snarare än attityder. En person som 
anser att livet, människan och naturen är något värdefullt som man ska 
värna om, kan sägas vara en optimist. Utifrån ett annat perspektiv kan 
optimism stå för en persons åsikt om hur ett bestämt fenomen skall 
utvecklas i framtiden, t.ex. en tro på att arbetslösheten bland ungdomar i 
samhället inom en tioårsperiod kommer att minska. Grundhållningen 
utifrån termerna optimism och pessimism kan, enligt Bråkenhielm & 
Hansson, även variera på följande sätt: För det första kan den i olika grad 
vara konkretiserad, vilket innebär att en person kan ha vissa konkreta 
förhoppningar om hur det egna livet eller samhället i stort skall utvecklas i 
framtiden. För det andra kan den vara differentierad, vilket innebär att en 
person kan vara optimistisk när det gäller sin egen framtid men pessimistisk 
när det gäller mänsklighetens framtid (a.a., s. 82)72.  

Det som är mest problematiskt med att ha Jeffners grundhållnings-
komponent som grund för att tolka mitt material, är att de intervjuade inte 
verkar ge uttryck för grundhållning i den bemärkelse som Jeffner talar om 
den. Jag har snarare funnit att det finns emotiva och kognitiva uttryck som 
mer verkar handla om att de intervjuade tänker och känner på ett visst sätt i 
sin nuvarande livssituation. Det kanske mer har att göra med hur de är som 
personer än med deras livsåskådning. Jeffner anser att grundhållningen 
färgas av teoretiska övertygelser och värderingar och ger individen en 
övergripande bild av verkligheten. De emotiva och kognitiva uttryck som 
jag funnit i mitt material uppvisar inget dylikt samband. Jag har inte kunnat 
påvisa att det är några bestämda föreställningar eller värderingar som givit 
grunden till att de intervjuade känner som de gör inför den situation de 

                                              
72 Jfr Kallenberg & Larsson, 2004, s. 77, som talar om att optimism och pessimism kan 
vara: 1) differentierade – innebär att man kan vara optimistisk när det gäller ens egen 
framtid, men pessimistisk när det gäller mänsklighetens framtid 2) domänspecifika – 
kallar de för grundattityder och det kan t.ex. handla om att vissa människor är 
genomgående optimistiska eller pessimistiska.  
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befinner sig i. Det finns alltså inte en tydlig grundhållning i mitt material 
utifrån den beskrivning Jeffner givit. Däremot kanske de emotiva och 
kognitiva uttrycken som de intervjuade uppvisar, att de är positiva, 
hoppfulla, har inre stryka samt att de känner sig trygga, kan sägas ha 
beröringspunkter med Jeffners grundhållningskomponent. Jag skulle hellre 
vilja tala om dessa uttryck i termer av grundinställningen till livet och svåra 
situationer. 
 

Lärandeperspektiv 

I detta avsnitt skall jag ge en bakgrund till lärandeperspektivet. De aspekter 
av lärandebegreppet som är i fokus i föreliggande studie är innehållet i 
lärandet som process på individnivå och vilka förutsättningar som finns för 
detta inom en palliativ vårdkontext. 
 

Lärande som process 

När det gäller lärande som process syftar jag på vad som kan vara lärande 
hos de intervjuade och hur det konkret visar sig. Jag utgår från att lärande är 
en central del i varje människas liv och pågår hela livet. Det som kan 
variera är dels hur pass aktivt respektive passivt människor förhåller sig till 
sitt personliga lärande, dels hur medvetna människor är om sitt personliga 
lärande (Andersson, 2000). Inom den traditionella inlärningspsykologin har 
man tidigare ofta använt termen inlärning, vilket kan leda tanken till ett 
förutbestämt innehåll utanför individen som den lärande inhämtar. Idag är 
termen lärande mer aktuell och är då inte lika mycket förknippad med bara 
det som sker i skolsammanhang. Lärande kan ske var som helst och kan ses 
som en process som är orienterad mot erfarenhet av olika slag (a.a.). Inom 
den behaviouristiska traditionen, t.ex. hos Pavlov och Skinner, kan lärande 
syfta på de intryck (stimuli) och händelser som man exponeras för i sitt 
dagliga liv och som betingar olika handlingar för olika situationer. Lärande 
kan också innebära en förändring och det som förändras är hur individer 
uppfattar, förstår och upplever omvärlden eller delar av denna (Marton & 
Booth, 1997). Det som varierar mellan olika individer är hur de resonerar, 
löser problem och hur de väljer att handla. Specifikt innebär lärande en 
process som syftar till att erhålla ökad kunskap om sig själv och sin 
omvärld. Människor påverkas av vad de upplever. Upplevelser bygger på 
och utvidgar tidigare erfarenheter och de kan också utmana slutsatser från 
tidigare erfarenheter och skapa nya omstrukturerade sätt att tänka. 
Erfarenheten påverkar vad som känns angeläget, vad som undviks och hur 
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man närmar sig en uppgift (a.a.). Ytterligare ett sätt att betrakta lärande 
hittar man t.ex. hos Dewey (2005/1938), som anser att alla erfarenheter inte 
naturligt ger upphov till ökade kunskaper och vidgat lärande utan skiljer 
mellan icke-bildande erfarenheter och bildande erfarenheter. De förra 
präglas av sådan erfarenhet som begränsar utveckling och befäster vissa 
bestämda uppfattningar eller fördomar. Bildande erfarenheter utgör däremot 
de upplevelser som en person har i förhållande till situationer och händelser 
vilka har reflekteras och upparbetats till bearbetade och/eller förändrade 
erfarenheter och som får inflytande på senare erfarenheter och lärande. 
Erfarenhet är något som utvecklas genom interaktion mellan individen och 
omvärlden och är en social process. Den syftar till att åstadkomma en 
förändrad kognitiv och emotionell attityd hos individen vilken påverkar 
dels individens handlande, dels uppfattning om omvärlden och som ger 
fortsatt drivkraft att vilja lära sig mer. 

Av pedagogiska skäl är det alltså nödvändigt att ta individers upplevelser 
och erfarenheter på allvar, då de har en central betydelse för deras 
lärandeprocess.  

Marton och Booth (1997) hävdar att forskning kring individers 
förhållningssätt till lärande och lärandeprocesser grovt går att indela i två 
övergripande sätt. Antingen ser man lärande som en uppgift eller en 
process. 

 
1) Uppgiften har ett specifikt syfte. Det handlar om att samla och 

memorera fakta och information som skall användas i olika 
situationer. Detta förhållningssätt till lärande handlar primärt om att 
kunna reproducera kunskap i förhållande till en situation. 

2) Processen syftar i sig till att finna mening i de olika situationer man 
möter. Det handlar om att relaterar till tidigare erfarenheter för att 
tolka och förstå situationen. Strävan är att se saker annorlunda eller i 
ett nytt ljus. Lärandet syftar till att utvecklas som person, förändra sin 
självförståelse. Detta förhållningssätt till lärande handlar primärt om 
att skapa mening i situationen (a.a., s. 38). 

 
Dessa två övergripande sätt skall väl snarast betraktas som teoretiska 
modeller för att kunna beskriva och förstå ytterligheter i människors sätt att 
förhålla sig till lärande. Det finns ytterligare uppdelningar att göra inom de 
skilda typerna. I realiteten är det nog inte så svart eller vitt, utan jag anser 
att det hos enskilda individer förekommer en blandning av förhållnings-
sätten, men att de kan ha olika tyngdpunkt hos olika individer och/eller i 
olika situationer.   
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En annan uppdelning av olika former av kunskap hos individer som är 
intressant i förhållande till föreliggande studie har jag funnit hos Dahlgren 
(1997). Han menar att kunskap (och därmed enligt min mening även 
lärande) kan delas in i följande kategorier, vilka kan betraktas som skilda 
kunskapsformer: 

1) Kunskap i katalog form – handlar om kunskap som förteckningar över 
företeelser i omvärlden. Traditionellt och primärt syftar lärande av katalog 
kunskap till att man skall kunna memorera en bestämd kunskap. Sekundärt 
syftar lärandet till att nå insikt och förståelse. 

2) Kunskap i analog form – handlar om den kunskap som innebär 
förståelse av hur fenomen i omvärlden är beskaffade. Det rör individers 
förmåga att använda analogier i lärandeprocessen, och innebär att man kan 
se företeelser ur olika perspektiv samt att man kan uppfatta att olika 
företeelser är likartade utifrån att de har strukturlika egenskaper. 

3) Kunskap i dialog form – handlar om förmåga till kommunikation med 
varandra och den fysiska omvärlden. Till skillnad från de övriga formerna 
handlar denna form om att kunskapen aktivt kan brukas i form av 
hanterande av redskap eller verktyg (a.a., s. 40f.).  

 
Dahlgren betonar dock att det i realiteten varken är möjligt eller önskvärt att 
separera dessa olika kunskapsformer från varandra. Detta utifrån 
motiveringen att människors erfarenheter av omvärlden är av helhets-
karaktär snarare än separerade enskilda delar. Jag instämmer i detta. Det är 
sannolikt att de olika kunskapsformerna förekommer parallellt hos en och 
samma individ och att de troligen överlappar varandra. Jag har ändå funnit 
att det i föreliggande studie är meningsfullt och utmanande att i analysen 
och tolkningen teoretiskt särskilja dessa typer av lärande/kunskapsformer. 
Detta för att kunna identifiera, bearbeta och ge svar på den fråga jag 
inledningsvis ställde i förhållande till syftet. Vad handlar det personliga 

lärandet om? En uppdelning i olika kategorier kanske ändå kan tydliggöra 
att olika lärandeprocesser syftar till skilda saker beroende på person, 
situation och kontext. 

De olika kunskapskategorierna hos Dahlgren (1997) är dock endast 
översiktligt beskrivna, men jag har även funnit dem beskrivna och 
utvecklade hos Naeslund (2004, 2006)73. I Naeslunds resonemang finns 
aspekter beskrivna som klargör och exemplifierar vad kunskapen i de olika 
formerna innebär och syftar till, vilket jag saknar i Dahlgrens beskrivning. 

                                              
73 Se vidare Lars Naeslund, 2004, Prov och kunskapssyn, s. 111-118. Skolverkets 
rapport 2004:848, samt i ett opublicerat föreläsningsmaterial: Teorier om lärande – en 
översikt. 2006. 
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Kunskap i katalog form handlar om att reproducera kunskap, att man 
skaffar sig fakta genom inlärning vilket syftar till att ge ett visst 
kunskapsunderlag. Det kan även handla om att skaffa sig kunskap för att 
förändra ett visst beteende.  

Kunskap i analog form är inriktat på att nå ett djup i det som lärs in och 
att kunna göra jämförelser, förklara okända fenomen och förlopp, förstå 
innebörder och kunna översätta betydelser. Syftet är att skapa ett förändrat 
och/eller fördjupat sätt att tänka om något vilket ger en ny förståelse och 
kan liknas vid ett paradigm- eller perspektivskifte74.  

Kunskap i dialog form innebär att man lär sig saker genom sociala 
handlingar, gärna genom samspel med hjälpmedel och kanske under hand-
ledning, och det syftar till att ge en förtrogenhet att hantera situationer eller 
medierande redskap. Det kan handla om 1) situerat lärande, t.ex. lärande 
genom handledning för bestämda situationer 2) redskapstillägnelse, t.ex. 
lärande för att hantera utrustning 3) diskursivt lärande, t.ex. kring verbala 
och intellektuella praktiker. Det kan också handla om tillägnelse av riter, 
myter och symboler (a.a.). 

 

Det är viktigt att betona att Dahlgren och Naeslund talar om olika 
kunskapsformer som analytiska begrepp för att beskriva innehållet eller 
kunskapens natur. Fokus har varit att beskriva och tolka det personliga 
lärandet som process, vad det personliga lärandet i livets slutskede kan 
innebära och syfta till. Jag avser alltså att beskriva det lärande som visat sig 
som kunskap i katalog, analog eller dialog form, men det har varit 
nödvändigt att stipulera en betydelse av de olika kunskapsformerna i 
förhållande till mitt material. 

Katalog kunskap handlar om att skaffa sig faktakunskap för bestämda 
situationer. Det kan handla om att man erhåller information om sin 
sjukdom, dess symtom, lämpliga mediciner samt kända biverkningar.   

Analog kunskap handlar om insiktsskapande och förändrad förståelse av 
sin sjukdom, livssituation, livsfrågor och livsåskådning samt utveckling av 
ens person. Det handlar om att en viss kunskap hjälper oss att skapa struktur 
och mening i den aktuella livssituationen75. Det skulle också kunna handla 
om att upptäcka och se meningsfulla mönster i det egna livet när man 
betraktar sitt liv i backspegeln. Då kan det uppstå s.k. mönsterseende på 
samma sätt som när vi betraktar gestalter i vår omgivning och uppfattar 
samt tolkar dessa som helheter. Ett exempel på kollektivt mönsterseende är 

                                              
74 Jfr Janson, 2001, s. 251f., som talar om perspektivvidgning och lärande. 
75 Jfr Marton & Booth, 1997, s. 38.  
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benägenheten att uppfatta och tolka sju stjärnor i ett bestämt mönster på 
himlavalvet som stjärnbilden Karlavagnen.  

Dialog kunskap handlar om situerat lärande för bestämda situationer. På 
ett psykiskt och fysiskt plan kan det handla om att bli handledd i 
avslappningsteknik, gymnastiska övningar och träning för att minska stress. 
På ett praktiskt och fysiskt plan kan det handla om att patienter via 
handledning lär sig hantera praktiska moment eller hjälpmedel för sin 
dagliga livsföring, t.ex. fysiska hjälpmedel, teknisk apparatur, injektions-
teknik eller skötsel av en stomi76. I samspel mellan vårdgivare och patient 
handlar det om interaktivt lärande då patienten av vårdgivare blir förevisad 
hur något fungerar och själv får pröva hur han ska hantera sakerna ifråga. 
En intressant tanke är om man kan tänka sig att stödjande samtal från 
vårdgivares sida som syftar till att frigöra insikter hos patienterna och leda 
till utveckling kan vara ett uttryck för kunskap i dialog form eller dialogt 
lärande? Denna tanke har beröringspunkter med Vygotskijs (1999/1934) idé 
om att språket inte bara speglar tankar, utan att tankar fullbordas genom 
språket. Till exempel så kan rätt ställd fråga vid rätt tidpunkt fungera som 
en utmaning i proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, 
ZPD) och därmed få patienten att växa i insikt (a.a.). Utvecklingszoner 
skapas inte enbart i samspel mellan vuxna och barn, utan även mellan 
vuxna individer som befinner sig på olika mognadsnivåer och där olikheten 
handlar om kvalitativa skillnader i erfarenheter (Janson, 2001).  

 
Tack vare erfarenhetsolikheter mellan människor kan gemensamt 
fokuserande saker (aktiviteter, förhållanden) i en aspekt visserligen 
varseblis som ’samma sak’ men ändå förstås på olika sätt och med olika 
meningsinnehåll (a.a., s. 252). 

 
Janson menar att det är samreflektionen av dessa olikheter oavsett vad de 
handlar om som skapar rum för lärande och gör interaktionen till en 
pedagogisk situation. Ett problem med ett sådant perspektiv är dock att man 
kanske överbetonar intellektuella insikter genom samtalet. Hos till exempel 
Buber (1993/1932; 2004/1954) innebär dialogens väsen och det som sker i 
det mellanmänskliga mötet något djupare än det som kan fångas i kognitiva 
termer. Det handlar även om att man genom samtal kan utveckla eller 
fördjupa emotionella insikter. 

Kunskap i dialog form skulle också kunna handla om att tillägna sig riter 
eller ritliknande handlingar. Det är en annan intressant tanke som kan ha en 

                                              
76 Järhult & Offenbartl, 1993, s. 483. ”Stoma betyder mun. Det innebär en förbindelse 
mellan tarmen och hudytan, operativt anlagd med avsikt att denna väg tömma 
tarminnehållet”. 
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viss bäring i förhållande till mitt material. Inom forskningen kring riter har 
ett strukturfunktionalistiskt perspektiv varit ledande under 1900-talet och 
spelar fortfarande en viktig roll. Intresset har varit inriktat på riters essens, 
effekt och funktion (Habbe, 2005)77. Under slutet av 1990-talet har fokus 
inom forskningen skiftat till att betrakta riter som platsspecifika och 
situationsbundna företeelser. En ledande ritforskare med detta synsätt är 
Bell (1997) som har ett praktiskt teoretiskt synsätt på riter. Riter är 
handlingar och behöver studeras i den sociala kontext som de utspelar sig 
Fokus för Bells forskningsintresse är riten som en social handling och dess 
tillblivelse, men även ritliknande handlingar och vad som skiljer dessa från 
vardagliga aktiviteter (a.a.). Även Driver (1991) anser att riter är ett sätt för 
människor att handla i världen och de utgör specifika aktiviteter vilka syftar 
till att skapa värde och mening i livet78. Det finns hos Driver en tydlig och 
uttalad koppling till lärande. Riters centrala funktion är att de är 
kommunikativa och symboliska instrument, vilka syftar till att åstadkomma 
förändringar (transformation) av situationer79. När vi utför riter lär vi oss 
inte enbart riten och hur den utförts tidigare. Vi upptäcker hur vi skall göra 
nästa gång, men framför allt upptäcker vi vilka delar av omvärlden som 
riten är en del av och som den syftar till att förändra och utveckla. Kroppen 
medverkar i det rituella handlandet och vi erhåller med och genom kroppen 
s.k. ritual knowledge (a.a., s. 184). Drivers resonemang att vi genom 
kroppen medverkar aktivt och fysiskt i en lärandeprocess och därigenom 
kan erhålla en viss typ av kunskap är en intressant tanke.  

Exempel på ritliknande handlingar och som skulle kunna vara ett uttryck 
för lärande av kunskap i dialog form är t.ex. konventioner för: socialt 
samspel, artighet, självkontroll, hälsningsfraser, umgängeskoder och 
bordskick. De uppfyller de kriterier som Bell (1997) anger för att dessa 
handlingar skulle kunna ses som ritliknande genom deras förekomst i det 
sociala livet men främst för att de är formaliserade, traditionella och 

                                              
77 Habbe, 2005, s. 27. En föregångare för detta synsätt var bl.a. Emile Durkheim. Se The 
Elementary Forms of Religious Life 1995/1912. 
78 Se även Wiig-Sandberg 2006, s. 13. Tolkningen av rituella handlingar förändras över 
tid, men trots detta så kan de ändå förena människor med delvis olika tolkningar och de 
tycks ha en överlevnadskraft. Förklaringen till detta är att de har en förmåga att dels 
uttrycka något gemensamt om våra grundläggande mänskliga livsvillkor, dels förser de 
människor med redskap att hantera olika livssituationer. 
79 Jfr Habbe, 2005, s. 37. Han anser också att det i riter finns en kommunikativ aspekt, 
men inte i betydelsen att den förmedlar en entydig föreställning. I riter finns alltid en 
kollektiv aspekt även då riterna utövas enskilt. Se även s. 54f. Riter har en omvandlande  
transformerande kraft och social funktion i bemärkelsen att det sker något med den 
person som handlar rituellt, men detta är samtidigt avhängigt kollektivet och det sociala 
jaget. 
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regelstyrda80. Det som blir intressant i förhållande till mitt material är att 
undersöka om det är möjligt att identifiera lärande av kunskap i katalog, 
analog och dialog form, men även lärande i form av ritliknande handlingar. 

 

Förutsättningar för lärande i en vårdkontext 

Med förutsättningar för lärande syftar jag på hur vårdgivare förhåller sig 
gentemot patienter och skapar rum för lärande. 

 
Lärande utgör inte enbart en process inom den lärande, utan är också 
avhängigt det sammanhang i vilket lärande sker. Det betyder att en 
ömsesidighet mellan lärande och yttre förutsättningar för lärandet måste 
beaktas. Till yttre förutsättningar för lärandet hör den miljö i vilken lärandet 
sker, de metoder som används och det intersubjektiva samspelet mellan den 
lärande och den person som skapar förutsättningar för lärande (Asp, 2002. s. 
38). 

 
Att skapa förutsättningar81 för lärande, i bemärkelsen att underlätta för den 
lärande att lära, anser Asp (2002) vara en didaktisk fråga som är viktig för 
vård- och omsorgspersonal att arbeta med i det dagliga omvårdnadsarbetet. 
Jag utgår från tre vårdpedagogiska studier vilka har haft pedagogen Paolo 
Freires grundtankar som teoretisk grund (Söderlund, 1998; Friberg, 2001; 
Öhman, 2003). Studierna har dock haft ett annat upplägg och fokus än min 
studie. De har studerat pedagogiska undervisningssituationer och peda-
gogiska aktiviteter mellan vårdgivare och patienter. Det som emellertid är 
intressant i förhållande till min studie är hur de har tolkat Freires (1972; 
1975) pedagogiska grundtankar kring förutsättningar för lärande.  

I Söderlunds (1998) studie framkom vilka erfarenheter patienter har av 
svensk sjukvård; hur de upplevde att det är att vara patient och hur de 
upplevde kontakten med vårdgivare. Hon har undersökt relevansen av 
Freires pedagogiska teori82 för att bättre förstå patienters existentiella 
villkor i vården. Söderlund hävdar i studien att denna visade att det inom 
svensk sjukvård under 1990-talets mitt pågick en avhumaniseringsprocess. 
Detta stödjer hon med att många av patienterna beskrev att de i stor 
utsträckning upplevde att de blev behandlande som objekt. Två bilder 
framträder; en human som innebär att patienternas värdighet respekterades, 

                                              
80 Se vidare Bell, 1997, s. 138f. och tolkningar s. 140f. 
81Jfr Kroksmark, 1989, s. 53 och 104. En ömsesidighet mellan lärande och förutsätt-
ningar för lärande är ett synsätt som kan spåras tillbaka till pedagogerna Comenius och 
Pestalozzi.   
82 Det uppfattar jag snarare att Freire, (1972; 1975) beskriver i termer av ett 
humanistiskt pedagogiskt förhållningssätt än en pedagogisk teori. 
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och en inhuman som innebar att patienternas värdighet kränktes83. 
Beroende på hur patienterna blev bemötta av vårdgivarna ledde det till 
upplevelse av existentiell trygghet/säkerhet eller otrygghet/osäkerhet. Det 
framkom också att det oftare fördes en antidialog än en dialog tillsammans 
med patienterna. Söderlund har alltså funnit två motpoler i patienternas 
berättelser om hur det är att vara patient och som utgår från själva 
upplevelsen av att vara sjuk. Det innebär antingen ett existentiellt lidande 
eller minskat existentiellt lidande. Beträffande hur patienterna upplevde 
själva vården fann hon olika grader på en skala mellan vanvård och mycket 
god vård. Patienterna upplevde att vården innebär en maktkamp mellan 
dem och vårdgivarna. I mycket god vård karaktäriseras förhållandet mellan 
vårdgivare och patient av ett lärande tillsammans i en mänsklig atmosfär 
som präglas av trygghet, samhörighet och gemenskap. Kärnan i mycket god 
vård karaktäriseras av dialog och är en avgörande faktor för ett lärande 
tillsammans mellan vårdare och patient för att denne skall uppleva 
existentiell trygghet och minskat lidande. De centrala begreppen i 
motsatspolerna som Söderlund i sin analys utgått ifrån hos Freire är:  

 
1) humanisering84 av människan genom dialog, problemformulerande 

undervisning, vilket Söderlund anser utgöra en befriande handling. 
2) avhumanisering85 av människan genom antidialog, tämjande 

undervisning (bankundervisning), vilket Söderlund anser utgöra en 
förtryckande handling (a.a.).  

 
Friberg (2001) har studerat hur pedagogiska möten sker mellan patienter 
och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning. Syftet var att undersöka 
vilket innehåll de pedagogiska mötena hade och på vilket sätt de upplevdes 
ur både patienters och sjuksköterskors perspektiv. Med pedagogiska möten 
syftar Friberg på patientundervisning. I analysen utgick hon från en av 
Freires teser: att undervisning aldrig är neutral, utan att den är utformad för 
att tämja individen eller frigöra dennes inneboende resurser. I de 
pedagogiska samtal som skedde mellan sjuksköterskor och patienter i 

                                              
83 Söderlund, 2000, s. 140. ”När patienter ger uttryck för att vård berör och påverkar 
deras grundläggande identitet, integritet, deras ansvar, deras handlingsfrihet och fria 
vilja har jag tolkat detta som att patienter blir involverade i antingen en 
avhumaniseringsprocess eller en humaniseringsprocess i vården”. 
84 Freire, 1972, s. 38. ”Humanisering har alltid varit ett av mänsklighetens centrala 
problem”.  
85 Freire, 1972, s. 38. ”Avhumanisering innebär att man blivit fråntagen sin 
mänsklighet”. Auktoritära förhållanden måste brytas för att människor skall återfå sin 
humanitet. Det är möjligt att befria förtryckta människor från förtryckande auktoriteter 
om man i utbildning utgår från ett humanistiskt förhållningssätt. 
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studien har Friberg funnit att två kunskapstraditioner möts och dessa 
påverkar kommunikationen. ”Patienten får reda på något som 

sjuksköterskan har kunskap om. Sjuksköterskan får reda på något som 

patienten har erfarenhet av” (a.a. s. 23). Friberg menar att om sjuksköter-
skorna inte är medvetna om detta, kan det förhindra att ett givande och 
lärandeinriktat möte uppstår. Utifrån patientperspektivet beskrivs peda-
gogiska situationer i omvårdnaden handla om att mötas på samma 

respektive skilda planhalvor med vårdgivarna. Patienterna beskrev sina 
erfarenheter av att söka tillägna sig kunskap på samma planhalva i termer 
av: värdighet, delaktighet, förbereddhet, kunnighet och trygghet (a.a., s. 
127). Patienterna beskrev sina erfarenheter av att söka tillägna sig kunskap 
på skilda planhalvor i termer av hotad värdighet, utanförskap, underläge 
och oro (a.a., s. 136).  

En central uppgift i sjuksköterskans undervisningsaktiviteter är, enligt 
Friberg, att stödja patienters förbereddhet, vilken kan handla om allt ifrån 
att vara förberedd inför en undersökning, utskrivning eller förestående död. 
Sjuksköterskan själv får en förbereddhet att professionellt möta och hantera 
vårdsituationer om hon har kunskaper och ett lyhört, öppet och följsamt 
förhållningssätt för patientens kunskaps- och informationsbehov. Ur 
patienternas perspektiv skapas en förbereddhet om de får vara delaktiga i 
sin vård och får sina lärandebehov tillgodosedda. Förbereddhet utgör alltså 
ur både vårdgivarens och patientens perspektiv, konsekvensen av ett 
medvetet lärandeinriktat förhållningssätt. En grundförutsättning för lärande 
är dialog. Sjuksköterskan behöver på ett respektfullt sätt skapa en situation 
som får patienten att kunna framföra vad han själv förstår är sina problem 
och behov och även ges möjlighet att uttala vilken betydelse dessa har i den 
aktuella livssituationen (a.a.). Jag skönjer att Friberg i sin analys av 
sjuksköterskors och patienters upplevelser har gjort tolkningar utifrån 
Freires två motpoler: 

 
1) humanisering genom dialog vilket ger en förbereddhet. 
2) avhumanisering genom antidialog, vilket leder till utanförskap. 

 
Öhman (2003) har med olika metoder utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 
undersökt hur patientundervisning karaktäriseras och bedrivs i omvårdnads-
arbetet inom geriatrisk vård och rehabilitering. Hon har observerat 
sjuksköterskors interaktion med patienter i omvårdnadssituationer och 
kartlagt hur sjuksköterskor hanterar pedagogiska undervisningssituationer. I 
analysen och tolkningen av delstudierna utgår Öhman från Freires 
grundtankar och Fribergs (2001) begrepp förbereddhet. I en av 
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delstudierna86 fann hon att många sjuksköterskor var påtagligt omedvetna 
om vad deras pedagogiska ansvar innebär utifrån yrkesfunktionen, vad 
lärande kan vara i omvårdnadsarbetet och vilken betydelse deras 
pedagogiska insatser har för patienternas del. Öhman har tydligt visat vilka 
delar av Freires pedagogiska grundtankar som hon valt att utgå från för att 
tolka sitt material:  

  
1) Autentisk dialog – innebär att det sker ett gemensamt kunskapsutbyte 

i en jämlik dialog. Den innebär ett möte och är nödvändig för 
existensen och är beroende av människans förmåga till 
medmänsklighet. Ingen dialog kan uppstå ifall någon av parterna 
saknar ödmjukhet, kärlek till världen och människan. Den behöver 
även präglas av en känsla av hopp, en stark och realistisk tro på 
människan och ett engagemang i kritiskt tänkande. Förhållandet 
mellan parterna är horisontellt. 

2) Anti-dialog – förhållandet mellan parterna är vertikalt, vilket är ett 
kännetecken på underkastelse. Manipulation förekommer ofta i anti-
dialogen, vilket innebär att läraren utgår från sina egna mål och 
försöker anpassa den som lär till dessa mål. 

3) Humanisering – vilken omfattar en lärandeprocess till skillnad från 
undervisningsprocess. 

4) Avhumanisering – handlar om bemästrande av andra, ett 
maktutövande i relationen mellan objekt och subjekt i form av en 
tämjande undervisning som innehåller förtryckande handlingar. 

5) Bankundervisning – kommunikation genom antidialog, förmedling 
som leder till mekanisk inlärning av det förmedlade innehållet. Den 
som lär förvandlas till en behållare som fylls på av läraren. Det sker 
inget utbyte av tankar och känslor mellan parterna. 

6) Problemformulerande undervisning – i denna växer kunskap fram 
genom att människor tillsammans undersöker världen och uppfinner 
eller återuppfinner kännedom om denna. Den som lär blir en kritisk 
medundersökare i dialog med läraren (a.a., s. 40f.). 

 
Det gemensamma i ovan nämnda studier är att de visar följande brister: För 
det första finns det brister explicit beträffande hur sjuksköterskor hanterar 
sin pedagogiska funktion i omvårdnadsarbetet. För det andra finns det 
brister implicit hur sjuksköterskor förbereds för sin pedagogiska funktion 
under grundläggande sjuksköterskeutbildning. För det tredje finns det 

                                              
86 Den bygger på observationer av sjuksköterskors interaktion med patienter i 
omvårdnadssituationer på en geriatrisk vårdavdelning. 
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brister i hur patienters lärandebehov uppmärksammas av vårdgivare. 
Söderlunds (1998) och Fribergs (2001) studier visar att patienter i hög grad 
upplever att de inte är delaktiga i sin vård och att deras informations- och 
kunskapsbehov inte tillfredsställs i tillräcklig grad. Öhmans (2003) studie 
visar att sjuksköterskor är omedvetna om ansvaret för sin pedagogiska 
funktion och inte inser vilken betydelse deras pedagogiska funktion har för 
patienternas del i omvårdnaden. Det framkommer dock i Söderlunds och 
Fribergs studier en positiv bild av hur vården upplevs ur patienternas 
perspektiv, när sjuksköterskor är medvetna om sin pedagogiska funktion 
och kan skapa ett klimat som främjar patienternas delaktighet och lärande. 
Det som saknas i ovan nämnda studier är dock en reflektion kring 
konsekvenser av att direkt överföra Freires pedagogiska grundtankar från 
en vitt skild tid, kultur och kontext till en svensk hälso- och 
sjukvårdskontext87. 

 

Överförbarheten av Freires pedagogiska grundtankar 

Jag skall här beskriva vilka begrepp hos Freire som är överförbara och 
användbara i en vårdkontext för att tolka vilka förutsättningar för lärande 
som finns för patienterna och vad dessa innebär.   

Freire hävdar att alla pedagogiska förhållningssätt bygger på en 
människosyn (Freire 1972; 1975). Två livsfrågor som ständigt återkommer i 
hans texter är: Vad är en människa? Vilket är syftet med hennes liv? Den 
människosyn Freire utgår ifrån är att människan är en skapande och 
meningssökande varelse, vilken står i överensstämmelse med tankar inom 
kristendom, existentialism och marxism och med hälso- och sjukvårdens 
humanistiska grundvärderingar. 

Freire utgår från, som han själv uttrycker det, människans ontologiska 
kallelse, vilket i hans texter betyder att människan är ett handlande subjekt 
som har förmåga att omskapa sin värld (Freire, 1972). Jag gör tolkningen 
att Freire menar att det finns en potential hos människan, att hon kan 
förändras, utvecklas och lära sig att hantera nya situationer. Freire anser 
inte att den värld som människan existerar i utgör ett statiskt och slutet 
system som hon måste acceptera och anpassa sig efter. Den är snarare ett 
problem som hon kan ta sig an, arbeta med i syfte att nå förståelse och 

                                              
87 Det är viktigt att beakta att Freires idéer har uppstått i en annorlunda kultur än den 
svenska, med en vitt skild ekonomisk, social, politisk och kulturell situation. Brasilien 
var för drygt 30 år sedan när Freire verkade där, ett land i stor nöd med mänskligt 
förtryck och stora klasskillnader. De pedagogiska idéer och förhållningssätt som Freire 
utvecklade syftade till att förbättra livsvillkoren för förtyckta människor. 
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kunskap om sin situation. Det innebär att världen utgör material för 
individen att skapa sin egen historia, vilket först blir möjligt när hon lyckats 
övervinna de avhumaniserande krafterna som förtryckarna i samhället 
utsätter henne för (a.a.). En grundtes i Freires (1975) pedagogiska 
förhållningssätt är att det handlar om att bryta det paternalistiska 
förhållandet mellan elev och lärare. Förhållandet skall i stället präglas av 
autentisk dialog88, i betydelsen att det sker ett ömsesidigt och gemensamt 
kunskapsutbyte. En autentisk dialog mellan lärare och elev utgör en 
grundförutsättning för lärande och kommunikativ handling, som skall leda 
till att eleven kan utvecklas som person och lära sig hantera nya situationer 
(a.a.). Detta överfört till en vårdkontext innebär att det bör ske ett 
ömsesidigt och gemensamt kunskapsutbyte mellan vårdgivare och patienter 
för att patienterna ska kunna lära sig hantera sin livssituation.  

Vad är då överförbart och användbart hos Freire för att tolka hur 
villkoren beskrivs vara för patienterna i denna studie? Det som är centralt 
hos Freire är hans tro på den emancipatoriska potentialen hos människor, 
deras möjlighet och förmåga till frigörelse och utveckling (Freire 1972; 
1975). Det är dock viktigt att beakta utifrån vilken betydelse han talar om 
frigörelse. Jag tolkar att Freire talar om frigörelse utifrån två betydelser dels 
frigörelse från kolonialt styre och förtryck gentemot svaga och utsatta 
människor i samhället, dels frigörelse i pedagogiska situationer från yttre 
auktoriteter. I Freires kontext handlar det om folkbildning för analfabeter 
som syftar till kommunikativt handlande vilket ska frigöra dem från sin 
förtryckta situation. De har något att vinna på att bli läs- och skrivkunniga, 
för då kan de bli medvetna om sin förtryckta situation och har de möjlighet 
att förändra sina livsvillkor.  

Jag anser att den emancipatoriska potentialen hos människor, dock utan 
politiska förtecken, är överförbar till en palliativ vårdkontext. En 
grundvärdering inom den palliativa vården, är att patienter ska stödjas att få 
leva aktivt tills de dör. I förhållande till min studie handlar stöd till 
frigörelse om flera saker: För det första handlar det om att allt vad 
patienterna önskar göra under den sista tiden är betydelsefulla och är en 
central uppgift för vårdgivarna att försöka hjälpa patienterna att uppfylla. 
För det andra handlar det om i vilken grad patienterna upplever dels att de 

                                              
88 Freire, 1972, s. 139, menar att autentisk dialog sker mellan människor, mellan 
människor och världen och mellan henne och hennes skapare. Dialogen är ”mötet mellan 
människor i världen för att förändra världen” och den dialogiska handlingens syfte är 
”att göra det möjligt för de förtryckta att, genom att inse sin anpassning, välja att 
omvandla en orättvis verklighet”. Det är denna typ av dialog som är viktig i 
undervisningssituationer.   
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blir sedda som levande personer, dels att vårdgivare skapar förutsättningar 
eller rum för dialog och lärande. För det tredje handlar det om att 
vårdgivare genom stödjande samtal kan frigöra insikter hos patienterna som 
hjälper dem att förstå sina reaktioner och hantera sin förändrade livs-
situation. Stöd till frigörelse innebär en konkretion av den grundläggande 
värderingen om alla människors lika värde, att i den situation som 
patienterna befinner sig i är de värda att satsas på och att de kan lära sig 
något av denna situation. 

Hur kan förtryck visa sig i en vårdkontext? Vården är en social 
institution där vårdrelationen mellan vårdgivare och patienter är asymme-
trisk för att vårdgivarna har en maktposition. Exempel på förtryck kan vara 
att de missbrukar sin makt genom ett paternalistiskt förhållningssätt89. Det 
kan även handla om att patienter inte får komma till tals och berätta om sina 
tankar, känslor och behov, att de inte blir tagna på allvar, att de får 
bristfällig, eller ingen information om sin sjukdom och situation.  

 

Beröringspunkter mellan perspektiven  

Vad finns det för beröringspunkter mellan det livsåskådningsvetenskapliga 
perspektivet och det pedagogiska perspektivet inriktat på lärande och 
Freires pedagogiska grundtankar?  

En av huvudpoängerna i Jeffners tänkande är att livsåskådningen är 
föränderlig. Det innebär att patienterna i denna studie mycket väl kan 
förändra sin livsåskådning eller åtminstone revidera delar av denna dels 
genom nya erfarenheter och upplevelser, dels genom en medveten 
reflektion och omprövning av olika saker i livet.  

Det som användningen av den perceptuella analogin i tolkningen av 
språkliga utsagor bidrar med i pedagogisk forskning, enligt Lindström 
(2001), är att man kan dra paralleller mellan hur vi uppfattar föremål och 
hur vi förstår, lär och utvecklar kunskap. Det är: ”… just förhållandet att 

olika personer med likartade förutsättningar och intressen ser tillvaron på 

ett likartat sätt, som gör perspektivbegreppet meningsfullt och användbart” 

(a.a. s. 139). Här förstår jag att Lindström vill poängtera att det finns ett 
grundläggande och gemensamt selektivt drag hos de människor som 
uppfattar tillvaron på ett likartat sätt. Det selektiva möjliggör enligt min 
mening att vi dels kan studera vad detta gemensamma drag är, dels göra 

                                              
89 Med paternalism menar jag att vårdgivaren anser sig veta bäst vad patienten behöver 
och bestämmer över denne utan att lyssna eller fråga patienten vad denne anser. Se även 
Tranöy, 1993, s. 38. 
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jämförelser mellan grupper av människor som är förenade utifrån olika 
antaganden, intressen och värderingar.  

Detta överfört till min utgångspunkt att livsåskådningen ger ett visst 

perspektiv på omvärlden handlar om att det som människor kan ha 
gemensamt och dela är vissa bestämda uppfattningar om tillvaron och som 
utgör deras livsåskådning. Det särskiljande draget mellan olika människor i 
praxis handlar om hur de konkret väljer att tolka och använda den mängd av 
livsåskådningsmässiga uppfattningar som de utgår ifrån. Hur uppfatt-
ningarna sedan kommer till uttryck i deras handlande är det som utgör deras 
livstolkning90. Om livsåskådningen utvecklas så förändras antingen det som 
är centralt i en persons livsåskådning, t.ex. grundläggande värderingar, eller 
så sker förändringen i hur personen tänker och känner inför det som är 
centralt. Detta kan i sin tur påverka hur personen väljer att konkret förhålla 
sig till och/eller handla i olika situationer. Frågan är då om man kan se en 
förändring av eller perspektivskifte i livsåskådningen som en form av 
lärande? Jag anser att lärande i en palliativ vårdkontext skulle kunna handla 
om att patienter t.ex. ser tillbaka på sina liv och försonas med saker som de 
har upplevt problematiska. De kanske även förändrar sitt synsätt och väljer 
att se saker och händelser ur ett helt annat perspektiv. Det förefaller troligt 
att denna lärandeprocess i princip kan pågå ända fram till livets slut, dvs. 
ända tills en individ inte längre kan göra den medvetna reflektionen rent 
kognitivt. Det emancipatoriska kan handla om att ett skifte i en individs 
perspektiv kring något i hans kunskaper och förståelse av sin sjukdom, 
livssituation och/eller den personliga livsåskådningen, och innebär en 
frigörande insikt som gör att han kan uppleva livskvalitet och skapa mening 
i sin situation. 

 

                                              
90 Jfr Hartman, 2003, s. 72. 
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Metodologisk grund och genomförande 
 
 
 
 
I detta avsnitt kommer studiens metod och genomförande att presenteras. 
Berättelseinriktade intervjuer har genomförts. De har spelats in på band och 
har sedan transkriberats till fixerade texter. Texterna har tolkats utifrån 
hermeneutik som hypotetisk-deduktiv metod (HDM). Inledningsvis gör jag 
en genomgång av den teoretiska och metodiska orienteringen. Jag kommer 
sedan att beskriva forskningsetiska ställningstaganden, undersöknings-
ställen och kriterier för urval av intervjupersoner. Avslutningsvis ger jag en 
bild av min arbetsprocess, hur själva analysen och hypotesprövningen har 
lett fram till resultatberättelsen.  
 

Hermeneutik som hypotetisk-deduktiv metod  

Hermeneutik handlar om att tolka och förstå (Ödman, 1994/1979). 
Tolkning är inte bara ett viktigt, utan nödvändigt inslag inom en rad olika 
vetenskapliga discipliner såsom teologi, juridik, humaniora och samhälls-
vetenskap (Hermerén, 1981). Grunddragen i hermeneutikens historia och 
teori är kända och belysta i en mängd introducerande litteratur, så därför 
gör jag inte någon allmän genomgång av detta91. Den moderna 
hermeneutiken arbetar med att lyfta fram innebörden eller meningen i texter 
eller mänskliga produkter (berättelser, kulturer) vilka studeras som språk 
där tolkningsobjekten oftast är texter (Gustavsson, 1996). Vad som är av 
intresse att tolka kan variera. Det kan röra sig om texten i sig, den 
symboliska språkliga framställningen eller författarens intentioner med 
texten. Målet med tolkningen är att försöka hitta en ny infallsvinkel och 
djupare förståelse av texten (a.a.). Tolkningen av en texts underliggande 
mening skall resultera i att man skapar en annan text som försöker uttrycka 
den första textens mening på ett förhoppningsvis begripligare och klarare 
sätt.  

Jag utgår från en uttolkarorienterad hermeneutik92, vilket innebär att jag 
fokuserar på att tolka och lyfta fram de olika tänkbara innebörder som 

                                              
91 Se t.ex. Ödman, 1994/1979; Gilje & Grimen, 1992; Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Vikström, 2005. 
92 Gadamer, 1985/1960 och Ricoeur, 1988 är exempel på moderna hermeneutiker som 
också företräder denna inriktning. 
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texten uttrycker (Bergström & Boreus, 2000). En annan inriktning inom 
hermeneutiken är den avsändarorienterade hermeneutiken, vilken däremot 
försöker tolka och rekonstruera vilken intention och mening författaren 
avsåg med texten eller hur andra mottagare förstått den (a.a.).  

Hermeneutik är både en filosofi och metod. Den är en filosofi då den 
beskrivs handla om vad förståelse är, vilken i grunden utgör en ontologisk 
fråga (Hermerén, 1981). Utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv handlar 
förståelse om vad som är dess ursprung, grund och giltighet samt vad 
förståelse innebär i relation till exempel förklaring och bevis (Linde, 2006). 
I likhet med Føllesdal m.fl. (1993) har jag en vid syn på vad förståelse 
innebär inom hermeneutik. De objekt som de menar kan bli föremål för 
förståelse är personer, handlingar och produkter. Dessa objekt uttrycker 
något och då de gör det betraktas de ha en mening och är således 
meningsfulla. Även naturen och dess processer utgör något vi förstår 
genom att vi kan förklara vad som ger upphov till dessa processer. När det 
gäller personer och produkter kan man identifiera en skillnad mellan att 
förstå och förklara. Förståelse innebär att vi fått svar på frågan vad en 
person ger uttryck för. Vi vill förstå vilken mening det som sägs har. 
Förklaringen innebär att vi fått svar på frågan varför personen uttrycker sig 
si eller så, dvs. vilken intention eller vilket ändamål som ligger bakom det 
som uttrycks. Här kan vi alltså se att förståelse inrymmer förklaring men 
innebär något utöver detta. Till skillnad från förklaring har förståelse en 
språklig funktion (von Wright, 1971). Den syftar till att begripa innebörden 
vilket är något utöver förklaringen (varför) som begränsar förståelsen (a.a.). 
Beträffande handlingar kan svaren ligga nära varandra och det kan vara 
svårt att skilja mellan förståelse och förklaring (Føllesdal m.fl., 1993). När 
vi vill förstå en handling tolkar vi vad denna ger uttryck för. Det kan vara 
värderingar, känslor, uppfattningar och avsikter, vilket samtidigt kan 
innebära en förklaring till varför handlingen uppstod.  

Utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv handlar det om hur vi kan se 
på förståelse som ett vetenskapligt ideal, kan vi betrakta förståelse som en 
godtagbar vetenskaplig kunskap (Johansson, 2003). Hermeneutik är också 
en metod i bemärkelsen att den utgör ett övergripande sätt att tänka kring 
förståelse och ett tillvägagångssätt (metodik) då den beskriver hur vi kan 
uppnå förståelse (Føllesdal m.fl., 1993)93.   

 
Hermeneutik=studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå tillväga för att 
uppnå förståelse (a.a., s. 133). 

                                              
93 Se även Gilje & Grimen, 1992, s. 177. De talar om att varianter av modern 
hermeneutik strävar efter att skapa en ”metodlära” för tolkningen av meningsfulla 
fenomen och att beskriva villkor för att förstå meningar. 
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Føllesdal m.fl. (1993) föreslår ingen ny hermeneutik, men de har försökt 
överbrygga klyftan mellan analytisk och kontinental filosofi. De tar sin 
utgångspunkt i Gadamers hermeneutiska filosofi och erbjuder en mer 
preciserad framställning av det som räknas till hermeneutisk metod samt 
vad den hermeneutiska cirkeln (förståelseprocessen) innebär, vilket jag ska 
återkomma till. Huvudtesen är att: 

 
Den hermeneutiska metoden är den hypotetisk-deduktiva metoden använd 
på meningsfullt material, dvs. texter, konstverk, handlingar osv. (Føllesdal 
m.fl., 1993, s. 136). 

 
Det har visat sig fruktbart att tillämpa hermeneutik som hypotetisk deduktiv 
metod (HDM), utifrån Føllesdal m.fl. (1993) för att förstå mitt datamaterial. 
Det bör påpekas så här inledningsvis att mitt val att arbeta med 
hypotesprövning i hermeneutisk texttolkning är ovanlig, men förekommer 
och tillämpas inom olika vetenskapliga discipliner94. Hypotetisk deduktiv 
metod skall dock inte förväxlas med den hypotetiskt nomologa modellen 
inom naturvetenskap95. Det finns flera skäl till mitt val: 1) Metoden är 
handfast för hur jag konkret skall göra när jag tolkar en intervjutext, till 
skillnad från t.ex. Gadamer 1985/1960 som inte har givit mig någon 
metodisk vägledning96, 2) Det är möjligt för mig att göra argumentativa 
ställningstaganden i tolkningen, 3) Framställningen av tolkningshypoteser 
möjliggör för läsaren att pröva och bedöma rimligheten hos dessa.   

Innan jag beskriver den hermeneutiska förståelseprocessen vill jag 
diskutera några viktiga grunddrag när det gäller att tillämpa HDM inom 
hermeneutiskt tolkningsarbete och vilka missförstånd som råder kring dess 
användningsområde. Det finns hermeneutiker som tar avstånd ifrån HDM, 
utifrån argumentet att HDM karaktäriserar experimentell naturvetenskaplig 
verksamhet och att denna metod inte är förenlig med den intuitiva förståelse 
som förutsätts inom kulturvetenskaperna (Hermerén, 1981)97. Hermerén 
anser att detta argument är vilseledande och syftar endast till att skapa 
motsättningar mellan olika hermeneutiska inriktningar. Schleiermacher och 
Dilthey stod för en metodorienterad hermeneutik, hur man kan komma fram 
till korrekta tolkningar och undvika missförstånd. Heidegger och Gadamer 

                                              
94 Se även Hermerén, 1981; Føllesdal m.fl., 1993; Johansson, 2003. 
95 Se Johansson, 2003 s. 139f. 
96 Se även Vikström, 2005, s. 17, som hävdar att den metodiska tolkningen av en text är 
sekundärt i Gadamers tänkande. 
97 Se vidare Hermerén, 1981, s. 253-268. Denna text utgör ett värdefullt bidrag till att: 1) 
åskådliggöra vilka problem, frågor och utgångspunkter olika hermeneutiska företrädare 
har, 2) begripliggöra hermeneutikernas onödigt tillkrånglade språkbruk, 3) belysa vilka 
missförstånd och skenmotsatser som finns mellan olika hermeneutiska inriktningar. 
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utvecklade däremot en ontologisk och kunskapsteoretisk hermeneutik, då 
de intresserade sig för hur förståelse är möjlig på en teoretisk och abstrakt 
filosofisk nivå, och om förståelse utgör en grundkategori som utmärker 
människans sätt att vara i världen. Det innebär att Heidegger och Gadamer 
ifrågasätter ifall det går att tala om korrekta tolkningar och att det 
överhuvudtaget finns korrekta tolkningar. Motsättningen är skenbar efter-
som de ontologiskt inriktade hermeneutikerna inte erbjuder någon metod 
för hur man kan nå korrekta tolkningar och det innebär att de inte kan 
konkurrera med HDM (a.a.).   

Det är även ett missförstånd att HDM enbart skulle tillämpas inom 
naturvetenskap när man söker förklaringar men inte när man vill förstå 
något (Føllesdal m.fl., 1993). HDM är ett tillvägagångssätt som används 
inom olika vetenskapliga områden i syfte att lösa problem som vi vill 
förstå98.  

 
Förstår gör vi ständigt. Det är när vi inte förstår som vi måste förlita oss på 
hermeneutiken. Det är då vi närmare måste undersöka det meningsfulla 
materialet, t.ex. texten, och ställa upp en hypotes om att det ska förstås si 
eller så (Føllesdal m.fl. 1993, s. 136). 

 
Poängen som Føllesdal för fram är alltså att vi använder ett hypotetiskt 
deduktivt tillvägagångssätt när vi försöker förstå99. Det är också ett 
missförstånd att tillämpningen av hypoteser har samma betydelse inom de 
olika vetenskaperna100. Hypoteser kan ha olika betydelse när de används 
inom olika vetenskaper beroende på skillnader i de data, vilka hypoteser 
prövas emot. Inom samhällsvetenskap och humanvetenskap anses data 
utgöra meningsfullt material. För att kunna förstå ett meningsfullt material 
behöver vi ta till hjälp teorier som handlar om mening. Inom 
naturvetenskap anses data utgöras av kausala processer och för att förstå 
dessa behöver vi ta hjälp av förklarande teorier. Det finns dock ett par 
gemensamma drag som karaktäriserar HDM, oavsett inom vilken vetenskap 
den används: 

 

                                              
98 Detta stöds av Johansson, 2003, s. 49, som anser att ett gemensamt kriterium för 
samtliga vetenskapliga verksamheter är att de tillämpar någon variant av den hypotetiskt 
deduktiva metoden. 
99 Se även Hermerén, 1981, s. 265; Johansson, 2003, s. 49. 
100 Johansson, 2003, s. 139f., med referens till Carl Hempel, hävdar hypoteser har en 
annan innebörd i studier inom naturvetenskap med experimentell uppläggning. För då 
utgår man från den hypotetiskt nomologa metoden/modellen. Det betyder att man utgår 
från en viss lag och förväntan att erhålla ett visst resultat efter en prövning eller 
intervention. 
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1) Påståenden som läggs fram och testas med hjälp av metoden anses 
inte vara absoluta till sin karaktär utan de är villkorliga, därav kallas 
de för hypoteser 

2) En del av metoden går ut på att påståendena kan testas och 
rättfärdigas genom att man dels deducerar (kan påvisa) konsekvenser 
ur påståendena, dels kan ge skäl för hur väl dessa konsekvenser 
stämmer överens med varandra och med våra erfarenheter och vår 
förförståelse (Føllesdal m.fl., 1993, s. 165). 

  

Vad innebär den hermeneutiska förståelseprocessen? 

Den likhet som finns mellan de olika hermeneutiska tolknings-
inriktningarna, är tillvägagångssättet för att uppnå förståelse och handlar 
om hur vi gör för att finna innebörden i en text (Føllesdal m.fl., 1993). 
Tillvägagångssättet kan beskrivas med hjälp av den hermeneutiska 
cirkeln101. Føllesdal m.fl. har gjort en analys av begreppet hermeneutisk 
cirkel och de hävdar att hermeneutiskt texttolkningsarbete handlar inte 
enbart om en cirkulär förståelseprocess, utan om flera olika processer som 
leder till olika resultat. Den kan i själv verket beskrivas som fyra olika 
cirklar: helhet-del-cirkeln, subjekt-objekt-cirkeln, fråga-svar-cirkeln och 
HDM-cirkeln.  

Det är dock viktigt att beakta att Føllesdal m.fl. enbart ger en beskrivning 
av vad de olika cirklarna i sin helhet kan innebära. De säger inget om hur 
man metodiskt ska använda de olika cirklarna i förhållande till ett 
intervjumaterial som är föremål för tolkning. Jag tolkar de hermeneutiska 
cirklarna som en process, som skall leda fram till något utöver den första 
förståelse jag får när jag enbart läser igenom texten. Min förståelse styrs 
alltså av hur respektive cirkel förstås och tillämpas av mig, samt vilka av 
cirklarna som hamnar i fokus i min förståelseprocess. Att cirklarna utgör 
steg i en bestämd ordningsföljd är ett vanligt missförstånd. De olika 
cirklarna symboliserar snarare att jag pendlar mellan olika fokus i 
förståelseprocessen i sin helhet. Det innebär inte nödvändigtvis att alla 
cirklar har samma tyngdpunkt. Samtliga cirklar har haft betydelse i mitt 
tolkningsarbete i olika skeden i förståelseprocessen i sin helhet, men 
tyngdpunkten ligger på HDM-cirkeln. 

                                              
101 Många hermeneutiker föredrar dock att tala om hermeneutisk spiral t.ex. Hermerén, 
1981; Gustavsson, 1996; Ödman, 1994/1979 eller hermeneutisk båge t.ex. Ricoeur, 
1988. Jag har dock valt att hålla fast vid Føllesdal m.fl., 1993 teoretiska beskrivning av 
cirklar. Detta med medvetenheten om att en förnyad eller fördjupad förståelse handlar 
om en process, vilken i realiteten inte kan vara cirkulär (jfr cirkelresonemang) utan är 
snarare framåtskridande likt en spiral.  
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Utifrån Føllesdal m.fl. (1993) skall jag beskriva huvuddragen i de fyra 
cirklarna och hur jag har tolkat användningen av dessa i förhållande till mitt 
intervjumaterial. 

Helhet-del-cirkeln innebär att jag förstår en enskild del, utifrån den 
helhet den är del av, samtidigt som helheten måste förstås på grundval av 
delarna (Føllesdal m.fl., 1993, s. 145). Hur ska jag då förstå vad en 
pendling mellan del respektive helhet kan betyda i förhållande till mitt 
intervjumaterial? Det kan innebära olika saker. Delarna kan förstås som: 1) 
enskilda teman (t.ex. förståelsen av döden) i en enskild intervju i sin helhet, 
2) enskilda kategorier (t.ex. olika aspekter av förståelsen av döden) i en 
intervju men, även i de olika intervjuerna. Helheten kan i sin tur förstås som 
1) en enskild intervju 2) alla intervjuer. Momentet att pendla mellan del och 
helhet är alltså något som sker på olika nivåer i förhållande till materialet 
och pendlingen sker även vid olika tidpunkter i tolkningsarbetet. Vid en 
omprövning av innebörden av en enskild utsaga behöver jag kanske 
återigen pendla mellan del och helhet i syfte att kontrollera detta i 
förhållande till sammanhanget och detaljer i texten, dvs. utröna om dessa 
stödjer denna tolkning. Att pendla mellan del och helhet är ett nödvändigt 
moment för att överhuvudtaget kunna närma mig en djupare innebörd i det 
meningsfulla materialet och för att kunna nå bortom de intervjuades 
självförståelse. 

Subjekt-objekt-cirkeln innebär den helhet utifrån vilken jag förstår 
någonting, omfattar inte endast det objekt jag förstår – texten och dess 
delar, personen och hans handlingar osv. – utan också mig själv och min 
förståelsehorisont (Føllesdal m.fl., 1993, s. 145). När jag möter och skall 
tolka ett visst material, möter jag detta utifrån mina erfarenheter 
(förförståelse) och kunskaper. Därför blir slutresultatet (förståelsen) olika 
beroende av vem som läser och tolkar. Men det kan även innebära att min 
egen förståelse som jag hade vid starten av tolkningsarbetet, efterhand 
förändras och utvecklas. Ett viktigt ställningstagande i förståelseprocessen 
rörande denna cirkel och som påverkar det slutliga tolkningsresultatet, är 
vilken tyngdpunkt jag lägger på att lyfta fram betydelsen av: 1) mig själv 
som subjekt 2) de intervjuade objekten i förhållande till den slutliga 
tolkning jag presenterar. Om jag anser att min egen roll som uttolkare är det 
centrala, så betyder det att jag i framställningen av tolkningshypoteserna 
öppet måste redovisa och reflektera kring vilka faktorer jag tror påverkat 
den förståelse som framställs. Betydelsefulla faktorer kan vara min 
förståelse av kontexten och kulturen, vad jag har för utbildnings- och 
yrkesbakgrund, vilken samhällsklass jag tillhör, vilken ålder och vilket kön 
jag har osv. Utgår jag i stället från att det centrala i tolkningen är det som 
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påverkat hur objekten (de intervjuade) själva förstår sin situation, så innebär 
det att jag lägger fokus på att lyfta fram betydelsefulla detaljer i texterna 
och/eller teorier som ger en bild av kontexten. Alltså jag lägger fokus på att 
försöka visa vad som har betydelse för hur de intervjuade förstår och 
upplever sin situation. Jag är av uppfattningen att a) ofrånkomligt har 
betydelse men lägger större vikt vid b). 

Fråga-svar-cirkeln innebär att när jag försöker förstå, närmar jag mig 
texten med frågor som helt eller delvis besvaras av texten. Detta medför 
nya eller reviderade frågor som leder till nya svar (Føllesdal m.fl., 1993, s. 
145). Hur skall jag då ännu mer konkret förstå vad fråga-svar-cirkeln 
innebär? Den kan förstås på olika sätt. Från början har de forskningsfrågor 
jag haft med mig styrt vilket material jag erhållit och som är föremål för 
tolkning. Texten får mig att ställa nya frågor när jag möter något i den som 
jag inte förstår. Texten kan även ge svar på andra frågor än de jag från 
början ställt till den. Jag kan med andra ord i tolkningen av texten 
identifiera att denna förmedlar svar som jag måste konstruera frågor till för 
att förstå vad den handlar om. Jag kanske inte enbart når förståelse (av 
objektet) genom att utifrån min egen blickpunkt (horisont) pendla mellan 
textens delar i förhållande till helheten och pröva tänkbara hypoteser och få 
svar internt, dvs. det som finns inom texten. Som exempel kan vi tänka oss 
att följande fråga uppkommer när jag tolkar texten: Varför tänker de äldre 
kring döden på ett annat sätt än de yngre? För att förstå de äldres synsätt 
prövar jag en tänkbar tolkningshypotes kring det som frågan handlar om. 
Jag kan behöva ta hjälp av teorier utifrån, externt, som kan bidra till 
förståelse kring deras synsätt, vilket t.ex. kan röra sig om kontextuella 
faktorers inverkan. En tänkbar förklaring kan vara att synsättet hos de äldre 
kan återspegla deras grundläggande värderingar. Dessa värderingar är 
präglade av den generation de tillhör och vuxit upp i och stöds av de 
beskrivningar de ger om att de under sin uppväxt lärde sig förhålla sig till 
döden på ett visst sätt. 

HDM-cirkeln är den fram och tillbakagående rörelse jag gör när jag 
använder den hypotetisk deduktiva metoden. Det innebär att jag skapar och 
prövar olika hypoteser för hur texten kan tolkas, och jag går tillbaka till 
texten för att testa hur rimliga eller trovärdiga dessa är (Føllesdal m.fl., 
1993, s. 145). När vi förstår något är våra hypoteser i regel implicita. Får vi 
en fråga om det vi förstår kan vi beskriva hur vi tänker och vi kan berätta 
om vilka antaganden, teorier och förklaringar som vår förståelse vilar mot. 
Hypoteserna utgör då en del av vår förförståelse (horisont). Det är alltså när 
vi inte förstår som vi får lov att ställa upp hypoteser, dvs. göra gissningar 
om hur vi ska förstå ett meningsfullt material eller utsaga (a.a.). Jag menar 
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att det i HDM-cirkeln finns ett förklaringsmoment i tolkningsprocessen, 
vilket utgör ett nödvändigt inslag för att nå en fördjupad förståelse. Det har 
alltså först blivit aktuellt att använda HDM-cirkeln när jag: 1) upptäckt 
problem i texten t.ex. hittat mångtydiga ord eller varit oklar över vilken 
mening de har 2) velat nå en djupare innebörd en av meningsfull utsaga, 
vilken legat längre bort från den intervjuades självförståelse (Føllesdal 
m.fl., 1993). Vad innebär det konkret att tillämpa HDM i förhållande till 
min intervjutext? Det innebär att jag ställer upp en eller flera hypoteser för 
hur jag väljer att förstå mitt material i sin helhet eller delar av det. Jag kan 
t.ex. välja att förstå att vissa utsagor som de intervjuade ger uttryck för 
handlar om rädsla för döden. Det är viktigt att definiera tolknings-
hypoteserna väl och identifiera vilka kriterier som ingår i dessa. Det innebär 
att jag måste kunna ange varför det går att tolka att något är ett uttryck för 
rädsla för döden. Jag prövar sedan de uppställda kriterierna gentemot 
materialet för att visa hur väl de stämmer överens med uppgifter och 
detaljer i materialet. Jag redovisar för läsaren i form av citat där rädsla för 
döden uttrycks. Det är möjligt och ibland nödvändigt att föra in teorier 
utifrån för att stärka hypotesen. Avgörande för hur rimliga mina 
tolkningshypoteser är styrs av, hur väl definierade hypoteserna är samt att 
jag kan visa att dess kriterier går att skönja i intervjumaterialet i form av 
belysande citat.  
 

Kan tolkningar valideras?  

Diskussionen om sanning lyser ofta med sin frånvaro i hermeneutiskt 
inriktade avhandlingar inom samhällsvetenskapliga discipliner. Det som är 
svårt med frågan om sanning, förutom att den i grunden är en filosofisk 
fråga, är att den i vetenskapsfilosofin till största del diskuteras utifrån ett 
naturvetenskapligt paradigm.  

Ett viktigt sanningskriterium inom naturvetenskapen är att det som är 
föremål för granskning skall kunna uppvisa en direkt korrespondens mellan 
resultat och den verklighet som studeras (Gustavsson, 2000). 
Korrespondensteorin innebär att en uppfattning är sann endast om den 
överensstämmer med verkligheten (Grenholm, 1981). Ett annat kriterium är 
koherensteorin, vilken innebär att en uppfattning är sann endast om den 
passar in i en sammanfattande och allomfattande helhet av uppfattningar 
(a.a.). Kunskap inom de humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
disciplinerna kan inte prövas och valideras på samma strikta sätt som inom 
naturvetenskapen (Gustavsson, 2000). I hermeneutiska tolknings-
sammanhang är det omöjligt att nå en absolut intersubjektivitet i samma 
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bemärkelse som inom naturvetenskap. Där prövas säkerheten i resultat 
genom att experiment upprepas i syfte att kontrollera ifall samma utfall kan 
uppnås. Varför detta inte är möjligt beror på att varje försök till förståelse 
(tolkning) är präglad av vår tidigare förståelse och erfarenhet, vilken 
varierar mellan olika människor. Den subjektiva erfarenheten är en viktig 
förutsättning när vi försöker förstå människor eller mänskliga produkter och 
det kräver andra metoder för kontroll än inom naturvetenskap. Tolkningar 
av detta slag prövas främst genom en dialog med andra forskare och att 
föreslagna tolkningar argumenteras för noggrant i framställningen (a.a.).  

Det är dock inte hur subjektivt som helst att tolka, utan jag måste kunna 
ge goda skäl för mina tolkningar och redogöra för vilka tolkningar som är 
rimliga samt kunna argumentera för varför jag anser det. Det som har 
avgörande betydelse för att en läsare ska kunna bedöma rimligheten hos 
mina föreslagna tolkningar är att jag kan visa för läsaren vilka kriterier som 
ingår i en specifik tolkningshypotes. Jag måste även kunna påvisa att 
kriterierna går att skönja i materialet. Detta kallar Gustavsson (2000) för 
villkorlig intersubjektivitet. Hos Karl Popper finns ett vetenskapsteoretiskt 
resonemang för hur man kan pröva rimligheten av vetenskapliga hypoteser 
och teorier (Popper, 1997). Han hävdar att vi aldrig kan bevisa att de är 
sanna. Men vi kan utsätta hypotesen/teorin för ett falsifikationstest som 
avgör om den är falsk eller korroborerad .  

 
Så länge en teori står emot detaljerade och noggranna tester och inte 
överträffas av någon annan teori under den vetenskapliga utvecklingens 
lopp kan vi säga att den har ’visat sin styrka’ eller att den är ’korroborerad’ 
av tidigare erfarenhet (a.a. s. 145). 

 
En korroborerad hypotes innebär att den har kunnat stå emot ett antal 
falsifikationstest. Den utgör då tills vidare en hållbar och rimlig tolkning. 
Jag lånar enbart logiken från Poppers tänkande. En korroborerad tolkning 
innebär i min studie att rimligheten i en föreslagen tolkning inte kan avvisas 
för att tolkningen har stöd i bestämda kriterier som går att skönja i 
materialet/data. Jag accepterar med andra ord tolkningen som rimlig eller 
trovärdig. En falsifierad tolkning innebär att jag måste avvisa denna för att 
den inte har stöd i kriterier eller i materialet/data (a.a.). Hypoteserna 
behöver även vara välgrundade, vilket innebär att jag i största möjliga mån 
ska försöka ta med så mycket upplysningar och fakta som ger stöd åt dessa i 
form av intervjucitat (Føllesdal m.fl., 1993). Poängen med den hypotetisk-
deduktiva metodens tillvägagångssätt som jag har förstått den är alltså att 
den kunskap jag anser mig ha om verkligheten inte är absolut, utan snarare 
villkorlig (hypotetisk) och prövande (tentativ). Metoden är öppen för att det 
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finns olika slag av kunskapskällor, vilka utgör förklaringar som rättfärdigar 
en viss förståelse (tolkning). Olika läsare av ett och samma material kan 
komma fram till olika tolkningshypoteser och skälet till det är att alla läsare 
har olika kunskaper och erfarenheter (förförståelse) i sitt bagage. Det är 
därför möjligt att en text kan förstås på olika sätt beroende av att flera läser 
samma text och beroende av i vilken tid den läses.  

 
Tolkningar är därför – på samma sätt som vetenskapliga teorier på andra 
områden – alltid principiellt osäkra: de är alltid principiellt reviderbara 
utifrån nya informationer (Gilje & Grimen, 1992, s. 202).  

 
Jag har nu givit en teoretisk bakgrund till den hermeneutik som hypotetisk 
deduktiv metod (HDM) och fört fram dess huvudpoänger. I slutet av detta 
kapitel kommer jag att mer konkret beskriva min förståelseprocess i 
förhållande till min intervjutext. 
 

Berättelseinriktad intervju  

Syftet med de berättelseinriktade intervjuerna har varit att erhålla 
beskrivningar av de intervjuades livsvärld102. Mina data är kvalitativa då de 
rör beskrivningar av hur cancerpatienter förstår och hanterar sin sjukdom 
och existentiella livssituation. Kvalitativa data har större förutsättningar än 
kvantitativa data att ha närhet och öppenhet i förhållande till den verklighet 
som studeras (Eliasson Lappalainen, 1987). En forskningsintervju som 
syftar till att få fram kvalitativa data kan beskrivas som ett professionellt 
samtal som förs på vardaglig grund (Kvale 1999). Intervjun har en struktur 
och ett mål och går utöver det vardagliga och spontana utbytet av åsikter 
och blir därför ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor 
och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper (a.a.).   

Kännetecknade för en berättelse är att den beskriver händelser och det 
sammanhang som händelserna ingår i och det som förorsakar eller som är 
en konsekvens av dessa händelser (Hydén & Hydén, 1997). Hur händel-
serna upplevs av den som berättar är ett väsentligt kännetecken för 
berättande, liksom hur händelserna framställs eller sättet berättelsen 
förmedlas på. Berättelser utformas olika beroende av vad berättaren själv 
väljer eller uppmanas att förmedla och påverkas omedvetet och medvetet av 
det rådande samhällsklimatet, kulturen och av traditioner (a.a.). Genom att 
berätta om erfarenheter eller upplevelser kan vi förmedla mer än det som är 
förklarligt och logiskt (Tveiten, 2000). Den kunskap som en berättelse 
                                              
102 Med livsvärld menar jag den konkreta värld vi förstår, upplever och lever i och som 
förmedlas genom vårt språk. Se även Linde, 1998, s. 102.  
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innehåller är personlig, erfarenhetsbaserad och kontextuell. I den upplevda 
situationen i berättelseform finns helheten och meningen integrerad 
samtidigt som tid, plats, rum och faktiska omständigheter/händelser är en 
del av berättandet. När människor skapar sina berättelser om livet skapar de 
samtidigt en bild av sin sociala och kulturella kontext (a.a.).  

Berättelser utgör viktiga pedagogiska redskap vid möten med människor, 
då berättelsens övergripande funktion är att strukturera mänsklig erfarenhet 
(Bruner, 1991). Berättelse använd som metod i forskning kan öka 
kunskaperna om andra människors liv, tankar och känslor (Öberg, 1999; 
Heyman & Peréz Prieto, 1998). Den förmedlar vem man är som person och 
säger något om vår identitet103. Berättande utgör en grundläggande aktivitet 
i mänskligt liv i syfte att nå förståelse för varandra. Det har även en 
meningsskapande funktion då det hjälper oss att ordna och finna samman-
hang i våra erfarenheter och hjälper oss att tolka vårt liv (Conle, 2000; 
Englund, 2001). En berättelse blir alltså en rekonstruktion av hur vi upplevt 
vårt liv. Det är viktigt att den som berättar själv får avgöra vad som skall 
berättas (Bolund, 1999). När berättande används som metod inom hälso- 
och sjukvård, finns det en risk att vårdgivare kan locka patienter att berätta 
mer om sin situation än de kanske vill (a.a.). Utifrån detta har det varit 
viktigt för mig som intervjuare, att vara lyhörd för vad de intervjuade vill 
tala om och hur mycket de vill berätta.  

En medvetenhet om skillnader mellan skriftliga respektive muntliga 
berättelser är viktig. I likhet med Englund (2001) är min erfarenhet att 
muntliga berättelser inte är lika kronologiska som skrivna, för under själva 
berättandet får vi associationer som för oss fram och tillbaka i tiden och 
som även för berättandet framåt i tiden. Vi gör alltid ett urval när vi berättar 
något muntligt, för det är en omöjlighet att berätta allt vad vi sett, känner 
och hör utan vi gör ett urval av våra upplevelser av verkligheten. En annan 
skillnad mellan skriftliga och muntliga berättelser rör hur tiden gestaltas. I 
skriftliga framställningar avgränsas dåtid, nutid och framtid ifrån varandra 
medan de vävs samman muntligt (a.a.). Med andra ord så vandrar vi framåt 
och bakåt mellan nuet, dåtid och framtid när vi berättar. Den viktigaste 
skillnaden mellan skriftliga och muntliga framställningar är att den 
muntliga saknar den litterära textens konventioner, dvs. dess formella 
uppbyggnad och grammatiska korrekthet (Hydén & Hydén, 1997). Men den 
är rik på beskrivningar och omskrivningar samt innehåller icke-verbala 
aspekter och talspråk (a.a.). Den muntliga berättelsen är ofta lång och kan te 

                                              
103 Jfr Mazzarella, 2002, s. 35. ”… som litteraturvetare är jag i högsta grad stimulerad 
av att identitet ofta beskrivs som berättelse – en berättelse om vem vi är i förhållande till 
det liv vi levt och i förhållande det vi gärna vill uppnå framöver”.   
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sig splittrad samt saknar oftast en klar och synlig tråd (Nurminen, 1992). 
Den episodiska strukturen i berättandet leder ofta till att många olika saker 
kan falla bort. Vissa händelser kan falla bort under berättandet, men det 
som inte brukar glömmas bort är betydelsefulla upplevelser. 

När det gäller intervjuns förutsättningar har det varit viktigt för mig att 
lägga upp intervjuerna så att det inbjöd intervjupersonerna till att berätta. 
Det är viktigt att intervjupersonerna får tid och utrymme att berätta och att 
få uppehålla sig vid och närmare beskriva viktiga ögonblick i livet och att 
man som intervjuare är tyst och lyssnar lyhört (Riessman, 1997). Det spelar 
inte så stor roll hur man i detalj formulerar sina frågor utan hur själva 
intervjusituationen är utformad så att den uppmuntrar till berättande har 
större betydelse. Öppet formulerade frågor har förmåga att locka fram 
berättande. Frågor som leder in samtalet på specifika ämnen och ger de 
intervjuade möjlighet att bygga upp svar som är meningsfulla för dem 
själva rekommenderas (a.a.). Utifrån min forskningsinriktning kunde 
frågan, Hur blev du först medveten om att du var sjuk? uppmuntra till en 
berättelse. Ett genomgående drag hos mina intervjuade är att de alla har haft 
en berättelse som de har velat förmedla. 

En god intervju eller berättelse karaktäriseras av att den intervjuade kan 
ta över kontrollen i intervjusituationen och tala fritt (Bertaux, 1981). Det är 
givetvis nödvändigt att ha en intervjuguide i bakhuvudet. Det hjälper när de 
intervjuade är obenägna att ta över kontrollen av intervjun. Jag valde att 
utforma en intervjuguide med öppna frågor som jag skulle kunna ta till om 
det behövdes104. I samtliga intervjuer har jag försökt att vara följsam och 
anpassat mina frågor till intervjupersonens berättelse. Djupare tankar som 
har rört mer existentiella funderingar har dock hos några först kommit igång 
efter att de tagit ställning till mig som intervjuare. De har innan de börjat 
berätta om något laddat eller känsligt ämne, prövat var jag som intervjuare 
står. Exempelvis så öppnade inte Heidi sig om sina tankar kring döden och 
tron på Gud förrän hon fick svar vad jag själv anser. Är jag själv rädd för 
döden? Tror jag själv på Gud?    
 

Forskningsetiska ställningstaganden  

Forskningsetiska ställningstaganden måste följa den vetenskapliga arbets-
processen. De bör finnas med som en strimma i planeringen av projektet, 
under genomförandet, vid analys och tolkning, vid rapportering, och 
publicering samt vid användning av resultat (Forsman, 1997; 2002). Jag har 

                                              
104 Se bilaga 1. 
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kontinuerligt reflekterat över etiska moment i forskningsprocessen, och inte 
enbart gjort det som ett avgränsat arbetsmoment i starten av forsknings-
projektet.  Jag har bl.a. beaktat följande frågor, som enligt Eriksson & 
Månsson, (1991, s. 78) är viktiga att ta ställning till då man möter och 
intervjuar människor: 

 
1) Vem frågar jag? Det handlar om urval av undersökningspersoner. 

Palliativ vård är ett etiskt känsligt område att bedriva forskning inom, då 
patienterna är svårt sjuka och döende105. Det är dock ett viktigt område 
att utforska, då vi behöver ökade kunskaper och förståelse för hur 
patienterna själva förstår och hanterar sin existentiella livssituation106.  

2) Vad frågar jag om? Det handlar om ämnets känslighet. Här har jag 
lämnat det öppet för intervjupersonerna att själva styra vad inom ämnet 
samt hur mycket de har velat berätta. 

3) Hur frågar jag? Det handlar om att ha medvetenhet om min egen 
funktion som intervjuare och sätt att agera och vilka attityder jag har 
angående ämnet.  

  
Med anledning av att studien involverade patienter som undersöknings-
personer söktes etiskt tillstånd före studiens start, vilket blev en 11 månader 
lång process. Etikkommittén vid Karolinska Institutet i Stockholm beviljade 
tillståndet 2001107. Jag har även följt de riktlinjer för forskning som 
Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) angivit i 
mars 1990 rörande individskyddskravet som inkluderar: informations-
kravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet108.  

Inom all typ av forskning som involverar människor är informerat 
samtycke ett grundkrav. Det handlar om en individs kognitiva förmåga att, 
dels uppfatta och ta ställning till information, dels frivilligt och autonomt 
besluta om att delta i studien. När jag träffade intervjupersonerna första 
gången var det nödvändigt för mig att bilda mig en uppfattning om vad de 
hade tagit ställning till. Jag hade för avsikt att undvika att någon skulle 
ställa upp som egentligen inte ville eller orkade bara för att vara vänlig och 
tillmötesgående. Utifrån min förförståelse som sjuksköterska inom palliativ 

                                              
105 Jfr Strang, 1999, s. 29. 
106 Jfr Strang, 1999, s. 27. 
107 2001-10-09. Ärende 258, Dnr-01-147. 
108 Dessa riktlinjer gäller fortfarande, men från 2003 i Vetenskapsrådets: Forsknings-
etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2006. Det som har 
förändrats är att utöver ovanstående huvudkrav har Vetenskapsrådets ämnesråd för 
humaniora och samhällsvetenskap utfärdat ett par rekommendationer. Dessa har inte 
samma tyngd som de fyra grundkraven, men lyfter fram önskvärda förhållningssätt hos 
forskaren i forskningsprocessen. Se s. 15. 
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vård, har jag erfarenhet av att patienter ofta har lättare att säga ifrån till sin 
vårdgivare om saker som inte direkt berör själva vården. De intervjuade 
hade därför fått bestämma sin medverkan före kontakt med mig för första 
gången. Jag presenterade mig dels som doktorand från institutionen för 
samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, dels som 
legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av palliativ vård. Utöver det 
skriftliga missivbrevet109 som kontaktpersonen delat ut gav jag dem 
muntlig information om syfte, metod, uppgifternas hantering och 
användning samt om publicering. Jag upplyste dem om att de när som helst 
kunde ångra sin medverkan eller att vi kunde avbryta intervjun när helst de 
bestämde det. De fick även information om att det som de berättade i 
intervjusituationen är belagt med sekretess och att deras intervjuer skulle 
behandlas konfidentiellt. Beträffande hanteringen av de bandinspelade 
intervjuerna kommer de efter utskrift och analys att förvaras inlåsta i tio år. 
Endast jag, mina handledare och eventuellt en eller flera medbedömare 
kommer att vara de som tar del av intervjuutskrifterna. Citat som kommer 
att redovisas i avhandlingen kommer att förses med fingerade namn på de 
intervjuade. Personliga bakgrundsdata som kan avslöja en identitet kommer 
inte att redovisas i anslutning till ett citat. 

När det gäller att rekrytera patienter till studier som berör känsliga 
områden har ett par närliggande studier visat att det fanns ett uppdämt 
behov hos de intervjuade att få berätta (Andersson, 1994; Sahlberg-Blom, 
2001). Flera patienter påpekade att de var glada att få delta med 
motiveringen att det är viktigt att sjukvården får mer kunskap om vad 
patienter tycker är bra respektive dåligt. I likhet med dessa har jag uppfattat 
att de intervjuade satte värde på att delta i min studie. De motiverade detta 
med att de var de glada över att någon ville lyssna på deras erfarenheter och 
de hoppades att deras deltagande kunde gagna andra patienter.  

I de fall där de intervjuade gav uttryck för att de: 1) inte hade tillräcklig 
kunskap om sin situation 2) hade specifika frågor om sin sjukdom 3) hade 
något omvårdnadsbehov som inte var uppmärksammat av deras vårdgivare, 
tog jag upp det med de intervjuade när intervjun närmade sig slutet. Jag gav 
då vägledning om vem i vårdteamet som skulle kunna svara på en fråga, ge 
mer information eller hjälpa dem med deras omvårdnadsbehov. 

Beroende på hur jag har valt att framställa resultatet kan avslöjande av 
delar och helhetsbilder av individuella öden medföra att individer skulle 
kunna bli igenkända av vårdgivare eller närstående. Jag tänker särskilt på 
uppgifter om social bakgrund, yrke, civilstånd osv. Det kan ifrågasättas 

                                              
109 Se bilaga 2. 
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vilket informationsvärde dessa uppgifter egentligen har. Jag anser att de kan 
behöva finnas med i syfte att identifiera intervjupersonernas sociala 
kontext, i den mån dessa uppgifter har betydelse för läsarens förståelse av 
mina tolkningar. De skall dock inte redovisas på ett sådant sätt att de 
identifierar enskilda personer. Då jag har träffat patienter vid flera olika 
vårdenheter anser jag att det minskar risken för att enskilda intervjupersoner 
ska kunna identifieras.    
 

Undersökningsställen   

Den empiriska delen av studien startade i augusti 2001 och avslutades maj 
2002. Jag har utfört min studie inom ett län i Mellansverige. Uppgifter om  
hospice och/eller palliativa enheter inom det aktuella länet fick jag genom 
ett register hos Cancerupplysningen110. Jag valde ut 14 olika typer av 
vårdenheter vilka var geografiskt spridda inom länet och skickade ut en 
skriftlig förfrågan som var riktad till ansvarig läkare och chefsjuksköterska. 
Fyra av dessa vårdenheter blev slutligen involverade i min studie:  

 
1) hospice med anslutande hemsjukvård (ASIH =Avancerad sjukvård i 
      hemmet) 
2) hospiceavdelning på sjukhus  
3) sjukhemsavdelning där åtta vårdplatser var med inriktning mot 

palliativ vård 
4) palliativ vårdenhet, två avdelningar på sjukhus med anslutande  

hemsjukvård (SAH= Sjukhusansluten Hemsjukvård) 

 
Ingen av dessa vårdenheter har utarbetat en egen vårdfilosofi eller 
värdegrund, utan de har förhållit sig till WHO:s riktlinjer för palliativ vård. 
Vid respektive vårdenhet gav ansvarig läkare, chefsjuksköterska och 
verksamhetschef mig ett skriftligt samtycke till att medverka i studien 
genom att förmedla kontakter med patienter. Det skriftliga samtycket ansåg 
jag var nödvändigt, då mina kontakter med enheterna skulle pågå under en 
längre tid. Jag ville undvika att förlora en vårdenhet, vilket skulle kunna 
inträffa om de personer som givit sitt samtycke till medverkan skulle sluta 
sin tjänst eller verksamheten skulle omorganiseras. Jag har haft en 
kontaktperson vid varje enhet: 1) kurator, 2) sjuksköterska, 3) sjuk-
sköterska, 4) chefsjuksköterska, vilka har hjälpt mig att förmedla kontakt 
med patienter. Före studiens start träffade jag samtliga kontaktpersoner för 
att informera om studiens uppläggning, syfte och inklusionskriterier. 

                                              
110 1999-01-01. 
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Kontaktpersonerna vid respektive enhet valde i samråd med ansvarig läkare 
att dela ut patientinformation till de patienter som uppfyllde 
inklusionskriterierna111: 

 
Inklusionskriterier – cancersjuka som 
(1) endast kan behandlas palliativt112  
(2) är mentalt klara och orienterade och som kan kommunicera verbalt  

samt är svensktalande 
(3) har sjukdomsinsikt 
 
Exklusionskriterier – cancersjuka 
(1) med annan diagnos som; demens sjukdom, psykisk sjukdom,  

diagnostiserad depression 
(2) < 40 år  
(3) som förväntas ha kort kvarvarande levnadstid   

 
Jag har träffat och intervjuat totalt tio patienter i åldrarna 50-90 år varav tre 
män och sju kvinnor. 

 

Min förståelseprocess 

Inom kvalitativt inriktad forskning är det egentligen inte teoretiskt eller 
metodiskt möjligt att skilja mellan beskrivning, analys och tolkning som 
olika avsnitt – allt detta är tolkande verksamhet (Närvänen, 1999). Med 
detta vill jag säga att jag givetvis har gjort tolkningar redan när jag träffade 
mina intervjupersoner och under intervjun samt vid utskriften av denna och 
inte först då data var insamlat och utskrivet. I egenskap av intervjuare och 
uttolkare av texterna har jag ofrånkomligt varit en medskapare genom min 
förförståelse mina kunskaper och erfarenheter. Jag har professionell 
yrkeserfarenhet som sjuksköterska ifrån en palliativ vårdkontext. Mina 
yrkeskunskaper om cancersjukdom och den palliativa vårdens målsättning 
har påverkat min förståelse. Det finns med andra ord inbyggt i min 
förförståelse influenser från den tradition och vårdkultur som jag själv 
studerar. Det är även viktigt att reflektera över vilka möjligheter och 
begränsningar som finns när det gäller att nå kunskap om individers 
livsvärld. Vad är egentligen möjligt att komma åt av människors subjektiva 
upplevelser och självförståelse genom forskning, i detta fall genom 

                                              
111 Se bilaga 2. 
112 Sjukdomen kan inte botas men det innebär att olika typer av symtom i alla fall kan 
lindras med medicinsk eller kirurgisk behandling och med god omvårdnad.   
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hermeneutisk tolkning? I likhet med Jaspers (1971, s. 21f.) anser jag att 
skillnaden mellan att vara-i-livsvärlden och varje form av beskrivning, 
tolkning eller förmedling av detta vara, oundvikligen blir något annat. Det 
är inte möjligt att omsluta allt. Vad jag vill ha sagt är alltså att min 
presenterade tolkning därför kommer att vara något annat, än hur det 
verkligen upplevs vara för de människor som jag i denna studie försöker 
förstå.  

  

Transkription 

Det vanligaste sättet att göra intervjusamtal tillgängliga för tolkning är att 
spela in dem på band och sedan skriva ut dem, vilket jag också har gjort i 
syfte att komma så nära berättarens egen framställning som möjligt. 
Transkription är inte liktydigt med att det talade ordet på något enkelt sätt 
förs över till en skriftlig representation (Hydén & Hydén, 1997). Att skriva 
ut muntligt tal innebär en bearbetning och selektion av det talade ordet på 
samma sätt som redan användandet av en ljudbandspelare innebär att 
mycket av den icke-verbala kommunikationen försvinner (a.a.). Berättelser 
kan transkriberas på olika sätt och detta innebär att tyngdpunkten antingen 
placeras på berättelsens tematiska innehåll, form eller på hur historien 
berättas (Riessman, 1997). Det sätt på vilket jag valt att transkribera mitt 
datamaterial påverkar i hög grad mitt sätt att se på berättelsen. 

 
Alla berättelser växer fram i ett samspel mellan intervjuare och intervjuad – 
berättaren och lyssnaren skapar tillsammans mening i berättelsen genom 
sekvensen av frågor och svar som ömsesidigt påverkar varandra (Riessman, 
1997, s. 48).  

 
I transkriptionen har jag försökt att dokumentera allt det jag uppfattade av 
verbal kommunikation och minns av den icke-verbala. Språket har inte 
korrigerats från tal till skriftspråk, utan jag har försökt hålla en hög grad av 
autenticitet, alltså transkriberat det muntliga talet så exakt som möjligt 
(Ehn, 1992). Pauser, ljud, händelser under intervjusituationen finns med i 
den löpande utskriften inom parentes, t.ex. skratt och gråt, men jag har valt 
bort att tolka dess karaktär. Jag har dock korrigerat språket i urvalet av 
utsagor som skall tjänstgöra som belysande och stödjande citat i 
resultatredovisningen. Jag har lagt till något ord som fallit bort för att det 
skall skapa ett flyt i meningsbyggnad. Grammatiska korrigeringar har 
gjorts, men jag har strävat efter att bibehålla det språkbruk och ordval som 
intervjupersonerna använt. Detta har varit viktigt för att kunna läsa ut dold 
mening/betydelse som funnits inbyggd i ordval och beskrivningar. Ord som 
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jag tolkat särskilt har betonats i form av att de intervjuade höjt rösten har 
jag skrivit ut med versaler. När jag själv som intervjuare blivit synlig i 
citaten med en fråga eller kommentar har jag markerat detta med J: och 
uttalandet i kursiv stil. 
 

Framväxten av teman och kategorier (tolkningshypoteser)  

Den teoretiska grunden i studien har identifierats och vuxit fram parallellt 
med den preliminära analysen och tolkningen av vad datamaterialet i sin 
helhet innehöll för slag av meningsfullt material. När mitt datamaterial var 
insamlat och genomläst flera gånger, visade det sig att mitt material 
innehöll olika beskrivningar som hade att göra med intervjupersonernas 
tankar kring livsfrågor och livsåskådning samt uttryck för personligt 
lärande för att hantera den existentiella livssituationen. Det vill säga mycket 
av det som de intervjuade gav uttryck för, kunde betraktas som svar på 
frågor. Jag har därför härlett och konstruerat frågor som jag anser har 
starkast bäring till det som datamaterialet utgör ett svar till. Det resulterade 
i följande frågor: 

 
• Vilken innebörd har sjukdomen i de intervjuades liv? 
• Hur ser deras föreställningsvärld ut?  
• Vilka människosynsantaganden uttrycks?  
• Vilka värderingar ger de intervjuade uttryck för? Vad anser de vara 

gott, ont, rätt eller fel? 
• Vilka värden synes viktiga i deras liv? 
• Vad ger de intervjuade uttryck för beträffande vilka de är, vad de har 

uträttat och fått ut av livet? 
• Vilken grundinställning går att skönja hos de intervjuade beträffande 

att hantera med- och/eller motgångar i livet? 
• Vilka meningsfulla specifika vardagliga handlingar/aktiviteter ger de 

intervjuade uttryck för?   
• Vad ger de intervjuade uttryck för beträffande sin upplevelse av: 

självbestämmande och inskränkt självbestämmande?  
bemötande och uppmärksammade behov? 
kränkande bemötande och ouppmärksammade behov?  
tillgång respektive avsaknad av stöd och samtal med vårdgivare 

• Vad ger de intervjuade uttryck för beträffande: 
att få vara delaktiga i sin vård? 
att möjligheter till delaktighet i sin vård är inskränkta? 
att erhålla information om sin situation? 
att information uteblir om sin situation? 
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• Vad är det för typ av lärande som visat sig? 
• Hur hänger lärande och livsåskådning samman? 
• Vilka livsfrågor är centrala för de intervjuade? 

 
Frågorna har haft funktionen att de givit en struktur för det fortsatta analys- 
och tolkningsarbetet. Genom dessa fick jag en bild av vad materialet på ett 
övergripande plan handlade om och kunde fördjupa tolkningen av dessa 
frågor. När detta mönster framträtt kring vad materialet handlade om blev 
nästa uppgift att försöka tränga djupare ner i materialet och arbeta med 
följande frågor: Vad vill de intervjuade ge uttryck för? Varför tänker de 
som de gör? Vad menar de egentligen? Att tänka på ett visst sätt fyller en 
viss funktion och det var denna som jag vill komma åt. Hypoteser skapades 
i syfte att hitta en rimlig förklaring till vad olika meningsfulla utsagor hade 
för olika innebörd.  

Kategorier och subkategorier i resultatet motsvarar alltså hypoteser för 
hur det går att förstå innebörden i meningsfulla utsagor. Indelningen av 
kategorier ligger olika långt ifrån de intervjuades självförståelse. När jag 
talar om att en kategori ligger nära självförståelsen betyder det att den 
intervjuade själv använder sig av det på ett naturligt sätt i syfte att förmedla 
och beskriva vad han tänker och känner in för sig själv, inför andra eller 
inför något i sin omgivning (Gilje & Grimen, 1992). När jag tolkar att vissa 
utsagor ligger längre ifrån självförståelsen innebär det att den intervjuade 
inte själv valt ett bestämt begrepp eller ord för att beskriva sina 
erfarenheter. Jag gör däremot tolkningen att det finns stöd i materialet för 
att kategorin kan ge innebörd till det som de intervjuade talar om men inte 
själva benämner. Vissa presenterade kategorier ligger nära de intervjuades 
självförståelse och har därför inte krävt en fördjupad arbetsgång med hjälp 
av HDM och utförlig argumentering, utan i de fallen har citaten i sig kunnat 
rättfärdiga dessa. Det har dock varit särskilt intressant att vaska fram det 
som ligger bortom de intervjuades självförståelse eller titta närmare på 
mångtydiga och vaga uttryck eller uppmärksamma spänningar i utsagor. 
Om man som uttolkare inte vågar pröva tolkningar längre ifrån självför-
ståelsen, innebär det att man missar mycket som är intressant och som kan 
öka förståelsen och kunskapen kring det som uttrycks av de intervjuade. Jag 
har begreppsliggjort resultatet i sin helhet genom teman. De syftar till att ge 
en övergripande helhetsförståelse av vad de olika utsagorna givit uttryck 
för. Det finns en medveten struktur i framställningen av resultatberättelsen i 
en form från nära självförståelse till längre ifrån. Det finns även en tidslig 
aspekt i framställningen av teman från det som varit till nuet och 
avslutningsvis från nuet till den ovissa framtiden. Jag rör mig i presenta-
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tionen från det yttre till det inre och från det existentiellt oladdade till det 
existentiellt laddade. 
 

Hypotesprövningen  

En viktig förutsättning för presentationen av resultatet är att en läsare skall 
kunna följa den och avgöra om den leder fram till en förståelse av 
innebörden i det meningsfulla materialet. Jag måste genom argumentation 
kunna påvisa varför min förståelse, mina förslag till hypoteser – teman, 
kategorier och subkategorier – är rimliga, vilket innebär att de ej kan 
avvisas då de har stöd i bestämda kriterier och i materialet/data113. Citaten 
som presenteras fyller två syften. För det första finns de med för att de är 
särskilt meningsfulla och belysande och skall ge stöd till de teman, 
kategorier och subkategorier jag redovisar och argumenterar för. För det 
andra finns de med för att läsaren kritiskt skall kunna bedöma om 
föreslagna hypoteser och argumentationen verkar rimlig (Føllesdal m.fl., 
1993). 

Vad är då centralt när man ska tolka en språklig utsaga som är 
meningsbärande och som man vill förstå innebörden av? Det handlar om att 
försöka omformulera utsagan så att den blir mer begriplig än vad den var 
från början (Gilje & Grimen, 1992). Har man dessutom att göra med uttryck 
som är vaga eller mångtydiga handlar det om att försöka begränsa mång-
tydigheten och/eller vagheten. Att arbeta hypotesprövande innebär att utgå 
ifrån osäkerhet snarare än säkerhet. Det är vad jag konkret gjort då jag 
prövat en hypotes, alltså jag har gjort en gissning om hur en viss utsaga kan 
förstås (Føllesdal m.fl., 1993). 

Hur har jag gått tillväga vid användningen av HDM? För varje enskild 
tolkningshypotes har jag: 1) begreppsligt bestämt varje föreslagen 
tolkningshypotes 2) konstruerat en stipulativ definition och redovisat vilka 
kriterier som behöver ingå i begreppet 3) redovisat vilka referenter som hör 
till kriterierna och som bör ingå i data, för att tolkningshypotesen inte ska 
behöva avvisas. Jag har inte gjort anspråk på att hitta alla referenter. För att 
tolkningshypotesen skall vara rimlig, har mitt krav varit att hitta åtminstone 
en referent till hypotesens kriterier i datamaterialet (citatet). Hittas ingen 
referent till kriterierna i datamaterialet måste tolkningshypotesen avvisas 
som en orimlig/ohållbar tolkning. Jag ska försöka åskådliggöra detta genom 
att redovisa ett exempel från mitt resultat. Det får samtidigt tjänstgöra som 
en läsanvisning till resultatet i sin helhet, för jag kommer inte att redovisa 

                                              
113 Se s. 71f. 



  

 

 

 

84

min arbetsprocess för varje enskild tolkningshypotes där jag tillämpat 
HDM.   
 

Exempel: Jag har haft tur! 

Flera av de intervjuade reflekterar och talar om att de på olika sätt har haft 
tur. De har inte haft smärta, operationen har gått bra, de känner sig ganska 
friska ändå, vården har varit bra för att de har träffat skickliga läkare och de 
har haft tur för att livet ändå har utvecklat sig bra. Ur det perspektivet ligger 
det nära deras självförståelse. 

Jag stannade inte vid ett enkelt konstaterande att här talar de om att de 
har haft tur, utan reflekterade vidare kring vad de egentligen menade med 
detta uttryck. Med tanke på deras existentiella belägenhet, så fastnade jag 
för att detta var något meningsbärande som jag ville tolka fram en djupare 
innebörd av. Tur är ett mångtydigt ord som vi i allmänhet ofta använder oss 
av ganska oreflekterat i vårt vardagliga språkbruk. Vi kan mena väldigt 
olika saker med uttrycket, dvs. det kan ha olika innebörd för olika personer.  

Vad menade de med sin tur? För att komma fram till detta fick jag 
pendla mellan de olika beskrivningarna av tur i respektive intervju (delarna) 
och sammanhanget, kontexten (helheten). Jag lade då märke till att det i 
respektive sammanhang handlade om att de intervjuade uttryckte en undran 
eller fråga inför sin existentiella livssituation. Det fanns med andra ord 
existentiella funderingar kring varför det ändå har gått bra för dem i den 
situation som de nu befinner sig i. Utifrån mitt livsåskådningsperspektiv 
tolkade jag att detta handlade om de intervjuades existentiella reflektion 
kring en livsfråga. Svaret på livsfrågan var: Jag har haft tur!   

Problem: De intervjuade ger här uttryck för att ha haft tur, men vad har 
det för innebörd för dem? Vad jag nu fick göra var att begreppsligt 
bestämma vad tur kunde ha för olika innebörd och pröva vad det var för 
slags tur som de olika intervjupersonerna talade om. Tur kan ur 
lexikalsynpunkt betyda: 1) gynnsamma omständigheter som enbart beror på 
slumpen 2) framgång eller gynnsamt utfall som beror på slumpen eller 
tillskrivs en högre makt 3) gynnsamma omständigheter uppfattade som 
någon personligt verkande kraft114. I data materialet fann jag: 

  
På A-sjukhuset kom jag i kontakt med en oerhört skicklig psykiatriker som 
hjälpte mig väldigt, väldigt mycket och överläkare! Det är väl kanske en av 
dom duktigaste dom har… Så jag har varit nöjd med vanliga vården 
också… eller kanske har jag haft TUR jag vet inte? För jag har ju varit i 
kontakt med personer som har cancer som inte har haft samma tur. Dom har 

                                              
114 Norstedts Svenska Ordbok, 2003. 
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inte alls fått lika gott bemötande och lika mycket hjälp! (---) Jag har gjort 
mycket som du kanske märker och det är kanske inte så vanligt… jag vet 
inte? Men jag har alltså gjort väldigt… väldigt mycket för att påverka min 
sjukdom och mitt liv i en positiv riktning.  Håkan 

 
Det finns en dubbelhet i hur Håkan uttrycker tur. Han tycker att han haft tur 
att träffa en så bra läkare, för utifrån hans erfarenhet finns det patienter som 
inte haft samma tur, dvs. inte fått lika bra vård och hjälp. Turen kan här 
tolkas handla om slumpen och har inget att göra med Håkans egen inverkan 
eller någon högre makts inverkan.  

Hypotes: Turen handlar för Håkans del om gynnsamma omständigheter 

som beror på slumpen.  
Ett krav för att tolkningen skall vara rimlig och hållbar är att det är 

möjligt att påvisa detaljer i sammanhanget tyder på detta, dvs. att jag ur 
citatet kan deducera premisser för att turen refererar till slumpen. Utifrån ett 
första påseende verkade detta vara en rimlig tolkningshypotes, då Håkan 
säger att han kom i kontakt med en skicklig psykiatriker och därför har han 
varit nöjd med vården eller som han själv uttrycker; ’…kanske har jag haft 

TUR jag vet inte?’  
Men Håkan fortsätter och reflekterar själv kring anledningen till sin 

upplevda tur, och han säger faktiskt att han har gjort mycket själv för att 
påverka sitt liv och sin sjukdom i positiv riktning. Hur skall jag förstå detta? 
Här visar sig en spänning i innebörden av tur. Handlar turen här verkligen 
om slump eller handlar det om Håkans egen inverkan? Det finns med andra 
ord detaljer i citatet som ger stöd åt en annan tolkning och som kan 
innebära att min första tolkning måste avvisas. Jag fick alltså pröva ett 
annat sätt att förstå och som hade bättre stöd i data. Håkan uttrycker ’…jag 

har alltså gjort väldigt… väldigt mycket för att påverka min sjukdom och 

mitt liv i en positiv riktning’. En mer rimlig tolkning är att han faktiskt själv 
har påverkat situationen, men det uttrycks med en viss blygsamhet. 

Hypotes: Turen handlar för Håkans del om hans personliga inverkan på 

situationen. 
Denna tolkning stöds även av Håkans vidare reflektioner. 

 
Men sen så kan det ju också vara det att jag har väl upplevt att FÖR ATT 
VARA SJUK MÅSTE MAN VARA FRISK! Det låter kanske konstigt? 
Men jag har ju sökt mig till… själv har jag ju ställt krav och jag har sökt 
mig till goda alternativ. Och det är nog väldigt många människor som jag 
förstår inte får allt det här stödet som jag har fått och det tycker jag är lite 
tragiskt. Och likadant de som bor ute på landsbygden så finns det inte lika 
mycket resurser att hjälpa människor.  
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För att man ska få bra vård, enligt Håkan, behöver man själv dels ta reda på 
vilka olika behandlingsalternativ som finns och hur de fungerar, dels ställa 
krav på att få det man vill ha, vilket han också gjort. Det kräver att man är 
stark och har ork att göra detta.   

Vera talar i likhet med Håkan om tur i förhållande till den vård och 
bemötande som hon erhållit.  

 
Så att jag har väl haft TUR också kan man säga. Men det kan ju vara för att 
jag varit tyst och inte klagat. Det kan bero på det också. Det kan det göra. 
För man ska nog egentligen klaga. Man ska inte behöva stå ut med så där 
mycket…Det ska man absolut inte behöva göra på ett SJUKHUS! 

 
Hon refererar till en episod då hon var inlagd på sjukhuset och att hon där 
genomgick en stor operation av ryggen för att ta bort en tumör. I början 
hade hon svårt att klara av att vända sig själv, pga. smärtor och delvis 
förlamning. Vera beskriver att nattpersonalen var elaka mot henne när hon 
ofta var tvungen att ringa och be om hjälp att bli vänd. 

 
Vill ni vända mig för jag har så ont, sa Vera (argsint svar från personalen) 
Vi har nyss vänt dig, det är bara fem minuter sedan!… Och jag grät något så 
förskräckligt och jag tänkte Gode Gud gör så att jag kan vända mig själv… 
Det skulle jag naturligtvis sagt till. 

 
Men hon vågade inte framföra några klagomål på nattpersonalen och 
funderar över om vården i sin helhet hade påverkats ifall hon gjort det. 

 
Jag borde absolut ha klagat… men jag var nog rädd att dom skulle bli elaka 
mot mig så jag vågade inte säga någonting… jag tror det berodde på det. Ja, 
att jag var rädd att dom skulle bli ännu värre.    

 
Handlar turen här verkligen om slump eller handlar det om Veras egen 
inverkan? Hon har inte påverkat situationen, eftersom hon inte vågat klaga 
på vården av rädsla att personalen skulle bli elak. Jag tolkar att Vera till 
skillnad från Håkan nollställt sig och inte gjort något för att påverka 
situationen. 
Hypotes: Turen handlar för Veras del om gynnsamma omständigheter som 

beror på slumpen.  
Jag gör tolkningen att innebörden i den tur som Vera refererar till här är 

att hon ger uttryck för en tacksamhet att det ändå har gått bra, för hon hade 
kunnat bli ännu sämre bemött av vårdgivarna. I ett annat sammanhang 
använder Vera ordet tur i betydelsen att hon ’…blev så frisk’ som hon 
upplever att hon är. 
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Jag har haft TUR som blev så frisk! För det var ingen människa som trodde 
att jag skulle klara av det här. Det trodde inte mina anhöriga heller… dom 
trodde att jag skulle gå bort.    

 
Då Vera är djupt troende skulle man kunna tolka att hon med tur menar att 
Gud haft sitt finger med i spelet att hon fått leva. Men det finns inte 
tillräckligt mycket stöd för att denna tolkning är rimlig, så den måste därför 
avvisas. Det är rimligare att anta att hon menar att turen har att göra med 
slumpens inverkan, detta för hon kan inte påvisa någon synlig eller påtaglig 
förklaring till varför hon överlevt och blivit så pass frisk.  

Hypotes: Turen handlar för Veras del om gynnsamma omständigheter 

som beror på slumpen.  
Jag tolkar att innebörden av den tur som Vera refererar till här är att hon 

upplever tacksamhet för att hon lever och får må så pass bra som hon gör.   
Aurora kopplar till skillnad från Håkan och Vera inte ordet tur till 

erhållen vård eller upplevd hälsa, utan till hur hennes liv i sin helhet varit. 
Starten i livet var, enligt henne själv, dålig med avsaknaden av en far samt 
en mor som inte kunde ta hand om henne och som därför adopterade bort 
henne. Aurora själv betonar att det ändå har gått bra för henne i livet. 

 
Jag har haft en VÄLDIG TUR i livet som kom så… för jag startade ganska 
dåligt med en mamma som inte tog hand om mig… och med en pappa som 
jag bara visste att det fanns en (---) Hade jag inte hamnat hos den här snälla 
fina familjen då vet man inte hur det hade gått… det vet man ju aldrig 
naturligtvis! Även om man växer upp i en vanlig familj… jag hade tur i alla 
fall!    

 
Här har turen att göra med hur livet i sin helhet gestaltat sig när Aurora ser 
tillbaka på sitt liv.  

Hypotes: Turen handlar för Auroras del om gynnsamma omständigheter 

som beror på slumpen.  
Turen handlar i detta fall om slumpens inverkan att hennes familj visade 

sig vara en bra och trygg familj och som givit henne en bra grund att 
utvecklas ifrån. Hur skall man förstå innebörden av turen? Då Aurora 
uttrycker en tacksamhet över hur hennes liv blev och hur hon förvaltade 
detta skulle man kunna förstå tur i betydelsen att hon förlikat sig med sitt 
öde.  

En fördjupad innebörd av tur skall i detta sammanhang förstås att det 
handlar om gynnsamma omständigheter som har påverkat deras sjukdom 
eller liv i positiv riktning. Det har gått bra för dem och de har förlikat sig 
med sitt öde. Turen beror antingen på a) egen inverkan vilket man är 
blygsam inför eller b) slumpen. 
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Resultat  
 
 
 
 
Det resultat som presenteras här är ett av många sätt att förstå och är präglat 
av att jag har varit en medskapare av detta, då jag valt att använda ett 
livsåskådnings- och ett lärandeperspektiv som teoretiska verktyg i 
tolkningen. Jag har försökt att forma resultatet likt en berättelse och har 
begreppsliggjort det genom att skapa teman – Vårdupplevelser, Sjukdoms-

förståelsen, Livsvärdet, Resort och Bokslut – vilka ger en övergripande bild 
av vad utsagorna givit uttryck för. Ordningen av teman syftar även till att 
skapa ett tidsligt förlopp som för berättelsen framåt i tiden tolkat utifrån de 
intervjuades perspektiv. Texten utgör alltså en väv av sammanfattande 
beskrivningar av vad de intervjuade talar om, citat och mina sammanfatt-
ande tolkningar i förhållande till teoretiska perspektiv och andra forskares 
forskningsresultat med relevans och anknytning till mitt undersöknings-
område. Det sistnämnda utgör stödjande argument till mina tolknings-
hypoteser. Citaten syftar till att läsaren dels ska kunna ta del av de 
intervjuades egna röster, dels ska kunna bilda sig en uppfattning om de 
presenterade tolkningshypoteserna är rimliga och trovärdiga. 
 

Vårdupplevelser  

Temat vårdupplevelser handlar om hur de intervjuade upplevt bemötandet 
från de behandlande onkologläkarna, om hur de blivit behandlade som 
patienter och hur pass delaktiga de fått vara i sin vård vid de onkologiska 
klinikerna. Beskrivningarna ligger nära de intervjuades självförståelse. 
Dessa upplevelser framkom spontant och tidigt i varje samtal och de 
intervjuade hade lätt att tala om detta. Varför det var lätt att tala om detta 
kan förstås på två sätt. Det märktes att de kände sig uppfyllda av dessa 
negativa respektive positiva erfarenheter och de ville få dem ur sig. De ville 
också att detta skulle komma fram till sjukvårdens aktörer. Det kan också 
förstås att det inledningsvis var lätt att tala om just detta då det inte direkt 
rörde deras personliga och inre existentiella funderingar, vilka först 
avslöjades under samtalets gång när en förtroendefull relation hade skapats 
mellan oss.  
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Upplevelser av läkarkontakter 

De berättar både om negativa och positiva erfarenheter av olika vårdmöten 
och kontakter med behandlande onkologläkare. Mötena har varit 
medicinskt inriktade på diagnos, sjukdomsutveckling, prognos, palliativa 
behandlingsalternativ, utfall och biverkningar. Det som har spelat stor roll 
för hur de upplevt dessa möten är vilket bemötande läkarna haft, hur 
information givits samt hur delaktiga de fått vara i sin vård. Ett gemensamt 
drag för de negativa erfarenheterna är att mötena har varit ojämlika och på 
läkarnas villkor samt präglats av olika slags brister och förtryck. Det 
handlar om att de inte tagits på allvar, att de inte blivit sedda eller bemötta 
med respekt. De positiva erfarenheterna har präglats av ett gott bemötande 
och omhändertagande. Hos en av de intervjuade, Håkan, handlar det om 
positiva erfarenheter av alternativvård. Den har i jämförelse med 
traditionell vård, ett annat synsätt på sjukdomen och ett bättre 
omhändertagande av hela individen. 

 

Maktkamp – för att få gehör och information 

Heidi berättar om hur jobbigt det varit att inte få gehör för sina besvär som 
till slut visade sig vara spridning av cancern. 

 
Jag tycker att patienter ska ha RÄTT att ha rätt! (Gråter lite) Annars har det 
ju gått bra. Jag kan ju inte säga att jag har blivit illa behandlad på X-
sjukhuset eller så. Men jag tycker att man ska få gehör för det man säger. 
För varje gång jag sa något. – Ja, ja men det där har vi ju pratat om! 
(svarade personalen irriterat). Det är ju för att strålbehandlingen har tagit så 
hårt!… HUR VET MAN DET när man inte UNDERSÖKER?… Och så 
fick JAG JU RÄTT! (---) Sen så blev bröstet alldeles stenhårt och jag fick 
svårare och svårare att röra armen och då fick jag ju mera gehör för det här 
då, för till slut så hade jag ju en stor tumör här! 

 
Den beskrivna situationen är existentiellt laddad. Med uttrycket: 
’…patienter ska ha RÄTT att ha rätt!’, tolkar jag att Heidi upplever sig vara 
i underläge i förhållande till vårdgivarna som inte tar henne på allvar och 
uppvisar ett motstånd till att hon var kritisk och ifrågasätter deras 
bedömning av hennes upplevda besvär. Hon säger att hon i egentlig mening 
inte direkt blivit ’…illa behandlad’. Hon uttrycker dock att: ’…varje gång 

jag sa något. – Ja, ja men det där har vi ju pratat om!’, tolkar jag att hon på 
ett djupare existentiellt plan kände sig kränkt för att de avfärdade henne 
irriterat, vilket kan ses som ett uttryck för makt och paternalistiskt 
förhållningssätt från vårdgivarnas sida. 

Jag tolkar att det är en central del av Heidis livsåskådning att man skall 
ha välgrundande kunskaper för det man påstår sig veta. ’HUR VET MAN 
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DET när man inte UNDERSÖKER?’ Heidi kände ju själv att något var fel i 
hennes kropp och förstår inte hur vårdgivarna kan avfärda hennes besvär, 
och vara så säkra på vad det beror på utan att ta reda på hur det egentligen 
förhåller sig. Här tolkar jag att Heidi efterlyser att vårdgivarna ska ha 
välgrundade skäl för sina ståndpunkter och att det inte skall behöva vara en 
maktkamp för att man som patient skall få gehör för sina besvär. 

Heidi talar vidare om hur viktig det är för henne att få ärlig information 
om sin sjukdom och dess spridning. 

 
Jag tycker att om man frågar om sin EGEN KROPP så skulle man väl 
kunna få svar på det!… Och det tror jag att många människor skulle tåla 
mer än många läkare tror! (paus) Man vill ju veta, jag frågar ju inte för att 
han (läkaren) ska förmildra min bild eller vad ska jag säga. Det kanske är så 
inom sjukvården jag vet inte? För jag tror att man tar mer ställning till det 
då! Får jag reda på att jag har så och så då tar jag ju ställning till det. Men 
jag kan ju inte ta ställning till en LÖGN! Om man får veta hur mycket värre 
det egentligen ÄR några veckor senare… eller hur? 

 
Betoningen på varför hon inte ska kunna få svar på frågor som rör hennes 
’EGEN KROPP’, tolkar jag stå för en frustration över vårdgivarnas 
maktposition i förhållande till hennes egen existentiella utsatthet. Det 
förefaller även vara en central del av Heidis livsåskådning att hon vill vara 
välinformerad om det som rör hennes tillstånd. ’Man vill ju veta…’ hur det 
är. För om hon inte får kunskap och insikt om hur det är ställt med henne, 
så kan hon inte ta ställning till sin situation och avgöra hur hon ska handla. 
’…jag kan ju inte ta ställning till en LÖGN! Om man får veta hur mycket 

värre det egentligen ÄR några veckor senare’. Jag tolkar att detta visar att 
vårdgivarna inte lyckats skapa en förbereddhet115 hos Heidi, genom att låta 
henne få vara delaktig i sin vård eller ge henne ärlig information om sin 
situation. Detta stöds av Friedrichsen (2002) forskning som visar att 
cancerpatienter vill ha information om sin sjukdom även om prognosen är 
dålig116.     
 

                                              
115 Se Friberg, 2001, s. 136. Hon talar om att patienters förbereddhet stärks när de 
upplever att de kan möta vårdgivarna på samma planhalva. Det innebär att patienterna 
känner att de får en förståelse för sin situation, vilket ger en känsla av kontroll och 
handlingsberedskap. 
116 Se även Van der Molen & Hutchison, 1999, s. 172, vilka menar att informations-
sökande hos cancerpatienter kan ses som en coping-strategi för att hantera sin situation. 
Stressen minskar när patienterna ökar sin kunskap och vetskap om vad de har att vänta 
sig när det gäller sjukdomens utveckling och prognos. 
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Kränkt och berövad sitt hopp 

Aurora beskriver att samtalet hon hade med läkaren i samband med att hon 
fick sin diagnos präglades av avsaknad av lyhördhet, tröst och stöd.  

 
Jag fick alltså en riktig SMÄLL utav den där professorn alltså som sa åt mig 
det att… Ja han sa väl inte det direkt men kvintesansen blev i alla fall… 
DET ÄR KÖRT ALLTSÅ, GÅ HEM OCH DÖ! Ungefär så fick jag den 
uppfattningen och jag opponerade mig på något vis då för då sa jag sa väl 
någonting om att ja men… man får ju sån här behandling… – Jovisst, sa 
han, det är det jag försöker tala om alltså att ALLA HAR RÄTT till den SÅ 
DET ÄR BARA ATT VÄLJA, sa han… och det är just det där lite 
KALLHAMRADE. (---) Han fick mig ordentligt nere i skorna, så att jag 
inte skulle tveka om att det nästan inte var någon idé, alltså att göra 
någonting! Och det kändes inte bra! Och dessutom var inte samtalet utsatt 
för att vara ett sådant samtal, för då brukar man ju vilja ha sina anhöriga 
med sig. För jag hade inte mina barn med mig, eftersom jag trodde att det 
här bara var ett sätt för X-sjukhuset att bara tala om att behandlingen går ut 
på det här och det är. Men han (professorn) la upp det lite annorlunda och 
(svagt) det kändes kymigt, HEMSKT KYMIGT gjorde det! När man då 
slutar ett sånt samtal som han gjorde med att säga att det finns ungefär tre… 
Han delade in det i tre tredjedelar: möjlig förbättring, tveksam förbättring 
och INGENTING. Ja, då kan man ju räkna ut själva alltså att prognosen är 
jätte dålig (paus) och sen slutade han med att säga: Ja, så det är bara upp till 
dig och välja nu! Och det är också en lustig konklusion av ett samtal, tycker 
jag!  

 
Den beskrivna situationen är existentiellt laddad. ’Jag fick alltså en riktig 

SMÄLL utav den där professorn’. Auroras tolkning av läkarens budskap var 
att: ’…DET ÄR KÖRT ALLTSÅ, GÅ HEM OCH DÖ!’ Auroras bild och 
förväntan av ett stödjande samtal skakas om rejält då hon uttrycker: ’Han 

fick mig ordentligt nere i skorna’, vilket kan tolkas som en förtryckande 
och starkt kränkande handling. Hon upplever att läkaren hade ett ’KALL-

HAMRAT’ sätt att framföra informationen på, vilket kan tolkas som att hon 
upplevde att läkaren inte var medkännande och empatisk utan hårdhjärtad 
och cynisk117. Läkaren förbiser vilken existentiell laddning som finns i de 
fakta om diagnos och prognos som han förmedlar till henne, vilket ger 
upphov till existentiell osäkerhet och obehag. ’…Det kändes kymigt, 

HEMSKT KYMIGT gjorde det!’. Mötet präglas av avsaknad av omsorg från 
läkarens sida och avsaknad av en autentisk dialog dem emellan. Läkaren är 
inte lyhörd för han uppmärksammar inte hur Aurora påverkas av den givna 
informationen och han stödjer inte henne att hantera den givna 
informationen på ett emotionellt och existentiellt plan. Det skapades ingen 

                                              
117 Jfr Salander, 2003, s. 23. Ett ”burdust besked om diagnos” från läkare kan av 
patienterna upplevas som att ”någon tar livet ifrån en” eller ”att livets dörr stängdes”. 
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möjlighet till förbereddhet hos Aurora. På ett kognitivt plan har denna 
erfarenhet påverkat Aurora starkt, för hur ska hon våga hoppas och lita på 
att vårdgivarna skall stödja och hjälpa henne igenom detta som är ett hot 
mot hennes existens?118 Hon blev berövad sitt hopp och kände sig lämnad 
att fatta ett svårt och livsavgörande beslut om tillgängliga behandlings-
alternativ.   
 

Objektifierad som patient 

Håkan tar upp ronden som en aktivitet som behandlar patienten som objekt, 
där ingen var intresserad av att tala med honom.   

 
Ronden är för mig något som är en förlegad idé (skrattar). Vid ett tillfälle 
var det rena rama skämtet! Längst fram kommer en man med röd fluga 
(skrattar) och sen kommer det några manliga läkare efter och sjuksystrar i 
den hierarkin. Jag började skratta, för det var det roligaste jag har sett. Och 
då var dom egentligen inte intresserade av mig. Dom kunde lika gärna ha 
suttit i annat rum och pratat om mig, för det var ingen som var intresserad 
av att prata med mig. Den enda som pratade med mig, det var en kandidat 
som KUNDE utbyta några ord och fråga hur det var… Men dom andra… Så 
ronden är för mig en fullständigt obegriplig och förlegad idé!… Och det är 
inte första gången jag upplever det. Man kan säga att dom har väldigt 
mycket att lära på storsjukhusen! 

 
Med Håkans uttryck att: ’Och då var dom var egentligen inte intresserade 

av mig. Dom kunde lika gärna ha suttit i annat rum och pratat om mig’, 
tolkar jag som att han känner sig kränkt och behandlad som ett objekt. 
Ronden innebär en företeelse som präglas starkt av antidialog119 då 
förhållandet mellan Håkan och vårdgivarna, i detta fall läkarna var vertikalt. 
Det är även avhumaniserande då de talar ’om’ honom istället för med 
honom120. 

Endast en kandidat tilltalade honom direkt och talade ’med’ honom och 
frågade hur han upplevde sin situation. ’Och det är inte första gången jag 

upplever det’. Det är så här han är van att bli bemött på storsjukhuset. Det 

                                              
118 Jfr Birgegårds, 1999, s. 105. Hans forskning och möten med cancerpatienter visar att 
den viktigaste egenskapen hos vårdgivare är att ”de skall kunna lyssna”. Det innebär inte 
enbart att höra vad patienterna säger, utan även ge utrymme för dem att berätta hur de 
upplever sin situation och att vårdgivarna ger ett känslomässigt gensvar. Det är viktigt 
att patienterna i mötet ”känner sig förstådda, sedda som individer och har fått möta 
vårdarens personlighet”.  
119 Jfr Freire, 1972; 1975. 
120 Jfr Åkermark, 1992, s. 52. som beskriver att ronderna tydligen inte är tänkta som 
samtal mellan läkare och patient. Möjligtvis kan läkaren informera patienten om något 
för att sedan skynda vidare till nästa patient. ”Och kvar ligger jag med samma ostillade 
ängslan och behov av kunskap.” Se även Friberg, 1999, s. 64. 
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synes som att rigida förtryckande auktoritetsritualer fortfarande har ett 
starkt fäste inom vården. Den medicine kandidaten är dock ett positivt 
undantag, vilken kan bero på att denne ännu inte har hunnit påverkats av 
och införlivat den rådande vårdkulturens hierarkiska traditioner.  

Att vara ’kund’ i stället för patient är ett intressant begrepp som Håkan 
också tar upp. Jag har funnit det belysande för hur han uppfattar att den 
generella inställningen är inom hospicevård och alternativvård jämfört med 
hur den är på onkologkliniken vid sjukhuset. 

 
Man pratar om patienter, men jag tycker att kundbegreppet är bra, det ska 
man använda mer inom sjukvården. Därför att det är faktiskt så att det är jag 
som kommer till sjukhuset som ÄR KUND. Det är jag som har rättigheter! 
Det är inte läkaren som har rättigheter eller sjuksköterskan. Många inom 
sjukvården har en negativ erfarenhet, att dom blir SATTA PÅ PLATS. Det 
är minsann doktorn som bestämmer… Vem har rätt att ställa krav? Jo det är 
kunden. Vem är det man (personalen) finns till för? Det är där som jag ser 
det positiva i begreppet. För i det ligger att kunden har RÄTT ATT 
STÄLLA KRAV, vilket kanske inte en patient har? Utan det är någon som 
skall vårdas! Och det bestämmer läkaren bäst eller sjuksköterskan. Här på 
hospice får man vara mer kund, men också patient.  

 
’Man pratar om patienter’, signalerar att Håkans erfarenhet är att 
vårdgivares generella förhållningssätt gentemot honom är att de oftare talar 
om honom än med honom. Hans fortsatta tal om att patienter blir ’SATTA 

PÅ PLATS’ förstärker denna tolkning. Det är ett uttryck för avhumanisering 
i betydelsen bemästrande och maktutövning och paternalistiskt synsätt121. 
Kundbegreppet signalerar däremot att Håkan som vårdsökande är ett 
subjekt med viktiga åsikter om vad han vill och behöver ha för hjälp, stöd 
och service122. Jag tolkar att Håkans syn på kundbegreppet handlar om 
empowerment123 (egenmakt), att han på hospice jämfört med den 
onkologiska kliniken har inflytande och får vara delaktig i sin egen vård 
och behandling. 

Det går att skönja en brist på kunskap hos läkarna i deras sätt att samtala 
med och lyssna till hur Heidi, Aurora och Håkan upplevde sin situation vid 
de onkologiska klinikerna. De har inte kunnat möta dem i deras livsvärld, 

                                              
121 Jfr Freire, 1972; 1975. 
122 Jfr Andersson, 1996, s.183. ”Lyhördhet för människors olikhet innebär att den 
enskilda människans värderingar och önskemål så långt möjligt skall ligga till grund för 
planering och genomförande av vård.” 
123 Empowerment: egenmakt, ökat patientinflytande kan ses motverka ett paternalistiskt 
förhållningssätt hos vårdgivare. 
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dvs. där de emotionellt och kognitivt befinner sig124. I Sverige och runt om 
i Europa finns det alltfler välinformerade patienter vilka ställer krav på att 
få information om sin sjukdom och få stöd att lära sig hantera denna (Grahn 
m.fl., 1999). En viktig uppgift för vårdgivarna är därför att ta reda på vilken 
bild patienten har av sin situation och ha den som utgångspunkt för samtalet 
om sjukdomen, behandlingar och dess villkor. Detta stöds av Gadamer 
(2003) som fördjupat sig i begreppet behandling i mötet mellan läkare och 
patient. Till behandling hör också samtalet som syftar till att upphäva 
avståndet mellan dem. Samtalet syftar även till förståelse och det står också 
för humanisering av relationen mellan två i grunden ojämlika parter125. Alla 
människor är partners i en livsvärld och alla har vi till uppgift att finna vår 
väg i denna livsvärld, och acceptera våra verkliga villkor och begräns-
ningar. Gentemot patienten har läkaren en dubbel förpliktelse, läkaren ska 
förena sina högt specialiserade kunskaper med ett partnerskap i livsvärlden. 
Det viktigaste målet med samtalet är att hjälpa patienten tillbaka till hans 
livsvärld (a.a.).  
 

Personligt bemötande 

Ett undantag är den positiva erfarenhet som Anna har av bemötandet från 
sin läkare och vårdgivare. 

 
Jag tycker att alla varit så väldigt snälla och rara. Dom klagar på 
sjukvården! Men när man blir riktigt sjuk, så tycker jag att vården fungerar 
riktigt bra!  
(---) Den här läkaren som jag haft på X-sjukhuset får jag ringa när jag vill! 
Även hem till henne, fast hon inte är i tjänst. Det gjorde jag när jag vart 
dålig en lördag morgon och hade fått hög feber och kunde inte kissa och 
höll på att spricka. Då ringde hon in penicillin (till apoteket). Och så ringde 
hon mig på lördagskvällen och söndagskvällen och ville att jag skulle 
komma in akut på måndag morgonen för att visa upp mig för henne. När jag 
skulle åka därifrån sa hon: – Du vet väl att du får ringa mig när som helst! 
Och jag menar VEM säger så? Det är inte många läkare som skulle säga så. 
Man känner sig trygg utav det, så jag tycker att det har varit jättebra!  

 
Anna känner sig trygg med tillgängligheten och kontinuiteten av att ha en 
och samma läkare, vilken hon har utvecklat en mer personlig relation till. 
’Du vet väl att du får ringa mig när som helst!’. Hon blir tagen på allvar, 
och väl omhändertagen. Relationen präglas av autentisk dialog och ett möte 

                                              
124 Jfr Öhlén, 2000, s. 121, 142. Han menar att det handlar om en form av vårdlidande 
när patienter inte känner sig förstådda i sin existentiella situation. 
125 Se även Hellström, 1999, s. 1-5. Jfr Freire, 1972; 1975.  
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på samma planhalva, vilket skapar en förbereddhet och existentiell säkerhet 
hos henne126. 

 

Hoppfull inställning 

Håkan är den enda av de intervjuade som har sökt sig till alternativvård127, 
vilken enligt honom har ett helhetsomhändertagande som skiljer sig från 
den traditionella hälso- och sjukvården. 

 
Det var det som fick det att vända för mig. Det var fantastiskt! Ett 
mottagande som inte var av denna världen. Det var intressanta 
föreläsningar. Till exempel att det finns skäl varför man får cancer, och man 
hade tänkt igenom ALLT, varenda detalj från maten osv. (---) Så när jag 
åkte hem därifrån hade jag betydligt bättre värden än när jag åkte dit. 
Psykiskt sett är det en stor skillnad. Jag mådde bättre för helt plötsligt fanns 
det hopp! För när jag fick beskedet om den här sjukdomen trodde jag att jag 
hade maximalt några veckor på mig att leva och det här var fyra år sedan! 
Och jag tror att jag kommer att leva länge än!… Den inställning eller attityd 
som personalen hade i förhållande till sjukdomen var inte att man skulle 
göra det bästa av den sista tiden, utan där handlade det om att man skulle 
BEKÄMPA DEN HÄR SJUKDOMEN och få den att vända! Och det är en 
stor skillnad i synsätt…Vad man kan göra för att påverka, för att få det att 
vända för att man ska bli bättre.  

 
Skälen till att man får cancer är oklara. Men omhändertagandet vid den 
alternativa kliniken verkar ha haft en positiv effekt på Håkans inställning 
till sin sjukdom och för hans livskvalitet. ’Det var det som fick det att vända 

för mig’. Håkan upplever att den alternativa vården har förbättrat hans 
hälsa. Det har visat sig fysiskt genom förbättrade blodprovsvärden, psykiskt 
genom att han mår bättre och känner sig sedd och bekräftad, existentiellt 
genom att han har återfått det hopp som berövades inom den traditionella 
svenska hälso- och sjukvården.  

I Sverige handlar det inom palliativ vård om att göra det bästa av den 
sista tiden. Det som Håkan framhåller som den viktigaste erfarenheten från 
vistelsen utomlands var att vårdgivarnas inställning där snarare var: ’…att 

man skulle BEKÄMPA DEN HÄR SJUKDOMEN och få den att vända!’. 

                                              
126 Det är inte ovanligt att patienter får träffa nya läkare vid varje nytt läkarbesök vid de 
onkologiska klinikerna och särskilt i storstadsregionerna. 
127 Håkan har dels varit på en klinik i Europa, dels varit på en antroposofisk klinik i 
Sverige. Han har även läst en hel del litteratur om alternativvård och olika 
behandlingsalternativ. En annan beteckning för alternativvård är komplementärvård. 
Idag har en del av alternativvårdens synsätt och behandlingar börjat erkännas av 
skolmedicinen, då den utsatts för vetenskaplig prövning om effekt. När nya synsätt och 
behandlingar successivt integreras i den traditionella vården, talar man idag om s.k. 
integrativ medicin.  
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Vad är detta ett uttryck för? Handlar det om ett perspektivskifte i Håkans 
livsåskådning, d v s har han förändrat sin syn på vad det innebär att drabbas 
av cancer? ’Och jag tror att jag kommer att leva länge än!’ Från att ha 
ansett att det är kört, hopplöst och lika med döden, så ser han nu att det 
finns hopp och att det är möjligt att bli frisk, eller i alla fall att få bättre 
hälsa och leva längre?128. Då Håkan uttrycker att det finns saker som han 
själv ’…kan göra för att påverka, för att få det att vända’. Kan man i stället 
fråga om det innebär att vårdgivarna lyckades hjälpa Håkan att anamma en 
strategi för att påverka/hantera sin sjukdom, vilken gör att han upplever en 
bättre hälsa?   
 

Sjukdomsförståelsen  

Sjukdomsförståelsen utgör ett övergripande tema som ger innebörd åt hur 
de intervjuade förstår och upplever att sjukdomen inverkat existentiellt på 
deras liv i sin helhet. Jag kan skönja att det finns ett behov hos dem att 
förstå vad som har hänt och att placera det inträffade i ett begripligt 
sammanhang, vilket de gör utifrån sin mer eller mindre medvetna 
personliga livsåskådning. Beskrivningarna ligger här både nära och längre 
ifrån de intervjuades självförståelse. 
  

Tankar kring sjukdomen 

Deras funderingar kan ses som uttryck för följande livsfrågor: Varför har 
jag drabbats? Vad har jag gjort för fel? Hur kunde jag ha gjort annorlunda? 
Hade jag kunnat påverka förloppet? Hur skall mitt liv utvecklas nu? De 
talar även om vad som skämmer dem.  

 

Upptäckten 

Hur upptäcktes sjukdomen? Det framkommer hos några av de intervjuade 
att sjukdomen antingen upptäcktes av en ren slump vid en rutinkontroll 
eller då de själva sökte hjälp för besvär som de inte bedömt vara allvarliga.  

Här ger Christina uttryck för det obehagliga med sjukdomen att den 
uppstått obemärkt och tyst.  

 
Den upptäcktes för att jag gick på en kontroll och då upptäckte han 
(gynekologen) den (äggstockscancern). Hade jag inte gått på den kontrollen, 
då vet jag inte då hade det väl blivit ännu värre och då hade jag väl inte levt 

                                              
128 Jfr uttalande från en bröstcancersjuk kvinna i 30-årsåldern i samband med 2005 års 
Bröstcancergala till förmån för cancerforskningen Rosa bandet som sändes i TV4. ”Tror 
man inte att man ska bli bra, då orkar man inte leva. Det är bara att gilla läget!”.  
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idag kanske? Jag hade en gynekolog som jag gick stadigt hos, men han dog 
och så gick det tre år. Jag jobbade heltid och jag kände att jag var fullt frisk 
och jag tränade och jag har sprungit mycket och så där och jag kände 
ingenting! Och då var det så att vi på jobbet gick för dom hade öppnat en 
privatklinik på X-sjukhuset och så gick jag med dom och på så sätt 
upptäcktes det då! Det var en ren slump! Och på en vecka var jag opererad. 

 
Det som är påtagligt i Christinas beskrivning är att hon inte upplevde några 
besvär: ’…jag kände ingenting!’. Sjukdomen har inte givit någon varnings-
signal i form av symtom, utan har bara uppenbarat sig likt en blixt från klar 
himmel. Här är det rimligt att tolka att hon med detta menar att ifall cancern 
hade givit ifrån sig tecken som t.ex. flytningar, så hade hon mycket tidigare 
gått på en kontroll. Detta speglar att när människor inte har några besvär 
utan känner sig friska är det vanligt att de väljer att hoppa över att gå på 
rutinkontroller av detta slag. 

Anna som ett par år varit friskförklarad från sin cancer ger inte medvetet 
uttryck för att den förändring som hon känner i sin kropp är ett uttryck för 
att cancern kommit tillbaka. Cancern var ju i brösten, så varför skulle lite 
ont i ryggen och andningsbesvär hänga ihop med det? 

 
Man tycker att det ska komma lite långsamt så här (paus). Och jag har ju 
jobbat varenda dag och den sista dagen som jag jobbade var vi på ett gym. 
Först så trodde jag att jag hade tagit i lite för mycket för att jag fick ont i 
ryggen när jag andades. Och jag gick väl en 14 dagar och funderade över att 
jag hade tagit i lite för mycket och så tänkte jag att nej jag ska upphöra med 
den där (träningen). Men det hjälpte inte för jag hade lika svårt att andas 
ändå. Nej, tänkte jag då nu måste jag gå till doktorn och då var det ju så att 
jag hade fått lungmetastaser.  

 
Vad som är påtagligt i beskrivningarna är att de inte hade någon föraning 
om att det var så allvarligt. Cancersjukdomen har vuxit i det tysta, då de 
inte hade någon som helst föraning. De har ju kunnat leva som vanligt och 
har varit aktiva, arbetat och motionerat. Men framför allt, så har de ju mått 
bra och känt sig friska. Detta är något som förbryllar dem. De tycker att de 
borde ha känt sig mer sjuka eller haft mer besvär eller smärta. 
 

Begriplighet    

Det finns funderingar hos en del rörande frågan varför de har blivit sjuka. 
Vad är orsaken till att man fått cancer? Beror det på hur man levt sitt liv? 
Hade man själv kunnat påverka förloppet eller står det utanför ens kontroll? 
För att förstå det som inträffat försöker de hitta passande förklaringar 
och/eller teorier som harmonierar med deras verklighetsuppfattning, alltså 
vad de själva anser vara troliga och rimliga orsaker och förklaringar. 
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Aurora anser att livsstilen spelar roll för att utveckla cancer. Hon tycker 
själv att hon har levt hälsosamt och är frågande till varför hon blivit sjuk. 

 
Lite småkrämpor har man väl haft men man har väl inte haft några tärande 
sjukdomar i alla fall. Och att jag skulle få cancer. Det hade jag liksom inte 
kunnat drömma om! Eftersom man inte har fört ett sånt liv som sägs 
påskynda cancer och så vidare. Jag har varken rökt eller druckit speciellt 
mycket. Att dricka vin till maten någon gång är väl inget antar jag (skrattar 
till).  

 
Betoningen på ’Det hade jag liksom inte kunnat drömma om!’, är ett uttryck 
för att Aurora är chockad och förundrad över att hon blivit sjuk. ’Jag har 

varken rökt eller druckit speciellt mycket’. Detta visar att det hos Aurora 
finns en bestämd uppfattning om vilka faktorer som kan bidra till att 
utveckla cancer, tobak och alkohol. Hon uttrycker att hon har försökt att 
leva på ett sätt som inte ’…sägs påskynda cancer’. Vad det nu innebär? Det 
kanske handlar om en måttlighet med det som hon tror är riskfaktorer för att 
utveckla cancer, som att dricka vin. Hon har nu fått ändra sin uppfattning 
och har blivit varse om att det tycks vara andra faktorer som spelar in om 
man bli sjuk och som man inte kan styra eller kontrollera.    

Hos Christina finns frågor om hur det kommer sig att hon fått sin cancer 
för dels finns det inte i släkten, dels har hon varit frisk och aldrig upplevt 
några besvär. 

 
Jag skulle väl aldrig ha kunna drömma om att jag skulle bli drabbad själv. 
Aldrig någon gång har jag kunna drömma om det! Jag som kommer från 
friska föräldrar och friskt allting. Men där har man ju fått värdera om! (---) 
Jag har alltid varit frisk och jag vet inte hur… Jag kan inte förklara varför 
jag har fått det här i äggstockarna nu. För jag har aldrig haft några problem 
eller flytningar eller aldrig haft något sånt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det 
enda jag får skylla mig själv det är att jag inte har gått varje år (på 
gynekologisk kontroll) utan att jag höll upp i tre år, att det hade kunnat 
upptäckas tidigare.  

 
Det finns en undran hos Christina varför hon har blivit sjuk då hon 
’…aldrig haft några problem eller flytningar’. Hon har med andra ord inte 
haft några kroppsliga tecken på att hon skulle vara sjuk och hon ’…har 

alltid varit frisk’ och har haft ’friska föräldrar’. Hon ger här uttryck för en 
tro på samband mellan ärftlighet och sjukdomsuppkomst. Christina förstår 
därför inte vilka faktorer som gjort henne sjuk och inte heller vad hon 
kunde ha gjort annorlunda. ’Men det där har man ju fått värdera om!’. Det 
innebär att Christina nu av egen erfarenhet har fått lov att tänka om kring 
vad hon trott ger upphov till cancer, för hennes hypotes stämde inte. Det 
enda hon kan konstatera är att hon inte skulle ha låtit bli att gå på 
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regelbundna kontroller av cellförändringar ’…att det hade kunnat 

upptäckas tidigare’. Det går att skönja en känsla av skuld hos henne över 
detta. Hade hon inte låtit bli tre år i rad att gå på kontroll, kanske det inte 
hade behövt blir så här allvarligt. 

Anna brottas med att det inte verkar finnas någon logik i vilka som 
drabbas av cancer och hur de levt i förhållande till riskfaktorer som p-piller 
och rökning. 

 
Jag vet inte om det är miljön eller maten? Eller om det är p-piller eller om 
det är rökning eller vad det är? Min syster som också har haft cancer… hon 
har aldrig rökt. Hon har inte tänt en enda cigarett och då brukar jag tänka så 
också. Men jag har ätit p-piller och det har säkert inte hon gjort, det tror jag 
inte. Hon är ju 72 år så jag tror inte det, men jag har ätit p-piller… (Paus) 
Min läkare som jag har gått på kontroll hos efter bröstcancern… hon har 
själv fått bröstcancer. Och hon har aldrig rökt! Så jag menar det är konstigt! 
En del drabbas och del drabbas aldrig och har varken rökt, ätit p-piller 
eller… Jag tror ju mycket på miljön det gör jag. All plast som du har runt 
maten. Köper du en köttbit så är den inlindad i plast. Jag tror på sånt och 
likaså material vi har inomhus. Det innehåller mycket plast (harklar sig)… 
Det är inte heller äkta trävaror. Det tror jag faktiskt mycket på, det gör jag! 
För idag så är det ju bara en massa plast och skrot över allt. Det är inga 
riktiga trägrejer och jag menar som dom bygger idag. Det hinner bli mögel, 
innan folk ens hinner flytta in, sånt där tror jag påverkar.   

 
Anna letar efter samband mellan riskfaktorerna och varför hennes syster, 
hon själv och hennes läkare har blivit sjuka i cancer, men hon får inte ihop 
det. Anna har till skillnad från systern ätit p-piller, men varför har då 
systern blivit sjuk? Och hennes läkare som inte har rökt har också fått 
bröstcancer. Anna tillskriver att det är yttre faktorer i miljön som är orsak 
till att hon blivit sjuk i cancer. En rimlig tolkning kan vara att hon söker en 
förklaring som innebär att hon inte kunde ha gjort något annorlunda. Det 
har med andra ord inte varit möjligt för henne att värja sig för allt det hon 
räknar upp i miljön.   

Håkan tar upp att det inom alternativvården finns ett helt annat synsätt 
kring hur cancer kan behandlas genom kosten. 

 
För man menar där att maten är oerhörd viktig för att BEKÄMPA cancern 
med vitaminer, mineraler, själva behandlingen, ja ALLT! (---) Socker är en 
av bovarna enligt den här teorin. Cancerceller gillar vitt socker och dom 
gillar klor och dom tycker inte om syra. Det betyder att jag lever… jag har 
ändrat oerhört mycket i min kosthållning. Jag äter inte rött kött och jag äter 
inte fläskkött. Dricker inte kaffe och äter inte vitt socker. Jag dricker bara 
grönt te och när jag dricker vatten har jag renat det från klor.   
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Det framkommer inte varför cancer uppkommer eller hur den särskilda 
kosten påverkar kroppen och cancern inom alternativvårdens synsätt. Dessa 
kostteoretiska tankar verkar bygga på andra förklaringsgrunder än inom 
traditionell skolmedicinen. Vad som framkommer är endast vad Håkan 
specifikt ska försöka undvika i kosten för att bekämpa cancercelltillväxt: 
socker, klor, rött kött, fläskkött, kaffe, te.  

Vilka funktioner har kostteorin? På teoretiskt plan ger den honom en 
förklaringsgrund för hur han bör leva och äta och som han upplever är 
rimlig och begriplig. Det skulle kunna ses som ett uttryck för katalogt 
lärande, eftersom det innebär att han skaffat sig en viss kunskap om vad han 
specifikt ska äta för att hämma cancertillväxt och främja hälsa. En tolkning 
längre ifrån självförståelsen är att Håkan även ger uttryck för analogt 
lärande och som handlar om ett perspektivskifte i hans personliga 
livsåskådning. Håkan har fått förändra sin förståelse och sina kunskaper, i 
detta fall vad han tidigare hållit för sant och rimligt när det gäller vad som 
hämmar cancertillväxt. Han har nu införlivat det kostteoretiska synsättet 
och det påverkar hur han äter, lever och handlar, vilket även kan ses som en 
strategi för att aktivt skapa mening i livssituationen.  

En annan tolkning längre ifrån självförståelsen är att kosthållningens 
funktion är att den besvärjer försämring av sjukdomen och befrämjar hopp 
om att kanske tillfriskna, eller i alla fall leva länge. Ytterligare ett sätt att 
förstå kostteorins funktion är att det är själva tron på kosthållningen i sig 
som alltså fungerar som en coping-strategi för att hantera sjukdomen. Det är 
med andra ord inte själva kosten som har en effekt på välbefinnande, hälsa 
och överlevnad, utan det är Håkans tro på kosthållningen som ger 
psykologiska effekter som påverkar upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande. Utifrån denna idé undrar jag om det går att skönja ett 
behavioristiskt pedagogiskt förhållningssätt i den alternativa vården? Det 
centrala målet för den alternativa vården handlar då i grunden om att 
påverka individens beteende och inställning till sin sjukdom och sitt liv. Det 
gör man i detta fall genom att fokusera på kosten och som alltså endast 
tjänar som ett medel för att nå detta mål. 

De intervjuade brottas här med frågan vad det beror på att de har fått 
cancer? (verkande orsaker), vilket jag tolkar vara centrala reflektioner i de 
intervjuades förståelse av sin sjukdom. Det finns ett behov hos dem att 
förstå vad som hänt och placera det inträffade i ett sammanhang som blir 
begripligt. De väljer att förhålla sig till en förklaring som de själva uppfattar 
är rimlig eller sann129. Den överensstämmer alltså med deras övergripande 

                                              
129 Jfr Westman, m.fl., 2006, s. 173. 
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bild (verklighetsuppfattning) och som ger ett visst perspektiv på tillvaron. 
De brottas även med frågan varför de har drabbats, vilket är en livsfråga 
och som det inte finns några givna empiriska belägg för eller vetenskapliga 
svar på. 

 

Farhågor  

De intervjuade talar här om olika saker som de gruvar sig för: Ska de klara 
av att genomgå en behandling, kommer de att få ont och kommer de att bli 
förvirrade och hur kommer just deras sjukdom att utvecklas?  

Farhågan som Åke och Aurora brottas med är hur deras kroppar ska 
klara av en cytostatikabehandling? 

 
Jag har inte någon behandling nu då men eventuellt så kan DOM göra det… 
men eftersom jag är så svag i kroppen så kan det bli värre om DOM sätter in 
en massa starkare saker… så att säga … så det avvaktas väl?  Åke  

 
Det finns en stark betoning av ’DOM’ och vilka är det? Motsvarar det den 
medicinska vetenskapens förväntningar på behandlingsresultat? Behand-
larna tycks vara en anonym auktoritet. En fördjupad innebörd av 
betoningen av ’DOM’ tolkar jag stå för att Åke känner sig maktlös och att 
han inte är delaktig i sin vård. Stöd för denna tolkning är att situationen 
lyser med sin frånvaro av ett deltagande subjekt, som får vara med och fatta 
beslut. Med ’…så det avvaktas väl!’ gör jag tolkningen att Åke saknar och 
efterlyser information om sin behandling. Meningen uttrycks i passiv form 
vilket förstärker tolkningen om frånvaron av ett beslutsfattande subjekt. 
Beslutet blir anonymt. Avslutningen med ett trevande ’väl?’ signalerar att 
det under ytan kan finns en upplevelse av existentiell osäkerhet och ovisshet 
kring hur pass dålig han egentligen är.  
 

Jag vet ju inte om jag ska gå igenom den där kuren? Jag har ju sett ett par av 
patienterna här. Dom har ju gått igenom och dom har avbrutit och dom har 
avbrutit och dom har gått igenom igen och avbrutit… Så det är väldigt 
plågsamt alltihop. Det svåra är att det gör ONT! Att man blir alldeles 
slutkörd! Det finns inget kvar av en nästan!  Aurora 

 
Aurora talar inte enbart om en rädsla för fysisk smärta, utan har även 
farhågor för existentiell smärta, vilket hon både har sett hos och hört av 
andra medpatienter. Den befarade existentiella smärtan beskrivs 
symboliskt: ’Att man blir alldeles slutkörd! Det finns inget kvar av en 

nästan!’. Det kan ses som uttryck för en osäkerhet och farhåga att genomgå 
föreslagen behandling då hon kanske inte överlever denna. 
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Farhågan som Christina brottas med, är ifall hon kommer att få svåra 
smärtor. 

 
Jag är så glad så länge det inte värker, det är jag. Och det är jag TACKSAM 
FÖR VARJE DAG att det inte värker! För det har jag ju… jag har ju sett 
väldigt mycket här… och på X-sjukhuset hurdant DET ÄR! Vilken värk det 
finns och jag har haft värk innan stomin… En otrolig värk! Så jag vet ju 
precis hur det kan kännas så att… men framtiden den kan jag ju inte säga 
något om… det är ju bara att hoppas!   

 
Christina har tidigare upplevt vad svår smärta innebär och har även sett hur 
andra patienter lider av svår smärta. ’Och det är jag TACKSAM FÖR 

VARJE DAG att det inte värker!’. Det handlar inte bara om att hon 
verkligen känner en tacksamhet för att slippa smärta, utan jag tolkar att hon 
ger uttryck för en stark farhåga att hennes smärtor ska komma tillbaka. 

Farhågan som Veras brottas med är om hon kommer att förlora sin 
intellektuella förmåga. 

 
Och jag har sagt till min son att tänk om jag blir så där gnällig som många 
här som skriker hjälp hela tiden… Hjälp! Jag har en här (pekar mot rummet 
intill) bredvid, en (nämner hennes yrke) föresten, hon skriker hjälp, hallå… 
Hjälp, hallå… skriker hon i ett sträck. Så om vi skulle haft dörren öppen så 
skulle du ha hört henne hur hon härjar och står i.    

 
Vera är tacksam att hon än så länge får vara vid medvetande och ha ett 
intakt intellekt. Det finns dock en medvetenhet hos henne om att hon pga. 
sin höga ålder löper större risk att även drabbas av åldersrelaterade 
sjukdomar förutom cancersjukdomen. Under ytan finns en oro för att bli 
förvirrad eller dement som medpatienten i rummet bredvid och inte längre 
veta vad hon tänker, säger och gör.  

På ett övergripande plan gör jag tolkningen att de uttryckta farhågorna 
innebär en ständig närvarande oro och ovisshet för hur sjukdomen skall 
utvecklas och för hur den sista tiden, själva döendet, ska gestalta sig. De 
brottas på ett existentiellt plan med livsfrågan: Vad kommer döendet att 
innebära?   
 

Det tilltagande och slutliga beroendet 

Flera av de intervjuade och i synnerhet de äldre talar om hur svårt det skulle 
vara om de inte längre skulle klara av att sköta sin intimhygien och 
kontrollera sina uttömningar. För de vill inte besvära andra och be om hjälp 
med just detta.   
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Jag har inga blöjor eller nått… jag tycker det är skönt att slippa en massa 
blöjor och andra grejer vet du. Jag vill vara så oberoende jag kan. Det känns 
skönare. Och att man inte är till besvär på nått sätt. Erik 
 
Jag är så förskräckligt tacksam att jag kan sköta mig själv. Jag byter blöjor 
själv och allting och sånt där, så dom har inget att sköta om mig. Och det är 
ju klart att man känner sig stolt över att man kan klara det där själv och man 
önskar att man ska få göra det i fortsättningen också. Vera 

 
Beskrivningarna uttrycker på ytan en tacksamhet för att de klarar av sin 
dagliga livsföring på egen hand, än så länge klarar de av att byta sina blöjor 
själv. Under ytan tolkar jag att det handlar en rädsla för att inte längre 
kunna klara sig själv och att bli helt beroende av andra. Jag undrar om deras 
inställning är ett uttryck för värderingar hos den äldre generationen, att de 
in i det längsta ska försöka klara sig själva och inte vara till besvär?130 Att 
behöva hjälp med sin intimhygien tolkar jag här stå för det slutliga 
beroendet131. Erik och Vera talar även om betydelsen av att ha kontroll över 
sig själv, sin kropp och att de klarar av att göra så mycket som möjligt själv. 

Erik känner sig låst och begränsad av att sitta i rullstol. Han är nu stolt 
över att inte behövt använda den på en hel månad tack vare sin träning och 
förbättrade styrka. 

 
Nu kan jag ju gå själv med rollator, de flesta av de andra här sitter i rullstol. 
Nej, jag har inte haft den nu på en månad vet du. Jag gillade aldrig 
rullstolen. Jag tyckte det var svårt att sitta i rullstol. Den här rollatorn är 
mycket bättre! Jag vill klara mig. Det enda är att jag inte klarar att få på mig 
strumpor och skor. Dom (vårdbiträdena) tycker att jag är duktig som går så 
mycket som jag gör nu, men jag vet inte… Jag är glad så länge det kan vara 
som det är konstant alltså.   

 
Att han inte gillade och att det ’…var svårt att sitta i rullstol’, kan vara ett 
uttryck för att det är ett tecken på svaghet enligt hans synsätt. Genom hela 
vårt samtal berättade Erik hur mycket tid och engagemang han lagt ner på 
att träna för att vara stark och ha en god fysisk kondition.  

 
Ja, jag hade en väldig kondition faktiskt. Ja och så gick jag varje dag 
ungefär två timmar. Och ifall jag inte kunde gå två timmar då gick jag i 
trapporna i stället… Då kunde jag gå i trapporna och liksom dra mig upp i 

                                              
130 Jfr Whitakers, 2004, s. 85. Hon har funnit att vara beroende och att behöva be om 
hjälp av andra väcker starka känslor. Även att behöva be om hjälp med blöjbyte eller att 
komma till toaletten upplevs jobbigt men även skamligt för en del. 
131 Jfr Albom, 2000, s. 54. Här beskriver en döende man i ALS hur han upplever att 
sjukdomen får ett starkare grepp om hans fysiska funktionsförmåga och kroppsliga 
uttömningar. ”… det är det slutliga tecknet på beroende. Att bli torkad i ändan”. ” I vår 
kultur lär vi oss att skämmas om vi inte kan torka oss själva där bak”. 
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ledstången och sedan ta hissen ner och göra det där en tio, tolv gånger. Det 
vart ju en trettio till fyrtio våningar per dag!    

 

Han säger att personalen tycker att han är: ’duktig’. Min tolkning är att Erik 
känner sig sedd och bekräftad av personalen, då han är en av de få patienter 
som klarar sig själv och inte är till besvär. Erik tillhör den äldre generation 
som så ofta betonar att de inte vill vara till besvär för någon.  
En tolkning längre ifrån självförståelsen, är att vara ’duktig’ ur personalens 
synvinkel innebär att Erik är en mönsterpatient i bemärkelsen att han kan 
klara sig själv. I detta fall handlar det om att han till skillnad från medpati-
enterna klarar av att både förflytta sig och själv sköter det mesta av de 
dagliga omvårdnadsbehoven. Institutionen han befinner sig på är en sjuk-
hemsavdelning. Majoriteten av medpatienterna har en demenssjukdom 
utöver andra fysiska åkommor och begränsad fysisk rörlighet samt stora 
omvårdnadsbehov och behöver vårdgivares tillsyn dygnet runt. 

Vera talar i likhet med Erik om att hon inte är till besvär då hon till 
skillnad från sina medpatienter klarar av att göra så mycket själv. 

 
Jag kan duscha själv men jag kan inte tvätta håret utan det ber jag dem att 
hjälpa mig med och det gör dom så gärna så. Och sen så torkar jag mig själv 
och allting. Det enda dom gör är att dom byter om i sängen och så bäddar 
de, så jag har det väldigt bra förspänt det måste jag säga faktiskt. Jag menar 
att många människor som ligger på sjukhus har det nog inte så bra som jag 
har det. Det tror jag inte. (---) Och så bra personalen är emot mig, dom är 
underbara! Dom säger: – Ring om det är någonting, ring! Men jag ringer 
aldrig. Så dom har aldrig något besvär med mig.   

 
Med ’bra förspänt’, gör jag tolkningen att Vera syftar på att hon är tacksam 
för dels skulle hon kunna ha det sämre om hon inte kunde göra så mycket 
själv, dels skulle hon kanske bli annorlunda behandlad av vårdgivarna ifall 
hon skulle vara mer beroende av hjälp. Ur personalens synvinkel utgör Vera 
i likhet med Erik, en mönsterpatient. ’…jag ringer aldrig. Så dom har 

aldrig något besvär med mig’ skulle kunna vara ett uttryck för att Vera är 
präglad genom uppfostran att hålla tillbaka sina behov132. Det skulle även 
kunna vara ett uttryck för en medveten strategi som syftar till att 
vårdgivarna inte skall tycka att hon är besvärlig och stör. 

En anledning till att Erik och Vera betonar att de försöker göra så mycket 
som möjligt själva och inte besvära, är att de ser att vårdgivarna på den 

                                              
132 Lyttkens, 1985, s. 102, beskriver att det var en eftersträvansvärd borgerlig dygd 
under början av förra seklet att förskjuta sina egna behov. Barn uppfostrades tidigt i 
förmågan att bortse från sina behov och att uppföra sig som att de inte hade några behov. 
Detta kan skönjas hos den äldre generationen i dagens samhälle. 
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aktuella vårdavdelningen är underbemannade och har en alldeles för tung 
arbetsbelastning. Här skulle man kunna misstänka att de har mött någon 
vårdgivare som utstrålat att de patienter som kan vara aktiva också bör göra 
så mycket som möjligt själva och inte besvära i onödan. Inställningen hos 
dem skulle i ljuset av detta kunna tolkas som ett uttryck för att erhålla 
personalens gillande och positiva bekräftelse. Det troliga är att vårdgivarna 
under rådande omständigheter gör så gott de kan för att tillgodose och 
uppmärksamma deras behov och att Erik och Vera vill hjälpa vårdgivarna. 

Gunilla och Åke, som är helt respektive delvis förlamade, ger uttryck för 
hur omställningen till det slutliga beroendet upplevs, då de båda numera är 
totalt beroende av omgivningen för sin dagliga livsföring.  

 
Jag tycker ju att den (sjukdomen) har påverkat väldigt mycket i och med att 
jag har blivit så beroende av andra och det är ganska svårt när man är van att 
klara sig själv. Jag har ju alltid försökt klara mig själv och göra saker och 
inte varit beroende av någon egentligen. Men nu är jag helt beroende av 
andra människor och det är jobbigt att ställa om sig till… nu kan jag 
ingenting! Och den har tagit ifrån mig saker som jag tycker är roligt, som 
cykling och att dansa och promenader. Jag kan bli väldigt ledsen, när jag ser 
någon på TV eller så där. Det behöver bara vara att dom springer upp för en 
trappa i någon film, så kan jag bli jätte ledsen för att det kan jag inte… nu 
kan jag ingenting!  Gunilla 

 
Gunilla ger här uttryck för att sjukdomen tar över mer och mer av hennes 
liv och vad som är möjligt för henne att göra. Hon upprepar och betonar att: 
’…nu kan jag ingenting!’ Det är svårt att acceptera och anpassa sig till att 
inte längre vara oberoende och kunna göra vad man vill. Sjukdomen har 
tagit ifrån henne glädjeämnen och hobbies. En annan tolkning av citatet 
ovan är att Gunilla är ledsen över och önskat att hon kunnat göra mer i sin 
dagliga livsföring och i likhet med Erik och Vera fått vara duktig i 
vårdgivarnas ögon. 

Åke är så orkeslös och svag att han inte längre kan sköta sina dagliga 
bestyr självständigt, utan har blivit allt mer beroende av personalens hjälp. 

 
Det är väl det här att… ja man har alltid svårt att liksom… det här är svårt 
att man ibland ligger folk till last och så där va! Man får hjälp med enkla 
saker ibland så där. Sånt där man tycker att man inte behöver hjälp med. Det 
där tycker man kanske är lite pinsamt då. Nu gör jag ju inte så mycket! Men 
ändå kan jag tycka liksom… fast nu har jag vant mig liksom… det är 
naturligt så att säga (paus). Jag menar (skratt) det är som med ungarna när 
dom var små, – KAN SJÄLV! Jag menar just det där om någon hjälper en 
spontant, fast man inte har bett om det så att säga.   

 
Han ger uttryck för att det känns svårt och pinsamt att vårdgivarna tar över 
allt mer av det han tycker att han borde kunna göra själv. ’…just det där om 
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någon hjälper en spontant, fast man inte har bett om det så att säga’. Här 
gör jag tolkningen att han inte enbart ger uttryck för att det är jobbigt att 
vårdgivarna tar över allt mer i den dagliga livsföringen. Det som förfaller 
vara mest känsligt och svårt för honom att anpassa sig till är, att 
vårdgivarna gör saker utan att fråga honom först eller kanske bara gör saker 
utan att berätta om sina avsikter. Det får honom att känna sig som ett litet 
barn som blir överkört. Vårdgivarna menar väl med sina handlingar, men 
det förefaller som att det saknas en medveten etisk reflektion från deras sida 
kring avsikter och konsekvenser med deras handlingar att hjälpa utan att 
först fråga och betydelsen av att invänta att hjälpen är efterfrågad från Åkes 
sida.   

Handlar det för Gunilla och Åkes del om analogt lärande i form av 
perspektivskifte, då de måste acceptera och hantera den förändrade 
situationen som innebär att de måste ta emot hjälp med det mest intima och 
privata och att de nu är helt beroende av vårdgivarna? 
 

I sjukdomens våld  

Det förekommer en hel del reflektioner kring hur de upplever att sjukdomen 
påverkar deras kroppar fysiskt och existentiellt. De fysiska sjukdoms-
förnimmelserna handlar om svår smärta, kraftlöshet eller att de inte kan äta. 
Sjukdomen begränsar både vad de kan göra och hur mycket de orkar göra.   

Åke beskriver hur hans matstrupe blivit förstörd. Han kan inte längre äta 
något och han kan endast dricka små klunkar vatten. 

 
Min övre magmun är förstörd kan man säga, så att det läcker upp magsaft 
hela tiden… den är delvis förstörd matstrupen. Det kan ju fastna när jag äter 
och det har det gjort några gånger så att jag har fått åka in och trycka ner 
maten med ett gastroskop… men nu äter jag inte så mycket över 
huvudtaget.  

 
Sjukdomen har även utplånat Åkes kvarvarande fysiska krafter vilket gjort 
att han inte orkar göra så mycket. 

 
Man kan ju inte göra så mycket. Det är ju mycket som man skulle vilja göra, 
men man ORKAR INTE… Men jag har ju insett att det är ju som det är och 
det är ju inget jag kan göra någonting åt.   

 
Smärtan är ständigt närvarande och styr hela tillvaron för Gunilla och vad 
vårdgivarna än försöker med så är det svårt att få bukt med smärtan. Och 
lyckas de med att uppnå smärtlindring så varar det inte särskilt länge. 

 
När jag har bytt styrka så hjälper det ett par dar och det känns rätt hyfsat 
men sen går det tillbaka till samma smärta. Sen så äter jag ju massor med 
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smärttabletter. Jag vet inte hur många olika jag har… minst fem stycken… 
om inte fler. (---) Dom har satt in en sån här epidural (kateter med 
smärtlindring) och så höjdes dosen. Och dom första dagarna hjälpte det, 
men sen gick det (smärtan) tillbaks till det gamla… Och sedan fick jag en 
infektion där (i katetern) utefter slangen och innanför så att man fick ta bort 
den. Och så fick jag behandling för det då… Och sen när dom igen skulle 
försöka sätt dit den, då gick det inte!… Jag vet inte om det var några 
metastaser runt om som den fastnade i och det blev blödningar, så vi fick 
GE UPP DET!    

 
Sjukdomen har invaderat kroppen och är nu den som har övertaget i Heidis 
liv.  

 
Nu har jag ju varit så NERDROGAD sista tiden, så det har ju varit lätt att 
bara va (halvt skratt) om du förstår vad jag menar. Ja, nerdrogad är väl lite 
mycket sagt. Jag får ju lite morfintabletter och man blir ju lite slö. Om det är 
av dem eller om det är av sjukdomen? Det måste ju ta ut sitt också. Jag har 
ju så mycket METASTASER överallt i kroppen! Så det tar väl ut sin rätt 
antar jag. Jag vet inte, jag har inte satt mig in i det där (halvt skratt) så 
mycket. Jag vill inte det! Men antagligen SUGER det väl ut krafter ur 
kroppen.   

 
Rent fysiskt påverkar sjukdomen deras välbefinnande och inskränker dem i 
det dagliga livet beträffande vad de orkar och kan göra. Den existentiella 
innebörden av beskrivningarna är att de känner att deras kroppar är 
fullständigt behärskade av sjukdomen. De är i sjukdomens våld på sätt att 
de förs en kamp mellan dem och sjukdomen om vem som har herraväldet 
över kroppen. 
 

Omgivningens existentiella påverkan  

Hur reagerar nära vänner och arbetskamrater när de fått reda på att de har 
cancer och hur har sjukdomen påverkat de sociala relationerna? De talar 
även om hur de själva orkat upprätthålla kontakterna. Ibland kan det bli för 
många sociala kontakter. De kan känna ett behov att få tid och rum för sig 
själva. 
 

Vännerna – kvar eller i skilda världar 

Hur upplever de att det går att upprätthålla kontakter med vänner och hur 
upplever de att relationerna är idag? De talar om att det finns vänner som 
fortfarande finns kvar och som försöker förstå och stötta dem. Och det finns 
vänner som befinner sig i skilda världar, som inte förstår dem eller har 
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dragit sig undan. Den livsfråga som jag förstår att de intervjuade brottas 
med är: Betyder jag fortfarande något för mina vänner? 

Håkan upplever att det vid svårigheter visar sig, vilka som är de goda 
och trogna vännerna.  

 
Jag tycker att det jag har upplevt är att dom goda vänner jag har dom finns 
kvar och har blivit ännu bättre vänner. Och dom som inte… eller som jag 
har trott varit goda vänner, men inte har varit det dom har försvunnit! Dom 
har blivit rädda, kanske för sin egen skröplighet, eller vad det nu kan vara?    

 
Det finns vänner som dragit sig undan. Håkan funderar om de har ’…blivit 

rädda för sin egen skröplighet’. Med det menar han att hans sjukdom gör 
vännerna påminda om att det lika gärna skulle kunna hända dem själva. De 
av vännerna som inte klarar av att hantera denna rädsla och insikt håller sig 
därför undan.  

Christina upplever i likhet med Håkan att det skiftat hur vännerna 
reagerat och hanterat beskedet om cancer. 

 
Ja, jag kan ju inte säga att det bara har varit negativt. Det har det inte varit, 
för jag trodde väl aldrig att jag skulle få uppleva så mycket vänskap på 
något sätt. Och kärlek från dom som jag minst anar och från jobbet och 
kamrater. Men jag har också märkt dom som håller sig undan, som inte 
vågar. Och jag tror att det beror på en rädsla, att dom inte vågar! Ja, jag vet 
inte?   

 
Håkan beskriver att det finns de vänner som: ’…har blivit rädda’ och 
Christina: ’…dom som håller sig undan’ att det i grunden är ett uttryck för 
en osäkerhet hos vännerna dels vad de ska säga, dels hur de ska stödja dem. 

Beträffande vännerna som finns kvar, så väljer Christina att inte prata 
med dem om sin sjukdom. 

 
Jag har ju väninnor och så, men jag tycker… Nej, jag pratar inte med dom 
om det. Det kan vara någon som jag kan säga till vad jag känner innerst inne 
hur jag egentligen känner. Men jag tror inte att dom förstår hur det känns 
många gånger… För det tror jag inte (svagt) det tror jag inte att dom förstår. 
Dom lever sina liv! Går mycket ut på konstutställningar och på teatrar. Det 
är liksom det livet dom lever, och dom förstår liksom inte att man inte orkar 
och att man inte kan. Det är ett helt annat liv. Det är det ju och jag kan inte 
göra någonting sånt. Så jag har ju egentligen inget roligt att berätta. Det har 
jag inte. Och sen vill man inte bara gnälla tycker jag heller, att man ska 
lägga över det på andra. För dom förstår nog inte egentligen hur man känner 
sig. Det tror jag inte.   

 
I Christinas föreställningsvärld finns en bestämd uppfattning om vad som är 
fokus i kontakterna och vad som förväntas av henne, då hon uttrycker att 
hon inte har något ’…roligt att berätta’ numera. Det kan tolkas stå dels för 
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vilken typ av djup i kontakterna hon har med väninnorna, dels vad som 
förväntas i utbytet dem emellan. Men det kan även handla om hur pass 
öppen hon är med hur hon tänker och känner. ’…jag tror inte att dom 

förstår hur det känns många gånger’. Här kan man ana att hon valt att inte 
tala med sina vänner om hur hon faktiskt upplever sin situation och kanske 
särskilt de svåra aspekterna. 
 

Tabu med cancer? 

Här talar de om hur de upplever att cancer uppfattas av omgivningen, hur 
vänner reagerat och förhållit sig gentemot dem, när de fått reda på att de är 
cancersjuka. Det är ett känsligt ämne som skrämmer människor och det 
upplevs tabubelagt att tala om med sin omgivning.  

 
Fortfarande när jag möter människor så säger de: – Vad är det med dig? Vad 
har du för fel? Ja, och då säger jag: – Jag har cancer. Då är det MÅNGA 
människor som säger: – Oj, jag kom just ihåg att klockan är ju så mycket 
(Heidi visar hur de även tittat ner på sin klocka) Jag ska ju hem och laga 
middag. Jag har lite bråttom, men ta hand om dig och se nu till att du har det 
bra. Är det rädsla?   
J: Hur reagerade du första gångerna det hände? 
Ja, i början blev jag jätteledsen, men sen förstod jag ju att det där är ju inte 
elakhet. Det måste ju vara någon som har det svårare än jag har det (skrattar 
till) som inte TÖRS öppna ögonen en gång! Hur lång tid ska det ta innan 
folk… eller dom kanske aldrig gör det … accepterar? Det sitter där som en 
TAGG. Just för att det är cancer eller AIDS. Det är väl det värsta man kan 
lägga på bordet. Heidi 

 
Heidi beskriver här sina erfarenheter av möten med ’människor’ och deras 
reaktioner. Det framkommer dock inte vilka de är, hur väl de känner 
varandra och om de är ytliga eller nära vänner. Hon blev först ledsen, men 
förstod efterhand att de inte handlade om ’elakhet’ utan att de blev ställda. 
Ett sätt att förstå reaktionerna hos människorna som Heidi möter är att de 
var inställda på en ytlig konversation om vardagliga ting som väder och 
vind. De blir överrumplade av hennes existentiellt laddade besked om att 
hon har cancer som är så behäftad med olika förställningar och fördomar, 
vilket rubbar deras vanliga sätt att mötas och samtala. De var helt enkelt 
inte rustade för ett djupare möte och förtroligt samtal om detta i den givna 
situationen. 

Heidi frågar sig om det handlar om rädsla hos vännerna. ’…någon som 

har det svårare än jag har det’ Menar hon med det att personen ifråga 
håller ifrån sig att döden finns närvarande i våra liv? Med ’…inte TÖRS 

öppna ögonen’ tolkar jag att hon menar att personen själv håller ifrån sig att 
det skulle kunna vara han själv som är sjuk. Hon kan också mena att hon 
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önskar att personen skulle våga se och möta och intressera sig för henne 
fast hon är sjuk. Att cancer och AIDS är ’…det värsta man kan lägga på 

bordet’, gör jag tolkningen att hon menar att de är sjukdomar som 
människor starkt förknippar med att det inte finns någonting att göra och i 
princip innebär lika med döden. Eller att sjukdomarna har ett obehagligt 
och skrämmande förlopp. En annan möjlig tolkning är att det är svårt att 
berätta att man har cancer, för att det finns föreställningar bland människor 
om att det är självförvållade sjukdomar133.   

Christinas reflektion kring omgivningens reaktioner förstärker att det 
handlar om tabu och rädsla att möta någon som har cancer. 

 
Dom är rädda för det här med cancer. Jag tror dom tycker att det är otäckt. 
Många tror väl inte att jag skulle ha levt så här länge som jag har gjort, för 
jag har ju varit så sjuk mellan vissa behandlingar. Dom har hållit sig undan 
(---) Det här med cancersjukdom har blivit så tabu. Det är så speciellt på 
något sätt med just cancerpatienter. En del är livrädda bara för ordet. Det är 
så skrämmande! Och det var det säkert också för mig när jag var frisk.      

 
’Många tror väl inte att jag skulle ha levt så här länge’, kan vara ett uttryck 
för att det finns så mycket skrämmande föreställningar om vad cancer 
innebär, men framför allt att det är så starkt förknippat med döden. Med att; 
’Cancersjukdom har blivit så tabu’, tolkar jag att Christina menar att det 
handlar om att personer i omgivningen håller sig undan för att de inte vet 
hur de ska bete sig. Vännerna vet helt enkelt inte vad de ska tala om eller på 
vilket sätt de ska tala med henne om det. Att vännerna ’…hållit sig undan’ 
skulle även kunna tolkas stå för att de inte längre ser henne som en levande 
människa utan som en döende.  

Det väcker starka känslor att tala om att man är sjuk i cancer. Speglar 
vännernas reaktioner det förhållande vi har till cancer och död i vår kultur? 
Då cancer är så starkt förknippat med döden, antar jag att båda fenomenen 
kan bli tabubelagda134 ämnen i människors medvetande. En fördjupad 
innebörd av att det är tabu med cancer, är i detta fall att vad som har lärts in 
och införlivats i vår kultur, är att inte tala om cancer då det är så behäftat 
med döden. Är cancer liksom döden en besvärlig och privat angelägenhet 
som man skall klara av på egen hand i vår kultur? 

                                              
133 Jfr Bolund, 1992, s. 5f. Hon menar att de som får cancer måste leva med att det är en 
mytisk sjukdom. Det finns kulturella föreställningar och teorier om varför sjukdomen 
uppstår, vilka florerar i litteratur, massmedia och mellan människor och som helt saknar 
eller som har litet vetenskapligt stöd. 
134 Norstedts Svenska Ordbok, 2003. Med tabu menas ett religiöst eller socialt motiverat 
förbud mot kontakt med eller omnämnande av något bestämt fenomen, en aktivitet eller 
ett tillstånd.   
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Rum för sig själv 

Ibland kan det bli för mycket besök eller sociala kontakter och flera av de 
intervjuade uttrycker ett behov att få vara för sig själva.  

Christina beskriver att hon alltid varit en person som trivts med sitt eget 
sällskap.   

 
Ibland vill jag vara ensam… jag läser mycket. Sen trivs jag mycket med 
mig själv och att vara ensam! Det har alltid varit så. Det är skönt att vara 
ensam ibland. Och det har varit bra med min man för att han har idrottat 
väldigt mycket. Och då tycker jag att det varit skönt att vara ensam när dom 
(maken och sönerna) givit sig iväg. Jag känner mig aldrig ensam på något 
sätt och det har jag aldrig gjort här heller. 

 
Särskilt nu när Christina är sjuk, så upplever hon ibland att det kan bli för 
mycket med sociala kontakter.  

 
Och ibland kan jag tycka att det nästan blir för mycket! För när jag är 
hemma så har dom (grannar och vänner) kommit in väldigt mycket (---) 
Och då kan jag känna att det vore bra om dom ringde innan! För ibland så 
orkar jag inte med, när dom bara ringer på dörren och kommer.   

 
Det förefaller som att det har blivit ännu viktigare nu när hon är sjuk att få 
tid och rum för sig själv och sina egna behov. Det kan uppfattas vara 
motsägelsefullt då hon tidigare betonat och uppskattat all värme och kärlek 
hon upplevt av både arbetskamrater och vänner (se s.108). Hur kan man 
förstå det? Christina har ju tidigare beskrivit att hon är en social person men 
har samtidigt beskrivit att hennes sociala kontakter varit ytliga och att 
väninnornas liv handlat om konstutställningar och trevliga ämnen. Hon har 
inte varit förtrolig med väninnorna om sina innersta tankar och upplevelser 
av sjukdomen, utan det håller hon för sig själv. Ett sätt att förstå varför hon 
upplever de spontana besöken jobbiga är för att hon kanske just för tillfället 
inte är i form när vänner och grannar oanmält tittar över. Det kan vara 
svårare att orka anstränga sig och vara trevlig när hon är trött eller inte mår 
bra och hon då vill hon inte visa det eller prata om detta.  

I likhet med Christina saknar Anna orken fullt ut att hantera de sociala 
kontakterna. 

 
Alla (familj och syskon) ringer varje dag, men ibland kan det bli för mycket 
med det! Man har inte alltid lust att prata och man är trött och… men dom 
vill ju bara väl och dom vill höra hurdant det är, om det är bättre eller 
sämre.   
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Vissa dagar gör hon nästan inget annat än att tala i telefon mellan de 
dagliga bestyrens struktur och rutiner.  

 
Telefonen brukar ringa hela tiden… – Vart har du varit?… – Vi har ringt 
hela tiden och det är ingen som svarar!   

 
Anna inser att syskonen vill väl när det dagligen ringer och hör ’…om det 

är bättre eller sämre’. Men hon har ’…inte alltid lust att prata’. Kan det på 
ett djupare plan vara ett uttryck för en dold önskan hos Anna att 
kontakterna med omgivningen i högre grad skall handla om det vardagliga 
pågående livet, än enbart om hur hon upplever att sjukdomen inverkar på 
hennes dagliga välbefinnande? En annan tolkning är att när sjukdomen blir 
så i fokus kanske hon upplever sig mindre betydelsefull som person. 
 

Jag har aldrig haft något emot att sitta och vara själv. Jag är inte så beroende 
av… Jag tycker om sällskap och jag tycker om att umgås med människor, 
men det är inte ett MÅSTE… Jag klarar mig… Ja, varför säger man det? Ja, 
jag trivs bra och kan trivas med att vara själv också… Det är olika… Det är 
sällan att jag har långtråkigt för att jag är ensam… man kan ju inte säga 
exakt så och så är det… Jag kan inte säga det. Ja, att jag trivs så bra med att 
vara själv… det är inte heller helt sant… jag menar man är ju olika från dag 
till dag … eller är man inte det? Heidi 

 
Heidi reflekterar och ifrågasätter sitt uttalande: ’…jag tycker om att umgås 

med människor men det är inte ett MÅSTE… jag klarar mig’. Hon frågar: 
’Ja, varför säger man det?’ Hon säger inte jag utan ’man’, vilket kanske 
kan tolkas stå för att det är ett vanligt uttryckssätt hos människor i vår 
kultur. Vad innebär det? Heidi ger inget svar på den frågan. Står det för att 
vi i vår kultur har blivit så individualistiska? Eller förväntas vi vara det för 
att individualismen framhålls som ett eftersträvansvärt ideal i vår kultur? I 
grunden är vi dock sociala varelser135 och vi skapar vår identitet och 
livsberättelse i samspel med andra människor136.  

En annan viktig aspekt som Heidi ger uttryck för är att det är svårt att ta 
ställning till hur man känner inför att vara för sig själv: ’…man är ju olika 

från dag till dag’. Vissa dagar har vi ett behov att umgås, berätta eller att 
själva lyssna till andras berättelser. Andra dagar har vi nog med oss själva 
och vi varken orkar eller vill engagera oss i andra och vad som händer runt 
omkring oss. Det är här rimligt att anta att behovet att få vara för sig själv 

                                              
135 Jfr Silfverberg, 2005, s. 112. ”…det är utmärkande för oss människor att vi är sociala 
varelser som lever i olika former av gemenskap. 
136 Jfr Lantz, 1992, s. 64. “Varje människa förstår sitt liv i form av en historia, en 
berättelse. Och det är hennes egen berättelse som talar om vem hon är. Det är den som 
ger hennes identitet”. 
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blir starkare när man är sjuk. Det förstärks av att Heidi tar upp en annan 
aspekt av det här med vilka behov hon har att få vara för sig själv på 
vårdenheten.  

 
Jag orkar inte sitta och prata sjukdomar… Jag kommer säkert dit en dag… 
Jag vet inte varför? (---) Jag borde kanske uppskatta såna samtal, men jag 
har inte kommit dit ännu. Det låter egoistiskt va? Men jag bryr mig inte! Jag 
bryr mig om människor men jag bryr mig inte om vad dom äter. Får man 
vara så? (---) Jag kanske borde vara lite mer generös om det är viktigt för 
DOM. Men för mig är det inte viktigt.   

 
Hon ger uttryck för att inte orka tala med sina medpatienter som söker 
kontakt i matsalen under måltider med motiveringen att det bara blir prat 
om sjukdomar. ’Jag borde kanske uppskatta såna samtal’…’Men jag bryr 

mig inte!’…’Får man vara så?’. 
Vad är detta ett uttryck för? Det förefaller som att Heidi uppfattar att det 

finns en förväntan att hon måste vara social och intresserad av 
medpatienternas situation. Hon ger uttryck för dåligt samvete när hon inte 
orkar eller vill engagera sig i medpatienters situation och problem. Frågan 
hon själv lyfter upp är om det är okej att inte vara artig inför främmande 
människor. En tolkning längre ifrån självförståelsen är att hon faktiskt ger 
uttryck för ett perspektivskifte i sin personliga livsåskådning, ett analogt 
lärande. Hon har förändrat och omvärderat vad som i den nuvarande 
situationen är viktigt och som hon prioriterar att lägga sin tid och kraft på. I 
förhållande till hennes belägenhet så är det inte längre betydelsefullt för 
henne att behöva anstränga sig och vara social med omgivningen. Det är 
troligt att det är skillnad på främmande människor och nära vänner eller 
närstående. En annan tänkbar tolkning är att situationen fått henne att 
ompröva tidigare sätt att vara och att hon nu vågar bekräfta egna behov 
framför andras behov och förväntningar.  

Anna, Christina och Heidi ger alla uttryck för att det inte är lika lätt att 
orka vara ’social’. De har en ökad känslighet inför och mer växlande behov 
av sociala kontakter respektive rum för sig själv. Det är i sin tur avhängigt 
hur man mår för stunden, vilket kan vara svårt för omgivningen att förstå. 
Jag skönjer här en dold önskan om att omgivningen skulle ha en större 
lyhördhet och respekt för detta, men även en önskan om att själva kunna 
styra ’när’ de är upplagda för att prata med någon och kanske även ’vad’ de 
vill tala om. En annan tolkning längre ifrån självförståelsen är att det står 
för en önskan att ibland vilja fly från omgivningens förväntningar att allt 
skall vara som vanligt. Varje kontakt med en närstående eller medpatient 
som undrar hur det är och om det är bättre eller sämre gör en påmind om 
’att’ man är sjuk och ’hur’ sjuk man egentligen är.   
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Jag kan vara ensam. Men jag har så mycket vänner så att det är mycket få 
dagar som det inte är något besök. En gång kan det vara nio stycken på en 
gång, men det är lite väl mycket. Men jag är tacksam för det! Glad att det 
inte blir så som det är för många, att först kommer alla människor och sen 
kommer inga. Alma 

 
Här ger Alma uttryck å ena sidan att visst kan det ibland bli för mycket med 
sociala kontakter, men å andra sidan så är hon tacksam för det. Det skulle 
vara värre om hon blev bortglömd och inte fick några besök alls. För hon 
har inte möjlighet att ha så stort utbyte av medpatienterna i form av att 
kunna föra ett samtal med dom. Majoriteten av medpatienterna har ett 
kognitivt handikapp dvs. har olika grader av demenssjukdom.   

 
Och det finns ju ingen här (syftar på medpatienterna) som är så pass klar att 
man kan föra något samtal med… men jag åker in till en när hon skriker… 
det är ju inget främmande för mig. Att dom skriker och håller på att hoppa 
ur sängarna utan jag tål sådant.   

 
Det finns medpatienter runt omkring henne som är gravt dementa och som 
ropar för att påkalla uppmärksamhet hos vårdgivarna. Alma uttrycker att 
hon ’tål sådant’, vilket jag tolkar har att göra med hennes erfarenhet från ett 
människovårdande yrke. Det behöver förstås inte betyda att hon upplever 
att det alltid är ett så trivsamt inslag i vårdmiljön. En annan tolkning är att 
hon menar att även fast hon tål detta, så kanske inte alla i omgivningen, 
vårdgivare och andra medpatienter och besökare gör det. Utan upplever att 
det är jobbigt och drar sig undan de patienter som är oroliga och skriker. 
När hon ger medpatienterna sin tid och uppmärksamhet, tolkar jag att hon 
känner att hon får något tillbaka men framförallt känner hon att hon 
fortfarande har betydelse. 
 

Jag sitter ute (utanför vårdhemmets entré) från klockan ett till fyra på 
eftermiddagen. Så jag sitter ute i ur och skur, hurdant väder det än är. Jag 
sitter under taket. Och då kan jag sitta och fantisera och tänka på allt möjligt 
för mig själv… Jag tycker det är skönt bara och så får jag frisk luft och så 
blir jag aldrig förkyld (---) Jag tröttnar av att sitta där oppe (på avdelningen) 
och titta på kala väggar och prata med folk som säger goddag yxskaft! Vera 

 
Vera ger uttryck för att hon upplever att den fysiska och estetiska 
vårdmiljön inte är särskilt stimulerande, då hon hellre sitter ute än inne och 
’…tittar på kala väggar’. Hon har liksom Alma inte möjlighet att ha något 
utbyte av medpatienterna som bara ’säger goddag yxskaft’. Med andra ord 
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är hon en av de få patienter på avdelningen som är kognitivt medveten om 
sig själv och sin situation. 

En fördjupad innebörd av Rum för sig själv kan stå för en självvald 
ensamhet som betyder att man trivs med det och behöver det ibland för att 
fylla på energi, vilket är fallet i Christinas, Annas och Heidis beskrivningar. 
Det kan också stå för en icke självvald ensamhet för att man saknar någon 
att kunna samtala och umgås med, vilket kan uttolkas i Almas och Veras 
beskrivningar. Veras ensamhet kan i högre grad tolkas som en verklighets-
flykt från en vårdmiljö som hon inte kan finna sig tillrätta i. Det finns en 
intressant beskrivning från Erik som skiljer ut sig från de övriga. 

Erik har i likhet med Vera inte valt sin ensamhet själv. Han tycker det är 
ledsamt att han inte det inte finns så många medpatienter som han kan ha ett 
intellektuellt utbyte med. 

 
Klockan tolv får vi mat. Sedan går jag ner och läser tidningen lite och tittar 
på TV om det finns något att se på. Sedan efter maten är det kaffe, men jag 
dricker inte kaffe för jag tycker inte att det smakar så mycket… och sen så 
går man ner här och ser på TV. Det finns mycket serier att titta på. Och 
sedan klockan halv fem är det mat igen vet du… Sen går man ner här igen 
och tittar på TV igen (svagt skratt). Det blir mycket TV-tittande! Men vad 
ska man göra? Vet du… Man kan inte prata med många här heller vet du!  
(---) Ja, det är Erland då förstås. Han kan man prata med och han är 86 år. 
Men dom andra kan man ju inte prata med förstår du. Dom hör dåligt och 
dom är dementa och jag vet inte allt! Man får jollra och skoja lite med dom. 
Men det går ju inte att föra något samtal som du och jag gör nu till exempel 
(ledsamt). Det går ju inte för dom flesta är ju dementa. Men jag trivs bra 
ändå får jag säga. Jag har ju min TV här också och kan se på den. Det är tur 
man har TV i alla fall, annars skulle man inte ha någonting vet du!   

 
Erik ägnar mycket tid varje dag på bestämda tider förmiddagar, 
eftermiddagar och kvällar att titta på TV. ’Sen går man ner här igen och 

tittar på TV igen (svagt skratt). Det blir mycket TV-tittande! Vid en första 
anblick är det lätt att stanna vid tolkningen att TV-tittandet innebär 
tidsfördriv och som jag uppfattar att han nästan ber om ursäkt eller skäms 
för, kanske utifrån en föreställning att det inte är fint eller bra. ’Men vad ska 

man göra? Vet du… Man kan inte prata med många här heller vet du!’. 
Utifrån detta är det rimligt att göra tolkningen att TV:n fyller ett socialt 
tomrum, då han upplever att det inte finns så många han kan tala med. Han 
känner sig mindre ensam i sällskap med eftermiddagens serier. 

Han säger vidare att ’Det är tur man har TV i alla fall, annars skulle man 

inte ha någonting vet du!’ Utifrån detta tolkar jag att TV-tittandet ändå har 
en djupare innebörd än enbart tidsfördriv. Det förefaller som att det utgör 
en daglig meningsfull aktivitet som ersätter sällskap av medpatienter och 
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som får honom att känna gemenskap, då han kan leva sig in i det som 
presenteras på TV. Det skulle även kunna tolkas som ett sätt att utöver 
tidningsläsningen hänga med i vad som händer i samhället och ute i 
världen.  

En annan intressant tolkning som befinner sig längre ifrån 
självförståelsen är att TV-tittandet skulle kunna ha en ritliknande funktion, 
för att den utgör en handling som syftar till att skapa struktur och mening i 
den aktuella livssituationen. Stöd för detta kan återfinnas i en tolkning jag 
gör av en definition av riters funktion i det sociala livet (Driver, 1991). 
Driver anser, i likhet med Bell (1997), att riter i första hand handlar om 
handlingar som har en nära koppling till fysisk kroppslig aktivitet, i andra 
hand utgör de symboliska framställningar som bär på flera olika innebörder 
och utgör instrument för förändring. Det primära i Drivers tänkande är att 
riter är handlingar, vilka i det sociala livet syftar till att:  

1) Skapa och upprätthålla ordning t.ex. vid förändrade livssituationer. 
Detta handlar inte bara om att tillämpa riter som är nödvändiga för social 
ordning eller fysisk bekvämlighet, utan kan även handla om att uppnå 
ordning på ett djupt psykologiskt eller existentiellt plan.  

2) Skapa gemenskap. Människor som tillsammans förenas i gemen-
samma rituella aktiviteter skapar solidaritet. Det kan även handla om att 
enskilda individer utför rituella handlingar privat som liknar de kollektiva 
riterna, med syftet att uppnå en känsla av gemenskap.  

3) Bidra till förändring och utveckling. På ett individplan är riters 
funktion att förändra situationer och åstadkomma personlig utveckling och 
lärande. På ett samhällsplan handlar det om att reproducera, omtolka och 
anpassa traditioner i förhållande till det moderna samhället (a.a.). 

Det som kan tala emot denna tolknings trovärdighet är att den inte 
uppfyller Drivers och Bells syn på riter som handlingar (se Bell, 1997, s. 
81f.)137. TV-tittandet kan betraktas vara en passiv snarare än en aktiv 
handling och som inte involverar kroppen i fysisk bemärkelse. Här menar 
jag att även fast det kan uppfattas som att det är en passiv handling rent 
kroppligt att titta på TV, så föregås själva tittandet av att Erik gör olika 
fysiska förflyttningar i syfte att komma i kontakt med TV:n både på det 
egna rummet men även ute i avdelningens gemensamma vardagsrum. ’Sen 

går man ner här igen och tittar på TV igen. Det finns mycket serier att titta 

på!’. Det finns ett klart uttalat syfte med handlingen, då det hos Erik finns 
en medvetenhet om vad TV har att erbjuda i form av serier. Det finns i både 
Drivers och Bells resonemang stöd för att riter och även ritliknande 

                                              
137 Se tolkning s. 142f. 
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handlingar kan vara specifika, situationsbundna och individuellt praktiser-
ade. Däremot finns det stöd hos Bell (1997) för att TV-tittande skulle kunna 
utgöra en ritliknande handling. Det ritliknande med sceniska framställ-
ningar som TV-program är att de definierar och förmedlar speciella 
händelser och skapar meta-berättelser om det mänskliga livet och som 
grundar sig i att dessa dramatiserade händelser kan delas av alla människor. 
TV har som medium en förmåga att erbjuda tittaren mångfacetterade 
känsloupplevelser, sociala attityder och värderingar. TV-tittaren kan 
förflyttas till såväl fiktiva, experimentella som till verkliga situationer och 
platser runt om i världen och det kan hos tittarna skapas en verkligt upplevd 
känslomässig kontakt med dessa avlägsna händelser och platser (a.a.).   

Jag anser att Eriks TV-tittande mycket väl kan uppfylla kriteriet för en 
ritliknande aktivitet, men även att aktiviteten i sig kan uppfylla de tre 
funktionerna som Driver talar om trots att Erik tittar på TV ensam.  

1) Eriks dagliga inrutade rutiner med omväxlande träning, måltider och 
TV-tittande kan ses som handlingar vilka syftar till att skapa struktur och 
ordning i hans tillvaro, vilket i sig kan innebära trygghet på psykologiskt 
och existentiellt plan. Vårdavdelningen betraktas vara hans hem nu och 
fortsättningsvis.  

2) Det kan diskuteras om själva TV-tittande är en passiv eller aktiv 
handling och jag tänker inte fördjupa mig i det. Jag menar att det kan vara 
en kombination och därför kan aktiviteten att titta på TV syfta till flera 
olika saker. Genom att människor i samhället och i vissa fall i hela världen 
kan ta del av samma program t.ex. fotbolls-VM, menar jag TV har en social 
funktion och kollektiv innebörd. Syftet med handlingen kan variera och 
handla om alltifrån att skaffa sig information om sin omvärld, händelser i 
samhället och världen, till att få tiden att gå, minska ensamhet och ge 
avkoppling. Det kan också vara en verklighetsflykt som ger inlevelse och 
gemenskap med både verkliga och fiktiva berättelser vilka kan sätta 
fantasin i rörelse och vara utvecklande. I Eriks fall tolkar jag att TV-
tittandet för honom ersätter gemenskapen med medpatienter. Det som 
styrker detta är att han upprepade gånger upprepar för mig att det finns få 
som han kan tala och ha ett utbyte med.  

3) Det är även möjligt att TV-tittande just genom sin folkbildande 
funktion kan sätta i gång reflektioner, ifrågasättande och omprövning av 
Eriks kunskaper som innefattar antaganden om verkligheten, livsfrågor 
människosyn och värderingar. TV-tittande kan leda till förändring och 
utveckling av personliga ställningstaganden som är en del av ens 
livsåskådning. Stöd för denna tolkning återfinns i reflektioner som Erik 
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berättar att han har beträffande vad han ska tro om den vanvård som 
presenteras i tidningar och TV av äldre. Först säger han: 

 
Jag trivs bra här det är ett bra ställe det här… Dom skriver ju så mycket om 
dom här vårdställena, men det är väl rätt ovanliga fall väl? Det är väl inte så 
vanligt väl? 
J: Vad menar du? Jo, dom skriver så mycket om liggsår och misskötta på 
dom här ställena! Men det finns väl inte sånt här inte? 
J: Det varierar nog. 
Ja, det gör det säkert! 

Senare i intervjun fortsätter han: 
 
Man läser ju och ser på TV att det är förskräckligt på vissa ställen. Dom har 
liggsår och… ojoj… och ramlar ur sängarna och… ja, fy fan! Ja, jag vet inte 
om dom lägger till eller inte… Tror du att dom gör det?… Man undrar vad 
allt kommer ifrån! Det är ju klart att liggsår och grejer är hemskt, men här 
förekommer inga liggsår inte. 

 
Här framkommer att Erik hänger med i vad som händer i samhället och vad 
som är aktuella frågor inom samhällsliv och politik. Han reflekterar över 
hur trovärdig den bild är som massmedia framställer av hur det förhåller sig 
inom äldrevården138. Han jämför denna bild med hur han själv har det och 
hur han uppfattar att vården är på den aktuella vårdavdelningen. Med frågan 
’…det finns väl inte sånt här inte?’, gör jag tolkningen att det under ytan 
ändå kan finns en medveten oro och ovisshet om det är något som kan 
drabba honom. 

 

Livsvärdet  

Detta tema ger innebörd åt vad som upplevs ge livet kvalitet och mening i 
den aktuella livssituationen. Det är kopplat till personer, aktiviteter och 
känslor, men framför allt till vem man är som person. Den personliga 
livsåskådningen blir synlig genom att de intervjuade här ger uttryck för vad 
som är viktigt i livet (centrala värden), vilken inställning de har haft till 
livets med- och motgångar och i förhållande till sin sjukdom (grundinställ-
ningen), samt vilka värderingar som styrt deras handlande. De talar även 
om vilken betydelse tro och andlighet har haft i deras liv och i förhållande 
till den nuvarande livssituationen.  
 

                                              
138 Detta var år 2001 då det i massmedia uppmärksammades en hel del missförhållanden 
och vanvård inom äldrevården. 
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Centrala värden i livet  

De intervjuade talar upprepade gånger under vårt samtal om betydelsen av 
att de fortfarande har betydelse för andra, har en uppgift att fylla, har barn 
och barnbarn och kan äta och delta i måltider. Det kan tolkas som att de 
intervjuade ger uttryck för att dessa uppgifter, situationer och personer 
utgör centrala värden i deras liv. Det är tänkbart att dessa värden har blivit 
mer medvetna, och reflekterade med tanke på deras existentiella 
belägenhet. Utifrån tanken att även människor som blir svårt sjuka 
genomgår en lärandeprocess som leder till nya insikter och infallsvinklar på 
livet. Är så att vissa värden får större inflytande eller kanske rent av 
omvärderas när man blir svårt sjuk?  

 

Skapande värden – att ha en uppgift att fylla  

Det finns en strävan att få fortsätta vara den man är och göra det som är 
betydelsefullt ända tills man dör. Det visar sig här genom att de talar om 
glädjen över att kunna fortsätta med meningsfulla aktiviteter som innebär 
att man kan göra något gott för någon annan människa.  
 

Jag tycker det är roligt att sitta och sy och kunna göra någonting med mina 
händer. Om inte du hade kommit hade jag suttit och sytt på mina 
lavendelpåsar som alla får som kommer in här. Så att så länge som jag orkar 
hålla det intresset levande att göra saker och inte bara sitta och tycka synd 
om mig själv för att jag råkat i den här situationen och… eh… Jag tycker 
det är roligt att kunna få uträtta saker och ting. Alma 

 
Handarbete är en betydelsefull sysselsättning som verkar fylla flera 
funktioner för Alma. För det första kan det tolkas vara ett sätt att fly 
verkligheten ’…inte bara sitta och tycka synd om sig själv’. För det andra 
kan det vara ett bra sätt att fördriva tiden. För det tredje och allra viktigast 
så kan det innebära hon gör någon nytta, då hon kan glädja alla besökare 
och personal med att skänka bort sina presenter som hon själv har skapat. 
Detta styrks av att hon genom hela vårt samtal återkommer till sitt livs 
devis att få vara till nytta för andra människor så länge hon orkar och har 
förmåga.  

 
Jag önskar att jag skulle vara frisk så att jag kunde få hjälpa till. Att få 
hjälpa till och göra nytta. Hela mitt liv har varit att få göra nytta. Att få 
betyda någonting för andra människor fast man är gammal. (---) Jag åker ut i 
matsalen och sitter och pratar med dom som det går en liten stund att tala 
med – Hur mår Fanny i dag då? – Jenny är så fin i håret! Att man försöker 
med ett litet kort samtal.   
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Denna inställning tolkar jag har att göra med att Alma haft ett 
människovårdande yrke139 som hon har sett som sin livsuppgift och denna 
inställning finns fortfarande kvar fast hon själv är sjuk och själv behöver 
hjälp. Det kan också tolkas utgöra en värdering av hur hon bör leva sitt liv 
’Hela mitt liv har varit att få göra nytta’, vilket kan ha präglat Alma redan 
under uppväxten. Med utsagan ’Att få betyda någonting för andra 

människor fast man är gammal’ gör jag tolkningen att Alma vill ge uttryck 
för att det är ett lika viktigt mänskligt behov hos äldre som hos yngre 
människor. Eller vill hon ge uttryck för att inställningen gentemot äldre i 
dagens samhälle är att de inte har något att tillföra?    

Håkan är aktiv medlem i en cancerpatientförening och har där en 
stödfunktion för andra sjuka. 

 
Jag finns med som en sorts stödperson, man kan säga så här att det är en 
glädje varje gång det ringer någon. Periodvis har det ringt ganska många. 
Samtidigt så är det tungt för att jag blir så påmind varje gång. Men jag 
försöker i alla fall ge dom här människorna lite positiva signaler. Att få 
cancer innebär inte samma sak som att det är slut. Det behöver inte vara så! 

 
Han uttrycker att han försöker förmedla ’positiva signaler’… ’Att få cancer 

innebär inte samma sak som att det är slut’. Med andra ord vill han visa 
och förmedla att – Se på mig, mitt liv är meningsfullt. Det kan även ditt liv 
vara! – vilket jag tolkar kan fungera som en psykologisk coping-strategi för 
den han försöker stötta, men även för hans egen del. I första hand känner 
han att han fyller en viktig funktion för andra cancersjuka. En annan 
tolkning längre ifrån självförståelsen är att när han jämför sig med någon 
annan som har det svårare än vad han själv har det, kan det för hans egen 
del innebära dels att det är lättare att hålla ifrån sig sin egen sjukdoms-
upplevelse, dels kan det vara lättare att känna att han ändå har det ganska 
bra trots allt.   

En fördjupad innebörd av Almas och Håkans beskrivningar som handlar 
om betydelsen av att ha en uppgift att fylla, kan tolkas vara att det utgör ett 
skapande värde140. Skapande värden tolkar jag kan vara det vi skapar och 
uppnår genom vårt arbete eller under vår fritid genom hobbies i syfte att 

                                              
139 Jfr tidigare tolkning s. 114. 
140 Se Frankl, 1986, s. 82f. Han talar om tre olika livsvärden som har med upplevelsen 
av mening att göra: 1) skapande värden (vad människan skänker världen genom sina 
skapelser) 2) upplevelsevärden (vad människan tar emot av världen i form av 
sammanträffanden och upplevelser) 3) attitydvärden (den inställning människan tar till 
sina predikament ifall hon/han måste möte ett öde som inte kan förändras). Dessa värden 
återspeglar olika sätt på vilka människan kan finna mening i livet. De olika värdena kan 
dock innefatta olika saker för olika personer.  
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skapa mening i våra liv. Alma och Håkan känner att de fortfarande har en 
uppgift att fylla genom sitt engagemang i medmänniskor som har det svårt. 
Det synes som det är en del av deras identitet att få göra nytta och stödja 
andra. Det är även troligt att de känner sig mer levande och deltagande i 
livet. 
 

Upplevelsevärde – att ha barn och barnbarn 

De talar om att det är betydelsefullt ha barn och barnbarn. De bidrar till en 
ökad vilja att kämpa mot sjukdomen och det ger en ökad vilja att leva.   
Barnen ger Gunilla kraft att orka fortsätta att kämpa och härda ut när det 
känns svårt och smärtsamt. 

 
Barnen och Julia (barnbarnet) är dom som ger mig skäl till att leva. NU vill 
jag ju VÄLDIGT GÄRNA LEVA i vilket fall som helst. Men dom ger ju 
extra styrka till all den VILJAN. Men just när man äter eller får någon 
cytostatikabehandling som man mår dåligt utav på något vis av häftiga 
diarréer eller det här med att man har JÄTTE ONT och knappt kan röra sig. 
Det är ju vid vissa såna tillfällen då är det ju så att man funderar på om det 
är VÄRT att HÅLLA PÅ ATT KÄMPA. Ska jag behöva stå ut med det här. 
Men sen går det över och då är det huvudsakligen då det här med barnen 
som gör det.   

 
Samtidigt som det är en oerhörd tillgång och trygghet att ha barn, känns det 
för Aurora smärtsamt att veta att hon inte kommer att kunna följa barnen 
och barnbarnens utveckling så länge till. 

 
Jag tycker FORTFARANDE att mycket är ROLIGT så där… Ja det är klart 
att TANKEN alltså att man inte är med då och då så här med barnen och 
barnbarnen, att man inte får vara med längre. Det är naturligtvis 
PLÅGSAMT… För mina barn är det som jag upplever som viktigt och 
barnbarnen förstås. Men barnen är det första. Min dotterdotter är nu i Italien 
och det är väldigt spännande och så där. Det är ju klart att det hade ju varit 
roligt att följa henne lite, lite längre.   

 
Genom barnen kan de också utvidga sina upplevelser då de kan ta del av 
deras liv och värld. Det ger mer innehåll i deras eget liv nu när de är sjuka 
och inte orkar göra så mycket. De lever så att säga genom barnen på så vis 
att det intressanta och roliga som händer i barnens liv berikar deras 
nuvarande livssituation. 
 

Upplevelsevärde – maten och måltider 

Vera har fått hjälp att åtgärda ett bråck på matstrupen som gjort att hon kan 
äta vanlig mat igen. Under flera år har hon inte kunnat äta mat som andra 
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och hon har fått besked att hon får acceptera att leva så fortsättningsvis. 
Hon har dock haft turen att träffa en annan läkare som har kunnat åtgärda 
hennes bråck, så att hon åter kan äta som vanligt. Det är nu hennes största 
glädjeämne i den aktuella livssituationen och det har givit henne kvalitet i 
livet. Vera uttrycker att detta med att nu kunna äta som vanligt har påverkat 
henne på så vis att hon glädjer sig åt allting i livet. Maten är numera dagens 
höjdpunkt! 

 
Jag kan inte beskriva i ord hur lycklig jag är. Och det här har gjort att jag 
känner mig ovanligt glad på något vis och tycker livet är härligt att leva i 
alla fall genom att jag kan äta. Du vet man samlas kring maten. Maten är en 
social sak. Det är maten som förenar människor. Oavsett hur det är om det 
är tråkigt eller hur det är så tycker jag att allting är roligt numera. För det 
roligaste jag har numera är maten.   

 
Hur kan man förstå att maten och att äta har ett så starkt symbolvärde för 
Vera? Måltiden – äta tillsammans med andra och njuta av god mat – är 
starkt förknippat med social samvaro och gemenskap, vilket hon själv 
framhåller och därför får den ett starkt symbolvärde för henne. I många 
kulturer symboliserar maten gemenskap, lust och fest (Sidenvall, 1995). 
Våra matvanor, vårt sätt att umgås vid måltiderna och vårt bordsskick har 
integrerats tidigt i oss genom uppfostran och är en del av vårt sätt att 
vara141. I början av förra seklet uppfostrades man att inte klaga på maten, 
inte lämna maten, inte spilla samt att man skulle använda både kniv och 
gaffel. Det var viktigt att bete sig rätt i samband med måltiden (a.a.)142. 
Vera var barn under början av 1900-talet och är uppväxt med de 
värderingar som präglade kulturen då. Den tacksamhet som Vera uttrycker 
över att kunna äta behöver inte bara vara ett uttryck för att det är maten i sig 
som är viktig. En tolkning längre ifrån självförståelsen är att maten, att 
kunna äta tillsammans med andra och att bete sig rätt kan vara ett uttryck 
för uppfostran och att hon inte vill vara otacksam. Det förstärks av Auroras 
reflektioner av att inte kunna äta. 

 
Ibland kan man få en portion som är så stor, så att bara man ser den så mår 
man illa. Även fast det är något gott och som man gärna vill ha! Och det är 
också en erfarenhet som inte känns bra. Det känns naturvidrigt att man inte 
vill äta när man ser god mat och vet att det är gott.    

 

                                              
141 Sidenvall, 1995, med referens till Elias, 1989. Sedernas historia, Elias, 1991. Från 
svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Se även Lyttkens, 1985. 
142 Se även Bell, 1997, s. 138f. Hon ser för övrigt att bordsskick och vett och 
etikettsregler kan ses som en form av ritliknande handlingar. 
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Aurora ger uttryck för en slags skam när hon blir illamående av mat och 
inte klarar av att äta som vanligt. ’Det känns naturvidrigt att man inte vill 

äta när man ser god mat…’ Med detta tolkar jag att hon tycker är att är 
onormalt och en för henne ny situation att det tar emot att äta och särskilt då 
det serveras något som hon brukar uppskatta. Det är även möjligt att hon 
upplever att det är jobbigt av djupare värderingsmässiga skäl. När äldre 
människor inte klarar av att uppfylla de normer som de värderingsmässigt 
är präglade av rörande maten och måltider kan de känna skam (Sidenvall, 
2002).  

En tolkning längre ifrån självförståelsen är att måltidsvanor speglar en 
del av vår personliga, men även sociala identitet och den har för Veras del 
blivit återupprättad och för Auoras del har den blivit påverkad. Detta visar 
att det är betydelsefullt för vårdgivare att känna till att generationspräglade 
faktorer kan påverka vilken betydelse maten och måltider har för den 
enskilde individen143.  

En fördjupad innebörd av de intervjuades olika beskrivningar som rör 
betydelsen av att ha barn/barnbarn och kunna äta och delta i måltider, kan 
tolkas handla om att det utgör upplevelsevärden, att speciella och 
betydelsefulla personer i ens liv eller speciell aktiviteter ger dem mening i 
den nuvarande livssituationen. Andra exempel på upplevelsevärden kan 
vara naturen, speciella miljöer, konst och musik osv. (Frankl, 1986). Att ha 
barn och barnbarn kan även tolkas utgöra ett gemenskapsvärde vilket 
innebär att samvaron med vissa signifikanta personer i omgivningen bidrar 
till att man upplever en meningsfull gemenskap (Jeffner, 1989a).  

 

Grundinställningen till livet och svåra situationer 

Här talar de om hur de uppfattar att de själva är som personer. De allra 
flesta tycker själva att de i grunden är positiva personer. När tråkiga saker 
som sjukdom eller andra motgångar inträffat i deras liv har de alltid försökt 
att se positivt på det som händer, vilket utgör deras grundinställning144 till 
det som inträffar i livet.   
 

Sjukgymnasten sa igår att: – Du är väldigt stark och envis. Jag tror man 
kommer långt med det och jag säger det att, det är bara jag som kan göra det 

                                              
143 Jfr Whitaker, 2004, s. 78f. Hon har funnit att många äldre beskriver måltiden som en 
höjdpunkt. Den ger även struktur i vardagen. Se även Whitaker, 2002. 
144 Här talar jag om de emotiva och kognitiva drag i de intervjuades personlighet och 
som har beröringspunkter med Jeffners grundhållningskomponent, men som jag i stället 
valt att benämna grundinställning till livet och svåra situationer. 
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så att jag blir starkare i benen. Om jag bara ligger här händer det ju 
ingenting. Anna 

 
Med utsagan: ’…det är bara jag som kan göra det så att jag blir starkare i 

benen’, ger Anna uttryck för att det ytterst handlar om hennes egen vilja, 
förmåga och inställning för att situationen ska kunna förändras. Hon måste 
själv aktivt ta tag i sin situation. 
 

Det är hos mig själv som alla resurser finns. Det är jag som måste hitta 
positivitet i mitt liv, hitta glädje i mitt liv. Det är jag som måste arbeta mot 
sjukdomen. Det är jag som måste ha den styrkan för det är ingen annan som 
gör det. Jag är för det mesta glad, så att jag har mycket kraft själv 
egentligen. Jag har själv alla resurser! Men sen behöver jag hjälp och jag får 
hjälp och jag tar emot hjälp! Håkan 

 
Håkan säger: ’Det är jag som måste hitta positivitet i mitt liv, hitta glädje i 

mitt liv’. Han menar att det handlar om att orka plocka fram de inre 
resurserna för att låta dem påverka livet i positiv riktning. Det är intressant 
att han nämner att han ’behöver’ hjälp, ’får’ hjälp och ’tar emot’ hjälp. Kan 
det vara ett uttryck för att Håkan vågar visa sig vara svag och beroende, då 
han kan acceptera och erkänna att han inte kan klara allt på egen hand? 

 
Det är svårt att skapa dom här olika mänskliga förutsättningarna eller 
resurserna när man blivit sjuk. Jag tror snarare att det är så att antingen så 
har man det med sig eller så har man det inte.   

 
Håkan tror inte att det är så lätt att skapa eller uppbringa de här 
’…mänskliga förutsättningarna eller resurserna’ när man hamnar i en svår 
livssituation eller blir sjuk om de inte redan finns med en från början. En 
rimlig tolkning vad Håkan menar, är att hans resurser är en del av hans 
personlighet och handlingsförmåga. De utgör ett slags grundförutsättning 
och påverkar hur han tänker, känner och förhåller sig till olika situationer i 
livet som han möter. Det betecknar hans grundinställning till livet och 
påverkar hur han handlar, så kan de sägas ha beröringspunkter med Jeffners 
(1981) grundhållningskomponent. Håkan tror att det är något som han haft 
med sig sedan tidigare. Det talar för att det är något som grundläggs tidigt i 
livet, kanske redan under barndomen145.  

Vera förstärker det Håkan uttrycker om att ha vissa egenskaper och/eller 
resurser med sig från början. Hon berättar att glädje och humor är något 
som grundlagts i barndomen och har präglat henne och syskonen genom 
livet. 

                                              
145 Jfr Lyttkens, 1985, s. 13f. och 151. 
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Vi är väldigt glada hela min släkt på min sida. Vi har alltid varit glada och 
skrattat mycket och det där tror jag att jag har fått i arv för det säger 
flickorna (vårdbiträdena) – Vad glad du är jämt! Och då säger jag att det blir 
väl inte bättre av att jag är sur och gnäller heller. Det tror jag att jag har med 
mig från mitt barndomshem. För mina syskon är likadana. Om vi har haft 
alldeles för tråkigt då kan vi sitta och gråta tillsammans, men sen efter en 
stund skrattar vi allihop. Jag tror att jag har haft nytta av att vara glad, för på 
så sätt har jag klarat av mina egna bekymmer på helt annat sätt. Och likaså 
när jag blev sjuk så kan jag klara av min sjukdom på helt annat sätt, mot att 
jag skulle ha legat och gnällt och grinat och stått i och tjutit! Vera  

 
Hon påpekar att vårdgivarna har uppmärksammat hennes positiva hållning 
och bekräftat henne för det. Hon reflekterar också över nyttan att ha varit en 
glad person. ’…jag har haft nytta av att vara glad, för på så sätt har jag 

klarat av mina egna bekymmer på helt annat sätt. Och likaså när jag blev 

sjuk så kan jag klara av min sjukdom på helt annat sätt’. Det förefaller 
alltså vara en del av Veras personlighet och grundinställning till livet att 
vara glad. Detta förhållningssätt har hjälpt henne att lära sig leva med och 
hantera sin sjukdom. En tolkning längre ifrån självförståelsen är att hon 
erfarit att om hon är glad jämfört med ledsen, så blir hon sedd och bekräftad 
på ett annat sätt av omgivningen och att det därför är ett inlärt och medvetet 
förhållningssätt från hennes sida. 

Det är oklart om Håkan och Vera anser att deras grundinställning enbart 
är en grundförutsättning som är medfödd eller om de även anser att det är 
något som de lärt sig tidigt genom uppfostran, social påverkan och genom 
förebilder? En intressant fråga beträffande grundinställningen är alltså vad 
som är medfött och vad som påverkas och utvecklas med åren genom 
lärande? 

Även Christina ser sig själv som en glad och positiv person, vilket hon 
tror att hon alltid varit. 

 
Jag är en glad person och positiv. Det har jag alltid varit. Det är ju förstås 
svårt att säga om sig själv, men jag har alltid varit glad och jag tycker att jag 
ser positivt på saker och ting… Och förhoppningsvis så ska det bli bra nu 
eller bättre. Så det är ju bara att hoppas!   

 
Hon har en medveten föreställning om att hennes positiva grundinställning 
har en funktion. Hon ger exempel på en situation då hennes grund-
inställning i kombination med stöd från omgivningen fick en svår och 
hopplös situation att vända till något positivt. Det handlar om vad hon 
tänkte och kände första gången hon kom till hospice för eftervård och 
rehabilitering efter cancerbesked och operation, för då ville hon inte leva 
längre. 
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När jag kom hit första gången ville jag inte alls leva. Det var SLUT 
ALLTING! Jag tänkte att här kommer jag att sluta, ja så här kommer det att 
se ut och så låg jag och tittade in i väggen. Men sen har ju bilden ändrats 
faktiskt! För det kan den ju göra, bara man tror och försöker.   

 
Situationen som hon här refererar till att få sin diagnos är existentiellt 
omskakande och kan initialt, för många patienter leda till chock, apati men 
även depression, trots en positiv grundinställning till livet146. Christina ger 
uttryck för en övertygelse att hennes grundinställning i kombination med 
vårdgivarnas stöd hjälpte och påverkade att hon fick sin livsvilja tillbaka. 
Hon menar att om man medvetet anstränger sig för att försöka se något 
positivt och hoppas i en till synes nattsvart situation, så kan det förändras 
till det bättre.  

Christina tillämpar även olika tekniker, vilket hon fått tips om ifrån en 
kurator vid hospice. Hon har en daglig rutin som går ut på att läsa en devis 
som frågar om humöret försvunnit. 

 
Sen är jag också så där att jag skriver små lappar (skrattar) här (visar en 
som, ligger i glasögonfodralet) ’Om humöret försvinner har man givit opp!’ 
(vi skrattar). Den där skrev jag första gången och det har suttit i hela tiden. 
Jag skriver lite såna där lappar och lägger lite här och där. Ja, den här tittar 
jag på varje dag.   

 
Christina berättade dock inte specifikt om i vilka situationer hon tar fram 
denna lapp, men rutinen verkar uppenbarligen fylla funktionen att hon 
peppar sig själv, vilket kan ses som en coping-strategi147. En tolkning 
längre ifrån självförståelsen är att denna rutin utifrån ett lärandeperspektiv 
skulle kunna vara ett uttryck för dialogt lärande i betydelsen ett situerat 
lärande för bestämda situationer, i detta fall i situationer när livet upplevs 
tungt, svårt eller hopplöst. Tillägnelsen av denna rutin att läsa devisen kan 
syfta till att hjälpa henne att hantera situationer när hon grips av ångest 
inför sin existentiella situation och närhet till döden. Devisen fungerar som 
en medierande resurs som befäster ett specifikt förhållningssätt och/eller 
kampvilja. En annan tolkning längre ifrån självförståelsen är att detta utgör 
mer än bara en daglig rutin och kan ses som en ritliknande handling, som 
har en specifik livsåskådningsmässig funktion148. Den upprätthåller centrala 
delar av hennes livsåskådning, vilket rör hennes identitet och hur hon vill 
vara som person och förhålla sig till sin situation. 

                                              
146 Se tolkning s. 150. 
147 Jfr Salander, 2003, s. 25. Coping-strategier syftar till att skapa hopp t.ex. genom att 
förhålla sig till positiva förebilder.   
148 Jfr tolkningar s. 145.  



 

 

   

127

För Aurora har hennes optimism varit till stor nytta livet igenom men 
även i den nuvarande livssituationen. Trots att hon hade som hon själv 
uttryckte: ”en dålig start i livet”, då hon blev bortadopterad, så har hon 
sedan liten varit en optimistisk person. 

 
Mina adoptivföräldrar har berättat hur jag redan var som liten (skrattar till). 
På något sätt har mina biologiska föräldrar vidarebefordrat någon slags 
optimism till mig som sen naturligtvis även kom att understödjas utav att 
man kom till min fina familj. Och nu på gamla dar säger ju mina barn att jag 
är, och jag får väl erkänna det (skrattar till), att jag är den borne optimisten! 
Jag tror i grund och botten att det är klart att det ordnar sig och det menar 
dom att på det sättet har dom blivit uppfostrade och det är ju många 
synpunkter väldigt bra! Aurora 

 
’På något sätt har mina biologiska föräldrar vidarebefordrat någon slags 

optimism till mig som sen naturligtvis även kom att understödjas utav att 

man kom till min fina familj’. Detta talar för att Aurora tror att hennes 
optimism i grunden är medfödd, men även att den stärktes och utvecklades 
genom familjen hon kom till. Utifrån detta gör jag tolkningen att hon menar 
att man kan födas med en viss grundinställning, men även att man genom 
uppfostran kan påverka och utveckla grundinställningen till livet och 
problematiska situationer. Hon har i uppfostran av sina egna barn lyckats 
överföra sin optimism ’…det är klart att det ordnar sig…’, vilket hon 
tycker är bra. En tolkning längre ifrån självförståelsen är att grundin-
ställningen utgör en central del av hennes livsåskådning som hon dels 
önskar upprätthålla, dels önskar överföra till kommande generationer.  

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att det har varit möjligt att 
skönja en form av emotiv och kognitiv grundinställning, som har berörings-
punkter med Jeffners (1981) grundhållningskomponent. Den har visat sig 
hos de intervjuade i form av en positiv inställning som löper genom hela 
berättelsen och innebär att de har inre resurser i form av humor, glädje, 
optimism, initiativkraft och envishet. Den har betydelse för hur de väljer att 
förhålla sig till livet i sin helhet och till den nuvarande existentiella 
livssituationen och den påverkar hur de väljer att förhålla sig till olika 
situationer och för hur de väljer att handla149. Det finns en kognitiv 
medvetenhet om att det är hos dem själva som grundinställningen till livet 
och till problematiska situationer finns och att det är något som de haft 
inom sig redan före insjuknandet.   

                                              
149 Här finns även en likhet med det Frankl, 1986, s. 82f., kallar för attitydvärde och som 
är kopplat till upplevelse av och skapande av mening. Med attitydvärde menas ett 
livsvärde som handlar om ”den inställning människan tar till sina predikament ifall 
hon/han måste möta ett öde som inte kan förändras”. 
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Central värdering – att inte visa känslor eller smärta 

Här ger några av de intervjuade uttryck för sin inställning till att visa 
känslor inför omgivningen eller att man har smärta, vilket kan ses som 
centrala värderingar. Dessa värderingar är överförda till dem från föräldrar 
genom uppfostran och förfaller vara centrala i deras livsåskådning och de 
påverkar hur de väljer att uppträda och handla som patienter. 
Gunilla tar upp hur svårt hon har att uttrycka och visa känslor inför andra 
och hur detta är präglat av hennes uppväxt. 

 
Nu på senare tid har det varit många gånger som jag har gråtit, men jag har 
inte ringt efter nån då, utan jag har gråtit FÖR MIG SJÄLV! Och det är ju 
lite dumt egentligen för samtidigt så har jag tänkt att vad bra det skulle vara 
om nån KOM IN NU! Men ändå så har jag ju inte tryckt på nån knapp eller 
så. (svagt) Ja, jag vet inte om det hänger ihop med att klara sig själv och 
reda sig själv som jag på något vis alltid varit. Om man är uppfostrad till det 
eller?… Att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Det ligger nog 
en stor del i uppfostran, att det är svårt att prata med andra. Jag kan liksom 
inte minnas att jag överhuvudtaget har diskuterat känslor eller så med mina 
föräldrar. Min mamma dog när jag var relativt ung, 29 år var jag väl. Hon 
var dement så det var ju svårt att prata med henne de sista fem åren. Och 
min pappa, han pratade aldrig om känslor överhuvudtaget. Han var förtegen 
med sånt. Man fick nästan aldrig veta hur han mådde eller hur han kände 
sig.   

 
’… så har jag ju inte tryckt på nån knapp’. Med detta menar Gunilla att hon 
har svårt att visa sina känslor inför vårdgivarna vid hospice men även inför 
närstående. Hon kallar därför inte på någon även fast hon kanske skulle 
behöva det när det känns svårt eller då hon är ledsen. Hon väljer att vara 
ledsen för sig själv, vilket hon tror har att göra med hur hon tidigt i livet 
lärde sig att hantera känslor inom familjen. Detta att Gunilla inte kan 
minnas att man någonsin talade om sina känslor inom familjen visar att 
detta är något som utvecklas genom dialogt lärande. Det innebär att man i 
samspel med föräldrar får förebilder för att lära sig att sätta ord på och ge 
uttryck för tankar, känslor och behov. Med uttrycket att hon: ’… tänkt att 

vad bra det skulle vara om nån KOM IN NU!’, gör jag tolkningen att det 
står för en önskan att kunna lära sig att hantera sina känslor annorlunda. 
Hon skulle vilja kunna uttrycka att hon är ledsen och kunna dela detta med 
vårdgivarna eller med sina närstående. 

Vera ger i likhet med Gunilla uttryck för hur hon är uppfostrad i att inte 
visa känslor eller klaga utan att behärska sig utåt. 

 



 

 

   

129

Dom har ju aldrig sett mig gråta någon gång… det har dom inte gjort utan 
det har jag kunnat behärska och har gråtit efter att dom har gått. Men aldrig 
när dom har varit här heller. (---) Vi blev fostrade hemma att man aldrig 
skulle gnälla. 

 
’… det har jag kunnat behärska’. Detta citat visar att hon ser det som något 
bra eller eftersträvansvärt att kunna behärska sig och ha kontroll över sina 
känslor inför omgivningen. Vilka Vera menar med ’dom’ här är lite oklart. 
Jag fick uppfattningen att hon syftade främst på vårdgivarna, men hon kan 
även ha menat inför närstående och vänner. Men då sonen som står henne 
nära vet om att hon inte heller brukar klaga vid smärta talar det för att det 
främst är inför vårdgivarna hon inte vill visa sig ledsen eller då hon har haft 
ont. 

 
Men när jag hade så där förskräckligt ont då sa han (Veras son) till läkaren 
att: Ge henne morfin, för hon har ont, men jämrar sig aldrig!… Ja, kära 
nån… jag har haft så ont så! Men jag bet ihop tänderna och tänkte: Nej, jag 
får inte visa att jag har så där ont! Jag måste försöka behärska mig… och så 
har jag tänkt hela tiden!   

 
Att Vera betonar: ’Nej, jag får inte visa att jag har så där ont! Jag måste 

försöka behärska mig…’, skulle även kunna tolkas handla om att hon inte 
klagade för att hon inte vill vara en patient som vårdgivarna uppfattar är 
besvärlig150. Det kan även handla om att hon bär på negativa erfarenheter 
av hur vårdgivarna behandlat henne och därför inte vill klaga, av rädsla för 
att bli illa behandlad151. 

Även Annas förhållningssätt och handlingar är präglade av att hon inte 
vill klaga eller visa att hon har smärta, utan hon biter ihop och är envis, 
vilket hon själv kopplar ihop med styrka och hopp. 

 
Nej jag tycker inte att jag ska ge upp hoppet! Det ska jag inte…det är det 
sista jag ger opp! Jag har nog alltid varit envis och inte gett mig i första 
taget och jag gnäller aldrig i första taget. Så där om du t.ex. gör dig illa så 
kanske du sitter och säger: Åh, vad ont jag har! Alltså jag har ont, men jag 
säger aldrig det! Utan jag blir så trött på folk som klagar och över 
INGENTING! Och det säger mina syskon: – Du ska väl säga till att du har 
så ont! Men jag säger att jag inte tycker om folk som sitter och klagar. Jag 
försöker bita ihop och komma igen. Och det säger dom ju: Du är väldigt 
stark och envis! Och det tror jag att man kommer långt med det.    

 
Anna betonar att ’hoppet’ är viktigt: ’… det är det sista jag ger opp’ och 
’… man kommer långt med det’. Jag tolkar att hon menar att hopp är en 

                                              
150 Se tidigare tolkning s. 104. 
151 Jfr tolkning s. 172f. 
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resurs och grundinställning som hjälper henne genom svårigheter. Hon ser 
sig själv som stark och envis och blir bekräftad av omgivningen att hon 
uppfattas vara så. Hennes självbild överrensstämmer således med den bild 
hennes närstående har. ’… jag har ont, men jag säger aldrig det!’ Det 
framkommer inte varför hon inte vill visa att hon har ont. En fråga man kan 
ställa sig, är om det förutom att det kan vara en generationsfråga också är 
en könsfråga? Föreställer sig kvinnor att det är svårare att få gehör om de 
beklagar sig? Hon uppfattar att synsättet inom vården gentemot kvinnor är 
att de beklagar sig mer än män. 

Hon uttrycker även en stark värdering om att man inte skall klaga eller 
visa att man har smärtor. ’…jag blir så trött på folk som klagar och över 

INGENTING!’ och att hon inte ’tycker om folk som sitter och klagar’. Den 
irritation som hon uttrycker gentemot andra människor som klagar undrar 
jag vad den står för. En tolkning längre ifrån självförståelsen, är att det i 
grunden handlar om en önskan att få ge uttryck för vad hon egentligen 
känner och tänker kring sin sjukdom och situation. Det finns med andra ord 
ett dolt behov att få vara svag och ta emot andras omsorg. Eller hon kanske 
önskar slippa upprätthålla sin roll i familjen och i syskonskaran att alltid 
vara den starka och envisa. Det framkommer emellertid inget om hur 
hennes syskons inställning till detta är. En annan tolkning längre från 
självförståelsen är att hon i och med sin sjukdom har fått ett förändrat 
synsätt kring vad som är bagateller och vad som är verkliga bekymmer nu 
när hon är svårt sjuk och döende. Det har skett ett perspektivskifte i hennes 
livsåskådning beträffande vad som är centralt respektive perifert. Därför 
upplever hon att det är stötande när människor klagar, vilka enligt hennes 
synsätt egentligen inte har någon anledning att klaga för att de är friska 
jämfört med hennes ovissa situation.   

Anna talar även om att det är svårt att begära och ta emot hjälp från 
hemsjukvården. 

 
Man kan inte ringa till hemvården bara för att få hjälp med att sätta på sig 
ett par stödstrumpor! Man måste ju göra det man klarar själv, annars blir 
man sittande och det är ju inte heller bra. Jag gör det jag kan här; man 
bäddar, klär på sig och tvättar sig. Det är bara stödstrumporna som jag 
behöver hjälp med.   

 
Det som sticker ut i detta citat är betoning på: ’Man kan inte…’ och 
’…bara för…’. En möjlig tolkning varför hon har svårt att be om hjälp är 
för att hon själv har arbetat inom ett människovårdande yrke. Det kan vara 
ovant att vara den som ska ta emot hjälp, när man är van att hjälpa andra. 
Det som även kan vara svårt med att vara patient är att man är medveten om 
sin sjukdom och hur vården fungerar. Anna kan ha en förförståelse om hur 
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organisationen fungerar och vad som anses vara ett omvårdnadsbehov. Det 
behov hon har är inte ett tillräckligt behov, för till hemsjukvården ringer 
man bara när man har riktiga medicinska och/eller psykologiska behov. En 
annan möjlig tolkning är att det skulle kunna vara uttryck för att Anna har 
en stark personlig integritet och därför har svårt att ta emot hjälp och som 
inte handlar om hennes yrkeserfarenhet. 

Ytterligare en tolkning längre ifrån självförståelsen är att Anna i likhet 
med flera andra i studien är uppfostrad med starka värderingar att man ska 
klara sig själv så länge som möjligt. ’Man måste ju göra det man klarar 

själv…’, är uttryck för en stark värdering och som påverkar hennes 
inställning och handlande. Är det i sig är ett dolt uttryck för att det är något 
som förväntas av en? Hon säger vidare att ’…annars blir man ju sittande 

och det är ju inte heller bra’. Ur vems perspektiv är det inte bra? Är det ett 
uttryck för att när man pga. sin sjukdom är till besvär för omgivningen, så 
måste man i alla fall försöka vara aktiv med det lilla man ändå kan, vilket är 
ett människosynsantagande. 

En fördjupad innebörd av de olika beskrivningarna är att de intervjuade 
har blivit uppfostrade att inte känna efter i onödan hur de mår, de har 
utvecklat en stark intryckskontroll (Lyttkens, 1985). Intryckskontrollen152 
innebär att de offentligt ger sken av att må bättre än de gör, för de är 
präglade av att inte visa sina känslor utåt i omgivningen. Lyttkens menar att 
det är något vi människor dagligen gör, håller masken inför andra för att vi 
ogärna vill avslöja våra svagheter. Vi strävar efter att kontrollera de intryck 
vi gör på vår omgivning. 
 

Tro och andlighets betydelse i livet 

Gemensamt för dem av de intervjuade som säger sig ha en tro är att det 
innebär, att man har en kristen trosuppfattning. Med det menar de att de tror 
på Gud, en högre makt eller någonting. Bönen har en betydelse både om 
man anser sig vara religiös eller inte. Några tror att bönen har inflytande 
över det som händer i ens liv. Beträffande andlighet, så anser en del av de 
intervjuade att det hänger ihop med en kristen trosuppfattning. Endast en av 
de intervjuade anser att andlighet snarare handlar om en inre upplevelse, 
utan specifik religiös anknytning och som man får i samband med någon 
aktivitet eller en speciell plats. 

                                              
152 Lyttkens, 1985, s.183, med referens till Goffman, 1959, The Presentation of Self in 
Everyday Life som beskriver impression management, vilket Lyttkens översatt till 
intryckskontroll. Se även Buber, 2004/1954, s. 29f. 
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För Vera har den kristna tron varit vägledande genom hela hennes liv. 
Hon uttrycker att det är tron som givit henne styrka i svåra stunder. 

 
Jag är troende och jag ber till Gud. Det gör jag och det tycker jag att jag har 
fått en väldigt styrka igenom. Det måste jag säga, så att jag finner mig i. Jag 
tänker att det här måste jag genomgå och det är bäst att ta det som det blir 
brukar jag tänka. Jag tror att jag har haft väldigt stor nytta av att jag tror på 
Gud. För det har jag sett många gånger när jag har varit rejält nere och tyckt 
att allt bara har varit svart och så där. Om jag då har bett till Gud att han 
måste hjälpa mig, så tycker jag att jag fått hjälp och det är det som är så 
konstigt! Därför tror jag att om alla människor skulle be till Gud ibland så 
skulle de få andra insikter eller åsikter.  

 
Vera anser sig vara aktivt kristen, för hon ber och går i kyrkan. Under 
vistelsen på sjukhemmet deltar hon varje vecka i de andakter som anordnas 
av svenska kyrkan. Tron har givit Vera styrka i svåra situationer i livet och 
bönen har givit vägledning för hennes handlande. Det är intressant att Vera 
säger ’…om alla människor skulle be till Gud ibland så skulle de få andra 

insikter eller åsikter’. Bönen skulle utifrån hennes synsätt kunna ge 
människor andra insikter eller åsikter153. Utifrån ett livsåskådnings-
perspektiv kan bön i bemärkelsen få andra insikter eller åsikter tolkas 
handla om en individs inre dialog med sig själv, eller en individs yttre 
dialog i förhållande till en tros- och livsåskådningstradition i syfte att få 
svar på sina livsfrågor. En annan tolkning av vilken funktion bönen har är 
att det handlar om ett perspektivskifte, analogt lärande, i livsåskådningen. 
Det som förändrats är antingen vad som är centralt för Vera eller hur hon 
tänker och känner inför det som är centralt.  

Beträffande vad som givit Alma styrka i svåra stunder refererar hon till 
att hon har en kristen tro, hon läser sina andakter och har möjlighet att delta 
i gudstjänster under sjukhemsvistelsen. Alma berättar om att sin uppväxt 
och uppfostran i ett kristet hem där man regelbundet gick i kyrkan. Hon 
uppfostrades i att respektera kyrkohögtider och att man inte arbetade på 
söndagar, men även att man skulle dela med sig av sina resurser och 
gemenskap till ensamma människor i sin omgivning. 

 
Jag skulle inte kunna LEVA om jag inte kunde läsa mina andakter och veta 
att det är så många människor som tänker på mig och dom vill mig väl. Det 
är en STOR STYRKA! Men det är inte så många som begriper det där med 
den kristna tron. Det är många som inte förstår det.   

                                              
153 Norstedts Svenska Ordbok, 2003. Med insikt menas hos personen en uppnådd 
djupare förståelse av underliggande orsaker och samband, vilken kan ses som kunskaper 
grundade på förståelse. Med åsikt menas ett personligt grundat sätt betrakta och bedöma 
en viss fråga. 
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Alma beskriver sin tro i likhet med Vera att bönen har betydelse och att få 
delta i andakter. ’…det är inte så många som inte begriper det där med den 

kristna tron’. Med detta citat tolkar jag att hon kan mena att allt färre öppet 
är uttalat religiösa i hennes bemärkelse och att den kristna tron inte längre 
öppet deklareras ha eller visar sig ha betydelse hos människor i deras 
dagliga liv. En annan tänkbar tolkning är hon menar att andra inte förstår 
henne och vilken betydelse den kristna tron har i hennes liv. 

Tron kan vara av religiös karaktär men inte nödvändigtvis eller i alla fall 
inte uttalat kristen. 

 
Jag tror ju på någonting i alla fall alltså. Man tror ju inte att det ska vara slut 
med livet men det är det kanske? För det är det ingen som vet. Jag har inte 
varit någon ateist i alla fall. Men jag vet inte? Det flesta tror väl på 
någonting i alla fall? Att livet går vidare i sina barn eller jag vet inte? Erik 

 
Ja första gången då när jag fick cancern då trodde jag att det fanns 
någonting. Före, nej då tänkte jag inte alls så. Men jag tänkte då när jag vart 
frisk att nej, men jag ska kämpa vidare för det finns nog något där i alla fall 
och det tror jag nog fortfarande lite grann på. Anna 

 
Jag ber aftonbön varje kväll. Det har jag alltid gjort. Jag ber Fader vår, ja det 
kan jag erkänna att jag gör och det gör jag varje kväll så att någon andlig tro 
det har jag väl då! Men det har inte påverkat mig att jag är med i någon 
församling. Sen tror jag på att man är lite positiv och att det hjälper upp 
celler på något sätt. Eftersom det har gått upp och ner så här men jag ändå 
har klarat mig, att jag kommit igen, så tänker jag att det kanske är någon 
mening i alla fall med det här livet. Christina 

 
För Erik, Anna och Christina finns en tro på något, men den är inte uttalat 
kristen att man tror på Gud. Men det kanske ändå kan tolkas att denna tro 
på någonting kan referera till en högre makt eller Gud. Christina ber 
aftonbön varje kväll, vilket hon själv förknippar med att ha en andlig tro. 
Både Anna och Christina som från början blev sjuka och sedan 
friskförklarade, anser att deras tro haft inverkan i deras liv på så vis att 
situationen har förändrats från något dåligt till något bättre. Nu har dock 
båda åter insjuknat och cancern har spridit sig i kroppen, men de tror båda 
fortfarande på något. Christina säger att: ’…det kanske är någon mening i 

alla fall med det här livet’. Hon har klarat sig ur så många 
behandlingsomgångar med cytostatika och svåra biverkningar och kommit 
igen, fast omgivningen aldrig trott att hon skulle leva så länge som hon 
gjort. Med ’någon mening’ tolkar jag att hon kan syfta på att i det svåra som 
hon genomgått har det skett en ljusning och det i sig är meningsfullt.  
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Tron kan även vara en kombination av en personlig religiös tro och 
andlighet, vilket hör samman enligt Håkan. 

 
Jag har en djup tro och jag ber varje kväll och det har hänt många, mycket 
märkliga saker. Alltså där jag upplever att jag har fått svar på mina på mina 
böner eller ska jag kalla det för tecken. Andligheten är viktig! Den är en 
väldigt viktig dimension i mitt liv och det innebär inte att jag går i kyrkan. 
Jag har inget behov av det. Jag har mitt tempel i mig själv och jag har en 
stark tro det har jag för att vara mer specifik och den betyder mycket! Tro 
och andlighet det hänger samman för mig. Om man har en slags andlig 
dimension så måste den hänga samman med någon slags tro, annars så 
förstår jag inte hur det ska gå till? Sen kan givetvis tron se olika ut för olika 
personer. Det är många som tassar runt det här med andlighetsbegreppet, 
man är så rädd för att säga… om man nu har en gudstro så är man livrädd 
för att säga att man tror på gud till exempel. Och jag vet vad det beror på, 
det är en rädsla naturligtvis: vad ska kompisarna tycka? Då sätter man in 
personen i ett fack… en sån där kristen typ.  

 
Håkan upplever i likhet med Vera att bönen har givit honom svar på frågor. 
Håkan har en djup tro men går inte kyrkan för han upplever sig ha sitt: 
’…tempel i mig själv’. Med detta citat tolkar jag att det betyder att tron är 
något individuellt och privat för Håkan, dvs. han är kristen på sitt eget 
sätt154. Behovet av att kollektivt finna en gemenskap genom tron eller att 
söka svar på sina livsfrågor i kyrkan finns inte uttalat hos Håkan. Det skall 
dock inte tolkas att enskilt utövande av bön inte skulle kunna fungera som 
en religiös rituell handling och som syftar till att uppnå en känsla av 
gemenskap med ett större kollektiv (Driver, 1991). Är detta med att vara 
privat religiös eller på sitt eget sätt något som präglar Håkans generation, 
40-talisterna? Eller är det ett samtidsfenomen som är generellt utbrett i 
samhället? Han kanske talar lika litet om sin tro med sina vänner och 
arbetskamrater, som han talar om vilket politiskt parti han röstar på.   

Enligt Aurora har tro och andlighet haft den betydelsen att det har givit 
en stabil grund att luta sig mot i livets svårigheter. Hon uttrycker att 
hemmet inte var ett religiöst hem i bemärkelsen att man regelbundet gick i 
kyrkan, men man respekterade religionen och dess grundläggande 
värderingar. Hon gick i söndagsskola och var med i kristna 
ungdomsföreningar. 

 

                                              
154 Inom ramen för en konferens om Gemensamma värden i skolan 2003-05-08 vid 
Lärarhögskolan i Stockholm – uttryckte Jeffner vid ett symposium att det i 
nutidsundersökningar kring människors livsåskådning är vanligt att människor svarar, att 
de är kristna på sitt eget sätt på frågan vad de har för livsåskådning. Se även Wikström, 
2004, s. 99-100.   
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En barnatro har jag fortfarande. Detta i kombination med allt det andra 
(positiva inställning) är det nog det som bär väldigt djupt. Det vill jag nog 
tro. Det är klart man kan kalla det för tröst men jag tror inte bara att det är 
en tröst det är mer en trygghet. Någon slags ordentligt fundament att stå på. 
Det tycker jag.  

 
Med ’barnatro’ gör jag tolkningen att Aurora menar att det i grunden finns 
spår och influenser av en kristen livsåskådning från barndomen. Den har 
hon som ’fundament’, det utgör en förtröstan och visshet om något och som 
ger henne trygghet. Den utgör en utgångspunkt eller bakgrund som hon 
använder sig av när hon tolkar och försöker förstå det som sker i hennes liv.  
Tro och andlighet kan även sakna betydelse. Åke uttrycker att tro och 
andlighet inte har haft någon betydelse i hans liv. 

 
Nej jag TROR INTE DET! (skratt) Mamma var lite så där halvreligiös eller 
vad man ska säga och pappa han var… Han pratade inte så mycket om det. 
Han var väl… Han trodde väl inte om man säger så… eh… Och jag kan inte 
säga att jag har någon tro heller så där. Jag har ju aldrig funderat så liksom 
att jag får någon styrka eller vad ska jag säga. Jag har inte tänkt så mycket 
på sånt där… Jag har liksom ingen… Jag är inte så att jag är sne på andra 
heller för att DOM HAR EN TRO… jag har ju till och med en svägerska 
som är präst (skratt) (---) Jag kan inte påminna mig att man som barn har 
bett till gud eller någonting, men jag tror aldrig att jag har gjort det.  

 
Utifrån vad Åke uttrycker undrar jag om han menar det är så att vi i vårt 
samhälle förväntas tro på att en religiös tro ’ger styrka’ i livets svåra 
stunder eller att vi då förväntas ’be till Gud’? 

Tro och andlighet kan å ena sidan ha en betydelse, men å andra sidan är 
man osäker vad man själv tror på. Men man vill tro och söker efter något att 
tro på. När livet lunkat på utan problem, har inte Gud eller bönen haft 
någon betydelse i det dagliga livet för Heidi. Men när barnen varit sjuka har 
hon bett till Gud. 

 
Jag har varit mycket slarvig. Jag vet när jag lades in här, då tänkte jag: Nu 
orkar jag inte mer. Nu lämnar jag allting, hela min kropp och själ till dig 
Gud (skrattar till). Jag är halvtroende liksom så där. Nu får det bära eller 
brista. Nu får du göra vad du vill med mig… (paus) Jag har ju försökt och 
när barna var små var jag en sån där som bad till Gud när dom var sjuka. Jag 
var en sån där som jag vet inte om man kallar det för fegis eller (skrattar). 
När det verkligen var kris och så där, men sen så gick det ju bra ändå! Ja, 
vad gjorde man? (Skrattar). Men jag halvtror väl. Jag tror lite grann på det, 
att man kan göra så!   

 
Med att utsagan att: ’Jag har varit mycket slarvig’, gör jag tolkningen att 
Heidi inte känner att hon varit trogen Gud. Tron har enbart fyllt en funktion 
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i svåra situationer i livet. Hon har då haft en tilltro till bönens makt och 
Guds inverkan i hennes liv, att hon då med Guds hjälp har kunnat röja 
hinder och svårigheter på livets väg155.   

’Nu orkar jag inte mer. Nu lämnar jag allting, hela min kropp och själ 

till dig Gud’. Är det möjligt att hon menar att hon inte orkar kämpa på i sin 
ensamhet och att hon har kommit till en punkt då hon faktiskt behöver 
Gud? Trots att hon varit slarvig, så överlämnar hon sig nu helt och hållet i 
Guds händer. Är det uttryck för en förhoppning om en förlåtande Gud och 
som är ganska bra att ha?  
Det som ger upphov till andlighet kan även vara en upplevelse, en syn, ett 
minne av en speciell händelse eller aktivitet. Gunilla ger uttryck för att 
andlighet kan innebära att hon blir fylld av en stark känsla av ro. 

 
Jag kan om jag sitter i en kyrka som är vacker, så kan jag känna en 
VÄLDIG RO, men jag går inte i kyrkan. Det är bara om… man kommer dit 
av någon annan anledning… konfirmation, dop eller någonting sånt där. 
Men det är inte alla kyrkor heller som ger den känslan!   

 
Det kan även handla om att en vacker plats i naturen ger Gunilla ro. Hon 
tittar under vårt samtal mot ett foto på sängbordet som föreställer en ung 
Gunilla full av liv och spänst med tre små barn på en raukstrand. 

 
Jag tänker på den där bilden från Fårö med mina barn då, vi har varit där så 
mycket! Förra sommaren var vi på Gotland tillsammans. Och då tänker jag 
just på allt det där jag skulle vilja göra, att sitta i sanden och se ut över 
havet. Det kan ge mig en sån ro!  

 
Gunilla talar inget alls om att tro har någon betydelse. Däremot berättar hon 
om hur hon upplever sjukhusprästens besök vid hospiceavdelningen. 

 
Så finns det ju en präst som kommer på besök om det är måndagar eller… i 
alla fall så… nån eftermiddag i alla fall som han går runt här och (harklar 
sig) Men jag tycker det känns svårt å prata med honom… Jag pratar lite om 
dom böcker jag har läst (irriterat). Ja, så frågar han hur jag mår och lite så 
där… men inte… Jag tycker SNARAST att det är JOBBIGT… NÄR HAN 
KOMMER för jag känner liksom inte att jag HAR NÅGOT ATT PRATA 
(skratt) MED HONOM OM!   

 
Varför upplever Gunilla sjukhusprästens besök så ’JOBBIGT’? Jag har här 
inte så mycket att ta ställning till utifrån vad Gunilla uttrycker. Har hon en 
föreställning att han förväntar sig att hon måste ta upp tros- och andliga 
spörsmål till diskussion? Finns det en rädsla och/eller motstånd hos henne 
att ta upp livsåskådningsfrågor, då hon inte bekänner sig vara troende eller 

                                              
155 Jfr Driver, 1991, s. 99. 
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religiös? Eller handlar det om att hon helt enkelt inte gillar just denna präst 
som person, och att hon inte vill öppna sig för just honom för att hon helt 
enkelt inte känner förtroende och tillit? 
 

Resort  

Detta tema symboliserar vilken betydelse vistelsen på hospice har för de 
intervjuade. De ger uttryck för att hospice innebär något de behöver ta till 
när de mår dåligt och när det inte fungerar att vara hemma. Här kan de få 
träning i form av sjukgymnastik så att de blir fysiskt starkare och rörligare 
vilket underlättar att kunna vara hemma i det egna boendet. De talar även 
om hur de upplever att vårdgivarna är gentemot dem och hur de upplever 
att det skapas rum för samtal och rum för lärande, vilket handlar om stöd att 
lära sig hantera sin situation. De uppehåller sig avslutningsvis en del kring 
hur de själva tänker kring sin livssituation och hur de hanterar denna.   

Håkan, Åke, Christina, Anna, Alma och Gunilla skall försöka vara 
hemma med stöd av närstående, men främst med hjälp av hemsjukvård. Det 
kan röra sig om PAH (primärvårdsansluten hemsjukvård), ASIH (avancerad 
sjukvård i hemmet) och SAH (sjukhusansluten hemsjukvård). Skillnaden 
har att göra med vem som är huvudman för den aktuella vården kommunen, 
landstinget eller någon privat entreprenör. Erik, Vera, Aurora och Heidi gav 
uttryck för att de skulle stanna kvar på vårdenheten. 

Hospice ger de intervjuade en trygghet och säkerhet att kunna vara i sitt 
eget hem, då de vet att de alltid kan återvända när det inte längre går att 
klara sig hemma. Hospice skulle kunna liknas vid en resort. Lexikalt kan 
ordet resort betyda: a) att ta sin tillflykt, tillgripa, anlita som en sista utväg, 
b) i sista hand, i nödfall c) rekreationsort, kurort156. Den finns som en sista 
utväg när det inte längre går att vara hemma eller då de helt enkelt av olika 
skäl känner att de inte vill vara hemma och det innebär även möjlighet till 
rekreation och rehabilitering. De uttrycker att de blir bättre i sin hälsa när de 
är på hospice för där har de en helt annan möjlighet att träna upp sin fysiska 
styrka med sjukgymnast, än vad som är möjligt att göra i hemmet.  
 

Säkerhet inför slutet 

Vad innebär det för dem att vara på hospice jämfört med att vara hemma 
eller på sjukhus? Hospice innebär trygghet med god omvårdnad och omsorg 
när de mår dåligt eller blir sämre. Det innebär även rehabilitering för att de 

                                              
156 Norstedts Engelsk-Svenska Ordbok, 1997. 
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ska bli piggare och orka vara hemma. De livsfrågor som de funderar över 
är: Hur skall det sluta och hur ska jag klara mig? 

Erik talar om betydelsen av att se hur svårt sjuka medpatienter blir 
omhändertagna dygnet runt av vårdpersonalen. 

 
Den man (medpatient) som ligger här inne (pekar mot rummet intill) han har 
ju maten genom en slang… får maten genom en slang in i magen med 
vätska alltså näringsvätska. Han ligger ju nästan hela tiden och så vänder 
dom (personalen) honom vissa tider vet du, och sköter om honom väldigt 
noga här ser du och så är hans fru här om dagarna och går hem till kvällen. 
Det är schysst! Dom sköter om honom bra här vet du. Det är jättebra! Ja… 
men han är ju fullständigt hjälplös karlstackarn vet du. Fördjävligt! Han har 
haft flera proppar i hjärnan vet du. Så att halva sidan är förlamad… och… 
så jag känner mig alltså trygg här.  

 
Han börjar här tala om hur väl omhändertagen medpatienten i rummet 
bredvid blir och uttrycker avslutningsvis att han känner sig ’trygg här’. Ett 
sätt att tolka utsagan är att den trygghet som Erik uttrycker är genuin. Men 
han säger: ’…men han är ju fullständigt hjälplös karlstackarn vet du’. Här 
skymtar en spänning fram mellan orden och avslutas med det kraftfulla 
’Fördjävligt!’, vilket jag tolkar syftar tillbaka på mannens belägenhet att bli 
’fullständigt hjälplös’. En möjlig tolkning längre ifrån självförståelsen är 
alltså att talet om hur medpatienten blir omhändertagen endast innebär en 
kompenserad trygghet. Han intalar sig enbart att han känner sig trygg av att 
se hur medpatienten blir vårdad, för att han i själva verket är rädd för att 
hamna i en liknande belägenhet. Berättelsen om medpatientens situation är 
existentiellt laddad, den ger uttryck för en dold oro för dels hur hans 
sjukdom kommer att utveckla sig, dels hur vårdgivarna kommer att ta hand 
om honom.  

Christina sätter ord på det jag tolkar att Erik hoppas på, att om man blir 
sämre så tar personalen vid hospice hand om en och man får god omsorg 
och omvårdnad i livets slut. 

 
Jag är inte rädd för det (döden) och det tror jag beror på att jag har den här 
tryggheten här (på hospice). Jag tror att det är det som givit mig grunden, för 
jag vet att blir jag dålig eller om jag inte orkar med, då har jag en plats här. 
Och jag känner att här tar dom hand om en. Jag känner att det är min 
trygghet om det skulle hända något i framtiden. Nu i natt så sov jag inte för 
jag är livrädd att åka hem. Och då tänker jag att tänk om det inte går, tänk 
om jag inte klarar av det och om PAH inte fungerar. Och då blir jag rädd, 
jag kan känna en jätterädsla! För det här är en sådan trygghet och här gör 
dom ju allt för en!   

 
Det kan skönjas en viss distans hos Christina till att hennes tillstånd kan 
försämras inom kort, då hon uttrycker att: ’…om det skulle hända något i 
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framtiden’. Detta tolkar jag vara en coping-strategi, dvs. det är ett sätt för 
henne att hantera sin existentiella belägenhet.  

 
Här har jag nu varit, det är tredje omgången och nu ska jag gå hem idag. För 
nu känner jag mig piggare och det blir man här. Det är en helt underbar 
avdelning. Det går inte att beskriva hur det är här. Dom tre gånger jag 
kommit hit så har jag varit jättedålig, men sen så efter behandlingen då ger 
dom mig dropp… dom ger mig kortisonbehandling och jag får omsorg och 
omvårdnad och kärlek kan jag säga. Allting får man här! Så man känner 
att… nu orkar jag gå hem.   

 
Christina ger här uttryck för att vara på hospice inte enbart innebär att man 
erhåller god omvårdnad och omsorg om hon skulle bli sämre, utan det 
innebär även rehabilitering, så att hon blir piggare för att orka vara hemma.   
Alma talar om hur är att vara på hospice, jämfört med hur det är att vara 
hemma i sitt eget hem. 

 
Här finns ju möjligheter! Kommer man hem så har man ju ingen omkring 
sig. Men jag hoppas och vill ju få komma hem ett tag förstås! Men det är 
klart man undrar för jag har ju varit här nu så länge och man har gått till 
dukat bord. Då tänker man att hur går det hemma med hemhjälp? Hur ska 
jag instruera henne? Och när kommer hon? Kommer hon klockan sju och 
sätter opp mig och sen kanske jag hamnar på golvet? ALLT det DÄR kan 
man ju inte spå om hur man reagerar. Man vet ju inte hur man reagerar när 
man inte kan klara sig utan måste ha hjälp till en del. Och så undrar man… 
ska det bli bättre? Så att jag kan få stå på mina ben och laga min mat själv.   

 
Det innebär trygghet men även möjligheter att vara på hopice. Här behöver 
hon inte vara ensam eller lämnad med t.ex. smärta och ångest. För Alma 
som är ensamstående och en av de äldsta deltagarna i studien är hemgången 
präglad av stor oro och osäkerhet kring hur hon skall klara sig. Hon ger 
dock uttryck för ett starkt hopp och önskan om att bli bättre, vilket troligen 
fungerar som en coping-strategi för henne157.  

En djupare innebörd av hospice skulle kunna vara, att det innebär en sista 
utväg eller en slags nödbroms de har att ta till i fall det blir en ohållbar 
situation i hemmet eller då de mår för dåligt. Hospice tar hand om en och 
ens närstående när de mår dåligt eller när de ska dö. Det finns kanske en 
medvetenhet hos dem om att de själva eller deras närstående inte ska klara 
av att hantera försämringar i hemmet. Det innebär att de kan känna en 
säkerhet inför slutet tack vare vetskapen om att de alltid kan återvända till 
hospice. 

                                              
157 Jfr Nilsson, 2000, artikel V, s. 9, som studerat äldres erfarenheter av att åldras har 
funnit att trots en begränsad framtid kan hoppet vara framtidsorienterat och bidra till en 
ökad livskänsla. Planer inför framtiden kan främja känslan av hopp. 
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Sjukgymnastiken – aktivitet med ritliknade funktion  

Sjukgymnastiken och den personliga träningens framsteg i form av 
förbättrad fysisk förmåga talar de intervjuade varmt om.  
 

Och därför tycker jag att det är helt underbart nu när den här sjukgymnasten 
har brytt sig om mig här även om hon skulle ha mig att gå! Och hon har fått 
mig att gå med lite djävlar anamma. Jag har sagt: – Nej jag kommer inte att 
kunna gå i trappan! – Jo, det kan du! Och hon har fått mig opp i trappan. Jag 
har övat här idag! Jag går väldigt sakta men jag kommer opp! Så då kan jag 
säga att jag känner ett slags lyckorus: – Tänk att jag kom upp i alla fall. Det 
är väl såna där glädjestunder jag har. Det är ju ingenting, men jag blir ju 
glad för det. Så nu går jag runt själv här!  Christina 

 
Christina upplever att det är ’underbart’ då sjukgymnasten har brytt sig om 
henne och har fått henne att göra fysiska framsteg, vilka hon själv inte 
trodde var möjliga utifrån hur svag hon kände sig. Men vad menar hon med 
’…även om hon skulle ha mig att gå’? Denna språkliga vändning är 
intressant för här visar sig en spänning mellan å ena sidan en upplevelse av 
glädje och å andra sidan en upplevelse av rädsla för att övervinna något 
som upplevs vara svårt och som kräver en ansträngning från hennes sida. 
Jag gör tolkningen att vad Christina vill uttrycka med detta är att 
sjukgymnasten har lyckats påverka och övertyga henne att tro på sin 
förmåga, fast hon kanske har känt sig för trött och det varit jobbigt. Hon ger 
även uttryck för att hon faktiskt har vunnit något med träningen, för hon har 
lyckats komma opp och kan vara mer aktiv vilket i sig har ökat hennes 
handlingsutrymme. Denna beskrivning visar att det är något speciellt som 
sker genom sjukgymnastiken. Det är en aktivitet som syftar till att 
åstadkomma en förändring. I Christinas fall har sjukgymnastiken lett till en 
övergång (transformation) från fysisk svaghet, sängläge och beroende till 
att hon blivit fysiskt starkare och kan vara uppegående och därigenom 
oberoende.  

Anna uttrycker en större medvetenhet kring den fysiska träningens 
betydelse, då hon själv önskade att få komma på eftervård med aktiv 
sjukgymnastik. 

 
På X-sjukhuset fick man ju ingen gymnastik, men det var det första dagen 
här! Så det tycker jag är jättebra. För jag ville själv komma på eftervård för 
jag måste ju få träning sa jag, så jag kommer i gång! Nu har jag ju blivit så 
pass mycket bättre, för nu kan jag ju gå inne utan rollator och jag kan gå ute 
också utan rollator. Men det är en säkerhetsåtgärd som jag har, att jag har 
rollatorn med när jag går ut och jag har ju blivit så mycket bättre i benen! 
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Jag kan ju lyfta benen själv, det kunde jag inte göra hemma. Men jag gör ju 
sjukgymnastik som sjukgymnasten instruerat och vi går i trapporna. Ja, jag 
tränar verkligen! Så det går ju framåt än så länge i alla fall!   

 
Anna ser resultat och framsteg av träningen då hon fått ökad styrka i benen 
och klarar sig utan rollator. ’Så det går framåt…’, kan ses som ett uttryck 
för hopp. Hon ser påtagligt att träningen gör henne bättre då hon nu är 
rörligare och mer självständig och kan välja att göra saker på egen hand. 
’…än så länge…’ kan innebära att hon ändå kan känna sig tveksam för hur 
det ska gå.  

Erik har också en uttalad medvetenhet om träningens betydelse och 
uttrycker en glädje över att sjukgymnasten har tränat med honom. 

 
Jag vill hålla uppe min kondition. Jag får sjukgymnastik och hon är väldigt 
bra sjukgymnasten för hon har tränat mycket med mig, så att jag kommit i 
kondition att jag nu går med rollator själv. Att sitta i rullstol, det är jobbigt 
ser du, då blir man låst och fast, oj… oj! Jag vill vara så oberoende jag kan! 
Det känns skönare och att man inte är till besvär på något sätt. Jag brukar gå 
här på avdelningen varje dag en tre fyra varv. Det tar väl en tre, fyra minuter 
varje varv. Jag har ingen vidare kondition nu vet du. Det känner man ju (---) 
Och tack vare sjukgymnasten har jag blivit bättre på nått sätt… så hon är 
duktig hon. För hon kämpar med mig och uppmuntrar mig ser du.  

 
Jag tolkar att träningen utgör en daglig meningsfull aktivitet som blivit en 
rutin för Erik med syftet att återfå en god kondition, vilket är ett centralt 
värde för honom och som stöds av att han genom berättelsen betonar 
konditionens betydelse. 

 
Ja, jag hade en väldig kondition faktiskt. Ja, jag gick varje dag ungefär två 
timmar. Och ifall jag inte kunde gå två timmar då gick jag upp och ner i 
trapporna i stället.  

 
I likhet med Erik är Alma glad och tacksam över att hon kan hjälpa sig själv 
och hon är positivt inställd att träna mer för att återvinna forna krafter och 
oberoende. 

 
Jag är så glad att jag kan hjälpa mig själv och nu ska jag få lära mig att ta 
mig upp ur sängen. Jag har varit så försiktig med det här benet för jag vill 
inte riskera efter alla dessa månader att trampa fel. Eller att någon ska 
sparka till det så att jag får en fraktur här, för då är det ju så mycket som är 
förlorat! Jag åker ut i gymnastiken varje dag och så sitter jag vevar med 
armarna så här (Alma visar i luften hur hon bär sig åt) i grunka fem sex 
minuter. Och så sitter jag och tränar mitt knä och lyfter och sen så sitter jag 
med några bollar och gör så här (Alma visar i luften hur hon bär sig åt) med 
armarna. För jag måste ju vara stark i armarna! Jag litar ju så mycket på 
armarna.   
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Träningen utgör även för Almas del en daglig meningsfull aktivitet för att 
bli bättre. Betoningen på: ’För jag måste ju vara stark i armarna!’ handlar 
här inte enbart om att styrkan i sig är viktig att uppnå, utan den har ett 
specifikt mål. Almas önskan och hopp är att hon ska bli så pass 
rehabiliterad att hon kan vara och klara att leva hemma sin sista tid och då 
behöver hon styrka i armarna för att ta sig fram med rullstolen och andra 
hjälpmedel.  

Vad finns det då för gemensamma drag i beskrivningarna beträffande 
sjukgymnastikens funktion och innebörd? En tolkning nära deras själv-
förståelse är att träningen uppskattas för att det ökar deras självständighet, 
självförtroende och känslan av hopp158. Träningen ger betalning i form av 
att de gör framsteg, de får en bättre funktionsförmåga och ökad rörlighet, 
vilket ger ett ökat handlingsutrymme och frihet. Alla dessa faktorer är i sig 
något som har betydelse för upplevelse av hälsa och därför skulle 
sjukgymnastiken kunna tolkas utgöra ett centralt livsvärde. Detta har stöd i 
tidigare svenska livsåskådningsstudier genomförda 1987 och 1993, vilka 
har visat att hälsa utgör ett av de viktigaste centrala värdena hos människor 
i Sverige (Jeffner, 1988; Kallenberg, m.fl., 1996)159. De fysiska framstegen 
bidrar även till att de känner sig mer trygga att kunna åka hem och klara av 
att leva där.   

Sjukgymnasten omnämns i särskilt positiva termer av Christina men 
även av Erik som säger: ’… hon är väldigt bra sjukgymnasten för hon har 

tränat mycket med mig’. Kan detta tolkas vara ett uttryck för att den 
uppmärksamhet och omsorg som de får av sjukgymnasten har gynnsam 
inverkan på deras välbefinnande? Det är även möjligt att det i sig påverkar 
och förstärker deras positiva inställning till själva träningen.  

En fördjupad tolkning av sjukgymnastikens funktion och som ligger 
längre ifrån de intervjuades självförståelse är att den är ett uttryck för en 
ritliknande handling och som syftar till att förverkliga bestämda värden. För 
denna tolkning hämtar jag stöd hos Bell (1997) som har ett praktiskt 
handlingsteoretiskt synsätt på riter vilka visar sig som handlingar. Riten är 
ett sätt att handla vilket skiljer sig från andra vardagliga sätt att handla 

                                              
158 Jag använder här hopp i liknande betydelse som Salander, 2003, s. 15, att hopp i 
detta sammanhang kan vara synonymt med förväntan – en förmåga att utifrån en positiv 
affekt kunna se framåt eller att se fram emot något. 
159 Se även Nordenfelt, 1991b, s. 39f., som hävdar att hälsa är ett positivt värderande 
begrepp och det står för ett tillstånd som människor värderar högst. Till detta tillstånd 
kan även välbefinnande och handlingsförmåga knytas. Att vara vid god hälsa är att må 
väl och ha handlingsförmåga som innefattar att kunna ha förmåga att förverkliga sina 
personliga livsvärden och mål. 
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genom på vilket sätt handlingen utförs och vad den syftar till. Praktisk teori 
fokuserar mer direkt på vad människor gör och hur de handlar, vilket 
innebär att det som är av primärt intresse är vad riter kan handla om och 
inte enbart vad de innebär. Följande aspekter identifierar och avgränsar en 
rit som handling (a.a., s. 81f.): 

1) Riten måste analyseras och tolkas i förhållande till sin kontext, 
vilket innefattar hela spektrumet av sätt att handla inom en given 
kultur. Det är endast i förhållande till kontexten som det är möjligt 
att förstå hur människor väljer att handla och varför de väljer att 
differentiera vissa handlingar framför andra. 

2) Den centrala kvaliteten av de handlingar vi väljer att kalla för riter 
handlar om kroppens rörelser i förhållande till ett speciellt rum och 
som på samma gång definierar och upplever värden som 
upprätthåller struktur i omgivningen/tillvaron. Det vill säga 
kroppen är involverad fysiskt i en aktivitet/handling och som har 
ett specifikt syfte som är att förverkliga vissa centrala värden. 

3) Ritualisering är ett sätt att handla som stödjer auktoriteten hos de 
krafter som tros härröra bortom den omedelbara situationen. 

 
Bell (1997, s. 138f.) talar även om ritliknande handlingar och sätter upp ett 
antal kriterier som syftar till att urskilja och identifiera dessa. Ritliknande 
handlingar är: 

1) Formella, vilket innebär att formen för beteendet är bestämt på 
förhand, t.ex. konventioner för socialt samspel, bordskick eller bestämda 
former för praktiker/institutioner som hälso- och sjukvård  

2) Traditionella, vilket innebär att de har en traditionell form. De utgör 
legitimerade aktiviteter för bestämda situationer/praktiker i syfte att de ska 
vara konstanta över tid, t.ex. Thanksgiving dinner  

3) Regelbundna, vilket innebär att de kan skönjas i form av 
disciplinerade repetitiva aktiviteter som syftar till fysisk kontroll, t.ex. en 
bestämd repetitiv hantering av produkter eller maskiner hos fabriksarbetare 
vid löpandebandssystem  

4) Regelstyrda, vilket hänger ihop med formalisering. En formaliserad 
praktik har sina bestämda regler, t.ex. inom sporter och spel finns även 
inslag av tabun och olika magiska aktiviteter  

5) Fyllda med sakrala symboler, vilket innebär att dessa pekar utöver sig 
själv mot något heligt eller transcendent, t.ex. det kristna korset och 
nationers flaggor  

6) Sceniskt framförda (performance), vilket handlar om föreställningar 
av olika slag som t.ex. teater, dans, film, konserter och television. Även 
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andra aktiviteter som regelstyrda sporter och utövningar av sakrala 
symboler inom kyrkan har denna performance dimension. Det kvalitativa 
inslaget i t.ex. teaterföreställningar och television är att de kommunicerar på 
olika nivåer och involverar flera olika sinnen. En publik blir engagerad 
både kognitivt och emotionellt och blir indragna i ett komplext upplevelse-
spel som kommunicerar en rad olika meningar.    

Sammanfattningsvis kan man säga att olika ritliknande aktiviteter syftar 
till att skapa en speciell känsla för en speciell plats eller aktivitet och 
uttrycker en symbolisk mening eller ett visst värde. Bell menar att kärnan i 
ritliknande handlingar är deras fundamentala funktion att vara 
ritualiserande. Att göra någonting på ett speciellt sätt leder till att själva 
görandet i sig själv är det som ger aktiviteten eller handlingen en speciell 
och priviligerad status och innebörd. Inbyggt i dessa handlingar finns en 
ofta omedveten strävan att upprätthålla traditioner och strävan att skapa 
mening (a.a.). 

Vad stödjer tolkningen att sjukgymnastiken kan betraktas som en 
ritliknande handling? Sjukgymnastiken uppfyller Bells kriterier 1-3 för riter 
som handlingar. Den är en aktivitet som sker inom en speciell kontext, i 
detta fall inom en palliativ vårdkontext. Det övergripande målet för denna 
typ av vård är försöka uppnå största möjliga livskvalitet för patienterna, 
vilket även innefattar upplevelse av hälsa. Det handlar även om att lindra 
olika typer av symtom och att stödja patienterna att leva ett aktivt liv ända 
tills de dör. Detta involverar en rad stödåtgärder från vårdgivarnas sida. Det 
har tidigare framkommit att hospice för flera av de intervjuade fungerar 
som en resort (se s. 137f.) i betydelsen tillflyktsort, dvs. att hit kan de 
tillfälligt komma för att rehabilitera sig. På hospice har de på ett helt annat 
sätt än hemma möjligheter att vila och äta upp sig och de får stöd att träna 
för att orka vara hemma igen. För att kunna realisera målet med att leva ett 
aktivt liv, så innefattar det att kroppen måste vårdas och tränas fysiskt. 
Träningen av kroppens funktioner skiljer sig från andra vardagliga 
handlingar, då den i detta sammanhang har ett specifikt syfte, nämligen att 
främja hälsa och förhindra försämring av sjukdom.  

Sjukgymnastiken uppfyller även Bells kriterier 1-5 för ritliknande 
handlingar. Den är exempel på en traditionell, formaliserad och regelstyrd 
aktivitet som utförs inom given praktik och kontext. Det finns en särskild 
kompetens hos sjukgymnasten som utövas i enlighet med kunskap och 
beprövad erfarenhet. En viktig del av sjukgymnastens kompetens är 
pedagogisk då det handlar om att informera, motivera och medvetandegöra 
patienten om sin kropp och hur denne själv kan få den att fungera på bästa 
sätt. Till sjukgymnastens hjälp finns olika redskap som används i en 
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träningslokal eller i den befintliga miljön. Patienten följer regelstyrda 
träningsprogram, vilka successivt syftar till att stegras och bidra till att 
skapa en förändring (transformation). Sjukgymnastiken bygger på bestämda 
fysiska medvetna repetitiva aktiviteter/handlingar med kroppen vilka har ett 
bestämt mål i sikte och som skiljer dessa från andra mer oreflekterade 
handlingar i den dagliga livsföringen. Den inrymmer mer än att bara 
förbättra patientens fysiska funktionsförmåga. Den inrymmer även 
realiserande av vissa värden såsom uppmärksamhet/bekräftelse, beröring, 
uppmuntran, omsorg, hälsa, välbefinnande, kraft och handlingsförmåga. 

Hur ser rummet ut där sjukgymnastiken utövas? I mina beskrivningar 
saknas ett speciellt rum eller träningslokal, utom i Almas fall. Sjukgym-
naster är en mobil yrkesgrupp som får skapa förutsättningar för träning och 
aktivitet i miljön omkring patienten med tillgängliga medel.   

Mer specifikt gör jag tolkningen, i Eriks fall, att träningen utgör en 
ritliknande aktivitet som har en livsåskådningsmässig innebörd. Utifrån 
tanken att livsåskådningen ger ett visst perspektiv på omvärlden, så handlar 
det här om att något specifikt är centralt och upplevs meningsfullt. I detta 
fall innebär det att träningen förstärker det som i Eriks personliga livs-
åskådning utgör ett centralt värde för honom: ’Jag vill hålla uppe min 

kondition’. Det stöds av att han genom hela berättelsen återkommer till hur 
han livet igenom på olika sätt försökt upprätthålla en god kondition och 
muskelstyrka160. I Eriks fall behöver han inte bli stark och få bättre 
kondition för att kunna bo hemma, för det finns inte kvar och han ska inte 
längre ta hand om sin demenssjuka fru. Däremot så gör jag tolkningen att 
innebörden av att ha en god kondition är en del av hans självbild och 
identitet och är därför viktig för honom att upprätthålla. 

Även i Almas fall ser jag att det är möjligt att tolka att hennes träning 
skulle kunna utgöra en ritliknande aktivitet som har en livsåskådnings-
mässig innebörd och i detta fall syftar denna till att få vara i sitt eget hem. 
Hemmet är inte bara hennes hem som hon känner sig hemma i. Det utgör 
ett centralt värde för henne. Hennes hem är, dels fyllt med ärvda 
betydelsefulla saker från barndomshemmet, dels har hennes hem funktionen 
av att vara ett öppet hus med mycket bjudningar för att skapa gemenskap 
som ger hennes liv mening161. Att vara den perfekta värdinnan som skapar 
glädje och gemenskap genom att bjuda på god mat och berättelser är en del 
av Almas självbild och identitet.   

Dessa exempel på utsagor visar att gränsen för vad som handlar om 
vardagliga saker och vad som har att göra med den personliga livs-
                                              
160 Jfr Erik s. 103. 
161 Jfr Alma s. 183f. 
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åskådningen inte är knivskarp162. Eriks och Almas betonande av träningen 
kan vid en första anblick tolkas handla om dagliga rutiner utan någon 
särskild livsåskådningsmässig innebörd. Det som stödjer tolkningen är att 
de återkommer flera gånger i berättelserna till att träningen inte bara är 
något de ägnar sig åt. Träningen syftar till att de ska kunna upprätthålla det 
som är viktigt för dem och som är en del av deras identitet. 

Ytterligare en intressant tolkning som befinner sig längre ifrån 
självförståelsen, men som är svårare att hitta stöd för i materialet är att 
sjukgymnastiken är en ritliknande aktivitet som besvärjer försämring av 
sjukdomen och i förlängningen besvärjer döden. Över sjukdomen har de 
inte någon kontroll, men sin fysiska rörlighet kan de i alla fall påverka 
genom sitt ritliknande handlande i form av fysisk träning. Framstegen de 
gör är tecken på att de är aktiva, lever och är långt ifrån sängliggande, vilket 
inger hopp163. Symboliskt innebär det att de då är längre ifrån döden164.    
  

Rum för samtal – erfarenheter av personalen vid hospice 

Beträffande de palliativa enheterna ger de intervjuade uttryck för både 
positiva och negativa erfarenheter av vårdgivare och hur de möjliggör 
allmänmänskliga möten och samtal. Här talar de inte om en specifik 
yrkeskategori till skillnad mot de beskrivna erfarenheterna från de onkolog-
iska klinikerna där läkarna var i fokus.   

Heidi frågar sig hur vårdgivarna orkar vara så trevliga, glada och pigga 
hela tiden. 

 
Dom är så glada och pigga, ja det är en otrolig personal här! Jag kan inte 
fatta att dom orkar vara så? Vilken knapp trycker dom på och orkar vara så 
glada och trevliga hela tiden? För det är dom verkligen, det är inte bara prat!  
Personalen ger ju mycket, för vi skojar och pratar och så där. Och det är ju 
dumt om man inte ska hänga på det… Det finns mycket möjligheter om jag 
vill ta dom… Humor för mig, är när man kan prata och skoja med 
varandra… eh… Gled blöjan iväg och så där… man behöver inte göra det så 
dramatiskt. Det tycker jag lättar! Annars skulle man väl bara ligga och tycka 
synd om sig själv och det skulle bli ganska tråkigt. Skulle det inte?   

 
Vad menar hon med: ’Vilken knapp trycker dom på och orkar vara så glada 

och trevliga hela tiden?’. En möjlig tolkning är att hon syftar på att 
vårdgivarna är professionella, då de alltid har gott bemötande. Den 
                                              
162 Jfr Kallenberg & Larsson, 2004, s. 66-69. 
163 Detta skulle även kunna tolkas som en coping-strategi. Jfr Salander, 2003, s. 161, 
”Kroppens förfall är sjukdomen. Känns kroppen som vanligt så är ju också sjukdomen 
långt borta”.  
164 Jfr tolkning s. 168f. 
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symboliska innebörden av att kunna trycka på en viss ’knapp’ kan tolkas 
handla om att hon förundras över hur vårdgivarna klarar av att växla mellan 
de olika patienterna på vårdavdelningen och alltid kunna inta denna 
trevliga, glada hållning gentemot dem. Särskilt med tanke på att de hos 
olika patienter måste hantera vitt skilda situationer och personligheter.  

Hon säger vidare: ’Personalen ger ju mycket…’ och ’Det finns mycket 

möjligheter om jag vill ta dom’. En möjlig tolkning är att hon menar att 
vårdgivarna verkligen bjuder på sig själva genom samtal och skojar med 
henne, vilket hon tycker lättar upp stämningen vid omvårdnads-
situationerna. En annan tolkning är att hon faktiskt menar att de möjligheter 
till samvaro och aktiviteter som finns bestäms och erbjuds av vårdgivarna. 
Vårdgivarna ’ger’ henne något, utan att egentligen veta om det är det hon 
vill och behöver ha. Hennes frihet och valmöjlighet består i att antingen 
vara med eller att inte vara med på det som erbjuds. Det asymmetriska 
förhållandet i vårdrelationen blir påtagligt, då det är vårdgivarna som 
utifrån sin makt dirigerar villkoren för samvaron och tänkbara aktiviteter. 
Berättelsen lyser med sin frånvaro av att vårdgivarna i stället är öppna för, 
tar emot och utgår från Heidis intressen och resurser och att de utifrån dessa 
tillsammans med henne skapar möjligheter. Utifrån denna tolkning kan 
vårdgivarnas i detta fall alltid så ’…glada och trevliga’ bemötande behöva 
problematiseras. Vad kan det medföra för konsekvenser? Heidi uttrycker ju 
visserligen att hon uppskattar skämt och skoj, för annars skulle hennes 
tillvaro bli så tråkig i längden. Jag kan dock se en risk med en oreflekterad 
och jämt skojfrisk hållning från vårdgivarnas sida gentemot patienterna. 
Den kan snarare motverka än främja ett klimat där patienter upplever att det 
är okej att ta upp behov eller frågor som de själva upplever att de har. Det 
är med andra ord inte självklart att denna hållning skall vara 
mönsterbildande för hur vårdgivare inom den palliativa vården alltid skall 
förhålla sig gentemot patienterna165. 

Aurora talar om att personalen genom sitt bemötande visar prov på att de 
har kompetens och utbildning. 

 
Det syns på personalen att dom är utbildade för det här och att det inte är, 
vad ska jag säga, någon slags glättig fernissa som dom har. Utan dom är ju 
verkligen medkännande. Det märker man inte minst på att så fort dom har 
någon tid över så kommer dom in för att prata. Och då pratar man inte 

                                              
165 Jfr Westman m.fl., 2006, s. 174f. Där det framkommit att patienter kan uppleva 
existentiellt stöd av att vårdgivarna har en professionell attityd och ger dem information 
om praktiska saker och pågående behandling, men de saknar och efterlyser att 
vårdgivarna i större utsträckning dels tar sig tid till samtal med dem, dels efterfrågar vad 
de har för specifika frågor. 
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specifikt om sjukdomen utan tvärtom man talar om precis det som man är 
intresserad av eller det dom är intresserade av.   

 
Med uttrycket att vårdgivarna inte har någon ’glättig fernissa’, gör jag 
tolkningen att hon menar att de inte spelar någon roll eller förställer sig, 
utan hon upplever att deras bemötande är äkta. Vårdgivarna kommer ofta in 
och pratar med henne om andra saker än om själva sjukdomen: ’…det som 

man är intresserad av’. Detta tolkar jag visar att det finns en tillåtande 
hållning hos vårdgivarna att de kan vara personliga och vänskapliga med 
henne, då de inte bara talar om det som så specifikt hör till deras 
professionella roll och kunskap om sjukdomen. De kan tala med henne om 
alla möjliga saker och som intresserar dem båda: ’…eller det dom är 

intresserade av’. Det sistnämnda speglar att det finns en ömsesidighet i 
relationen dem emellan.    

Vården förefaller utifrån Heidis och Auroras berättelser vara 
relationsinriktad då vårdgivarna kommunicerar och försöker etablera någon 
form av relation. Heidi och Aurora blir för en stund upptagna av något 
annat än sig själva och sin sjukdom som allt kretsar kring så mycket ändå. 
Huruvida de och vårdgivarna egentligen möts och det förs en ömsesidig 
dialog mellan dem framkommer inte. Det framkommer inte heller om 
vårdgivarna är lyhörda för hur Heidi och Aurora upplever och förstår sin 
situation och vad som är viktigt för dem166.  

Alma efterlyser mer tid och engagemang hos vårdgivarna, att de ska ta 
sig tid att sitta ner och prata med henne och övriga patienter och inte bara 
rusa förbi eller alltid utbyta några ord på stående fot eller i dörröppningen. 

 
De enda man kan prata med här förutom ens besök så är det ju när dom 
hjälper en att komma ur sängen och sånt där. Och så med sköterskan när 
hon kommer in med medicinen om hon har tid à två minuter att sätta sig 
ner! Det är vad man har av personalen, för dom har inte så mycket tid! Och 
det är det som jag tror att ALLA saknar, att det ska ges tid att sitta hos 
människor och tala med dem.   

 
Att lyssna till vad människor verkligen har att säga och vad som upptar dem 
är något som Alma själv ägnade sig åt inom sitt människovårdande yrke. 
Hon upplever också en brist i att hon knappt träffat en läkare och hon har 
varit på avdelningen i flera månader. 

 
Läkare ser man ALDRIG HÄR! Det ska komma en läkare från X-sjukhuset. 
På dom här fyra månaderna har dom kommit in hit EN gång och satt ett par 
minuter. Och nästa gång stod dom och hade varken tid att sätta sig eller 

                                              
166 Jfr Friberg, 2001, s. 136, som talar om möte mellan vårdgivare och patient på samma 
respektive skilda planhalvor. 
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annat. Det är väl vad jag har sett av läkare. Jag är van vid rond varenda dag, 
men så är det inte!   

 
Vera anser i likhet med Alma att det saknas tid hos vårdpersonalen att hinna 
intressera sig för patienterna som personer och överhuvudtaget fråga hur de 
mår. 

 
Dom (sjuksköterskor och läkare) är inte så värst tillmötesgående, för dom 
har så bråttom jämt! Dom stannar inte opp mycket och frågar eller 
någonting. Det gör dom inte! Det är väl bara om man har någonting som 
man har ont utav eller så där så man kan fråga. Annars så är det ingenting!   

 
Enligt Veras beskrivning synes det som hon får uppmärksamhet enbart om 
hon har ont eller liknande. Det förefaller även som att det är hon som måste 
ta initiativ, för att få kontakt med vårdgivarna.  

Alma och Vera ger uttryck för att vårdgivarna är inriktade på det 
medicinska och uppgiftsorienterade i omvårdnaden och det saknas tid att 
uppmärksamma patienterna som personer. Kommunikationen här rör mest 
omvårdnadsbehov och medicinska problem. Berättelserna speglar att 
vårdgivarna saknar tid att vara med de boende efter de boendes behov och 
önskemål och att det saknas utrymme för mellanmänskliga möten och 
dialog. 
 

Finna livet igen – lära sig att hantera livssituationen 

Varje ny dag som svårt sjuk går ut på att orka och försöka leva som vanligt. 
Eftersom livssituationen är förändrad, behöver de lära sig att hantera saker 
annorlunda än förut, alltså finna livet igen167. De talar här om lärande i två 
skilda bemärkelser. Endast en av de intervjuade beskriver explicit att 
lärandet handlar om stödjande samtal i omvårdnadssituationen. Det handlar 
både om att hon har fått stöd att lära sig att acceptera sin förändrade kropp, 
men också stöd att kunna hantera denna. De övriga talar mer implicit om 
sitt personliga lärande i form av att de själva har fått lära sig att ta ner sina 
mål i livet till en lägre nivå. De talar om lärande i termer av: 

1) göra förändringar i sitt liv, ta ner värderingar och mål, omvärdera 
saker som tidigare varit viktiga 

2) få nya erfarenheter, intressen och sysselsättningar   
3) anpassa sig efter vad sjukdomen tillåter rent fysiskt  
4) få nya insikter, förändrat sätt att tänka och resonera 

                                              
167 Jfr Salander, 2003, s. 155. ”Ibland får man en känsla av att vardagen är en kostym 
som man ofrivilligt avklätts och nu söker ta på sig igen. När man väl börjar få på sig den 
så infinner sig också meningen i tillvaron, då den just ligger förborgad i vår vardag”. 
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Rum för lärande – acceptera sin kropp 

Sjukdomens fysiska förändringar av de intervjuades kroppar kan leda till att 
de upplever att de inte längre har kontroll över sina kroppar eller att de inte 
tål sig själv. Lärande handlar då om att acceptera sin förändrade kropps-
upplevelse. Det är då viktigt att vårdgivarna kan skapa rum för lärande. 
Christina berättar att hon har fått tillbaka sin livsglädje. Hon förlorade 
denna i samband med att hennes äggstockar opererades bort pga. cancer och 
hon fick en ileostomi168. 

 
Och då när jag kom hit (hospice) för rehabilitering… då så var jag väldigt 
nere kan jag säga för det va… Jag ville inte leva… Jag ville… och det var 
inte roligt för mina barn och det var inte roligt för min man, för vi har varit 
gifta i 41 år och har två vuxna söner… och jag förstår i efterhand att det 
måste ha varit jättesvårt för dem! Men… och när jag kom hit så kände jag 
att ja här kommer jag att sluta… så kände jag då… jag tålde… inte mig 
själv på något sätt… och det här med stomin… det var en jobbig operation!   

 
När hon lärt sig att acceptera stomin som en integrerad del av henne själv 
gav sorgen vika och hon fick livsglädjen tillbaka. 

 
Anita (läkaren) och jag talades vid väldigt mycket och hon sa att: – Du är 
inte deprimerad, men du har mycket sorg inom dig! Och det kan hända att 
det var så, för jag ville inte visa så mycket när barnen kom och när min man 
kom utan jag bar det inom mig så jag var ensam med det här! Och det 
förstod hon. Men efter en vecka lärde hon mig. Ja, för vi pratade väldigt 
mycket, så att jag liksom kom på andra tankar kan jag säga. Och så lärde 
dom (personalen) mig, för jag tålde inte stomin. Jag kunde inte se, jag 
kunde inte känna lukten. Jag tyckte bara att det luktade! Och då var dom så 
fina här att jag fick handdukar med parfym på, så jag behövde aldrig komma 
i beröring första veckan, fjorton dagar med stomin. Dom skötte allting åt 
mig. Sen lärde dom mig små grejer varje dag t. ex att försöka titta på den 
och se hur dom gjorde och tillslut övervann jag det där. Jag accepterade det!    

 
Flera typer av lärande visar sig här. För det första fick Christina emotionellt 
och existentiellt stöd av läkaren och av övriga vårdgivare att frigöra de 
inneboende känslorna som innebar att hon inte ville leva längre. Genom 
stödjande samtal fick hon hjälp att tolka och förstå sina känslor och att 
hantera sin sorg, vilket kan ses som en form av dialogt lärande då hon gavs 
möjligheter att bearbeta och utveckla kognitiva och emotionella insikter. 
För det andra fick hon stöd att lära sig att känslomässigt acceptera den nya 
och främmande kroppsdelen. Det kan ses som en form av analogt lärande. 

                                              
168 I detta fall mynnar stomiöppningen ut på buken, så att tunntarmsinnehållet kommer 
ut i en påse som är fäst runt öppningen. 
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Hon fick samtalsstöd för att nå insikt och förståelse för sin situation och 
förändrade kroppsupplevelse. Stödet syftade till att hjälpa henne att 
integrera den nya kroppsdelen som en del av henne. För det tredje fick hon 
information och utbildning om sin förändrade kropp. Hon fick kunskap om 
hur stomin fungerar och hur den ska skötas, vilket kan ses som katalogt 
lärande. För det fjärde fick hon praktiskt stöd och handledning att sköta och 
hantera sin stomi som kan ses som en form av dialogt lärande. Detta 
eftersom vårdgivarna i samspel med henne lärde ut olika praktiska 
strategier och handledde henne att klara av stomins lukt och utsöndringar, 
och därigenom utveckla en handlingsberedskap för olika situationer. 

Innebörden av att skapa rum för lärande handlade här om att hela 
vårdteamet tillsammans kunde möta Christina där hon befann sig tanke- och 
känslomässigt och ge stöd så att hon kunde acceptera sin förändrade 
livssituation och kroppsupplevelse. Ur ett livsvärldsperspektiv så handlade 
det här om att vårdgivaren lyckades möta och utgå ifrån hur Christina 
upplevde den förlorade och ersatta kroppsdelen när de planerade vården169.   
 

Rum för lärande – ta ner sina mål och skapa mening 

En annan dimension av lärande handlar om att de intervjuade i takt med att 
livet förändrats har fått anpassa sina framtida mål till vad den aktuella 
livssituationen tillåter i syfte att skapa mening. De intervjuade talar implicit 
om lärande i form av att ändra målsättning och omvärdera tidigare centrala 
värden och livsvärderingar som rör deras arbete, fritid, semester och dagliga 
livsmönster. Den aktuella livssituationen styr vad de klarar av att göra och 
hur de tänker och värderar saker jämfört med när de var friska. 
 

Det här är en ny erfarenhet. Jag har fått ändra mitt liv helt. Och det har inte 
varit lätt!… (---) Ja dåtiden… det är… den kommer ju inte tillbaka… det 
gör den inte och det vet jag. Det är ju det här att jag längtar till jobbet, men 
det vet jag att det får jag slå ifrån mig… Det blir inte så och det kommer 
aldrig att bli så… Om framtiden… Det är klart att jag vill att… jag helst ska 
bli pigg… så att jag orkar… ORKAR! Jag skulle vilja orka upp till fjällen 
igen och kanske gå, vandra lite, för nu har vi ju inte varit uppe på länge… 
det… och visst skulle jag vilja åka skidor igen, men det vet jag ju att det blir 
ju inte så för jag kommer inte att orka… två stavar har jag skaffat mig, så 
jag är glad om jag kan gå ut med dem… Så att jag får liksom ta ner mina 
värderingar och mål på en mycket lägre nivå… det får jag göra och värdera 
något annat i stället. Det är väl det som är min framtid… och sen så kan jag 
inte säga någonting mer… vad som slår till! Christina 

 

                                              
169 Jfr Dahlberg m.fl., 2003, s. 25. 
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Arbetet har varit centralt i Christinas liv, men hon kan inte återgå till det. 
Beträffande framtidssynen så har den förändrats. ’Jag har fått ändra mitt liv 

helt’. Tidigare var det en självklarhet att se fram emot semester och 
skidåkning i fjällen med familjen. Visst skulle hon vilja det, men hon inser 
att vad hon i nuläget kan hoppas på är att i alla fall bli så pass pigg att hon 
orkar göra det hon för stunden klarar av att göra. Med uttrycket: ’… ta ner 

mina värderingar och mål på en lägre nivå… det får jag göra och värdera 

något annat i stället’, tolkar jag att det finns en medvetenhet hos Christina 
att hennes liv är förändrat och inte kommer att bli detsamma och att hon får 
lov att anpassa sig till detta.   

Hos Håkan finns en medvetenhet om att det som varit är ett avslutat 
kapitel. Nuet är mer påtagligt och betydelsefullt att göra det bästa av. 

 
I termer av det som varit… har det varit. Det som är gjort det är gjort och 
det kan jag inte göra så mycket åt… eh… I termer av framtid så tänker jag 
att jag ska bli bättre och upp och gå… det är det första steget. Jag ska upp 
och gå som vanligt, men hur lång tid det tar det vet jag inte. Men det hänger 
mycket på mig själv och hur mycket jag tränar. Och jag tränar väldigt 
mycket! Eftersom jag idrottat… i 37 år av mitt liv har jag hållit på med 
idrott, så jag är van att träna. Så jag kommer nog snart att vara på benen 
igen och jag hoppas också att kunna återgå till yrkeslivet också! Det är lite 
mina tankar just nu. Men om jag inte kan det så är det ingen katastrof, för 
jag har tillräckligt mycket att pyssla med som mer än väl fyller mina dagar.   

 
På ett praktiskt plan tänker Håkan kring framtiden i kortsiktiga termer, 
vilket rör hans fysiska kapacitet. Innan han kan göra några som helst planer 
inför framtiden måste han bli så stark att han kan gå som vanligt. Det 
kommer att ta den tid det tar, beroende på hur aktivt han kommer att arbeta 
för att bli bättre. Arbetet har en central betydelse i hans liv och han skulle 
gärna återgå till det. Håkan ser det dock inte som någon katastrof om hans 
önskan inte går att infria, för han har massor av intressen som han ägnar sig 
åt. 

 
Jag ägnar mig åt Qigong, det kan jag göra fast jag sitter i rullstol och det är 
bra för både kroppen och själen. Jag ägnar mig åt meditation. Det ger mig 
oerhört mycket! Jag är road av mycket. Jag läser, jag skriver och jag målar. 
Så jag har olika intressen som berikar min tillvaro och ger den mening 
förutom min familj förstås. Jag skrattar och skojar mycket! Jag tror att det 
gör att man lever längre. (---) Akvarellmålning och korsordslösning är nya 
saker i mitt liv. Kombinerar man dessa två så tränar man båda 
hjärnhalvorna.   

 
Vid en första anblick ger Håkan här en beskrivning av vad han gör om 
dagarna när han inte längre kan arbeta. Han ger exempel på tidigare och nya 
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intressen och hobbies som han funnit är meningsfulla och som får dagarna 
att gå. En tolkning längre ifrån självförståelsen som jag gör är att Håkans 
praktiska och mentala sysselsättningar är ett uttryck för katalogt lärande. 
Korsordslösning förbättrar och upprätthåller hans minne, ordförståelse och 
allmänbildning. Qigong och meditation stärker honom både på ett fysiskt 
och psykiskt plan och verkar avstressande. Tillsammans utgör de olika 
aktiviteterna analogt lärande, i bemärkelsen att han genom perspektivskifte 
och anpassning av sin förändrade livssituation har fått ta upp och skapat nya 
intressen då han inte längre kan arbeta. Aktiviteterna bidrar till att skapa 
struktur i hans dagliga liv och ger det innehåll och mening. 

Håkan och Christina var när vi träffades sjukskrivna från sina arbeten. 
De ger uttryck för att sakna och längta till sina arbeten. Arbetet har haft 
ganska stor betydelse i flera av de intervjuades liv. Håkan och Christina ger 
uttryck för att nu ha olika intressen som de fyller sina dagar med och är 
nöjda med. Jag undrar om det kan tolkas som något de besvärjer som en 
sanning för att uthärda sin existentiella situation?   

Anna önskar att bli så pass frisk att hon och maken kan fullfölja sina 
sedvanliga planer att resa på sol- och badsemester i vinterkylan. 

 
Jag hoppas ju på att man ska kunna bli frisk och att vi ska kunna resa 
utomlands igen och så där… men jag säger ju det att jag kan ju inte resa 
någonstans, för jag tycker ju om att simma och så där och det kan jag inte 
göra ännu för det orkar jag inte ännu… men sen kanske till våren, då har vi 
planerat att vi kanske ska resa. Och det är ju som barnen säger: – Res så 
länge ni kan resa! Man vet aldrig… för vem som helst kan ju egentligen dö 
knall och fall! Det är inte bara jag som är cancersjuk som kan gå bort… Nej, 
så jag menar… det vet man ju aldrig!   

 
Hon ger här uttryck för att längta efter att kunna resa som de alltid brukar 
göra. Men samtidigt vill hon inte resa just nu, för det är inte samma sak att 
resa när hon är sjuk och hon inte orkar röra sig. Barnen uppmanar dem dock 
i alla fall göra det: ’– Res så länge ni kan resa! Man vet aldrig’. Här skönjer 
jag en tveksamhet hos Anna att vänta för länge, för då kan det vara för sent 
överhuvudtaget. Men så fortsätter hon: ’… vem som helst kan ju egentligen 

dö knall och fall! Det är inte bara jag som är cancersjuk som kan gå bort’. 
Här visar sig en spänning i citatet, för nu jämför hon sig helt plötsligt med 
friska människor som befinner sig i icke hotade livssituationer. Hur kan jag 
förstå det? En tolkning längre ifrån självförståelsen är att hon genom att 
byta referensram – från att vara sjuk till att jämföra sig med andra som är 
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friska – så kan hon distansera sig från sin existentiella situation och 
därigenom uppleva sin situation mindre hotande och ångestladdad170. 

 
Annars får man väl hitta på det man liksom klarar av för dan, kanske åka på 
någon utflykt! Kanske bara åka på någon bussresa för dan, bara för att se 
något annat. Man får ta det som finns och hur man känner för det.   

 
Det förefaller ändå finns en sorts bearbetad insikt hos Anna att hon i 
nuläget i stället får lov att anpassa sig och göra det hon för stunden klarar 
av att göra. Det utgör ett exempel på analogt lärande och syftar till att skapa 
struktur och mening i den aktuella livssituationen. Annas medvetenhet om 
hur sjuk hon egentligen är förfaller att variera i olika situationer. En 
tolkning längre ifrån självförståelsen är att den fungerar som ett skydd för 
hennes existentiella belägenhet.  

Hos både Christina, Anna och Håkan handlar lärandet om att de försöker 
anpassa sig och omvärdera sina aktiviteter till något som de klarar av och 
tycker är roligt. Lärandet som beskrivs här kan ses som ett uttryck för 
analogt lärande i form av ett perspektivskifte i livsåskådningen, då de har 
fått lov att omvärdera det som tidigare har haft central betydelse i deras liv. 
Det kan även ses som en process som syftar till att de ska kunna skapa 
mening i den nuvarande livssituationen. 
 

Nej, att bygga upp någonting alltså när man har kommit till det här läget, 
det är alltså väldigt svårt! Aurora 

 
Det svåra som Aurora ser det är den förlamande trötthet som sjukdomen 
medför. 

 
Jag har ju alltid varit intresserad av språk och att läsa mycket… I den mån 
man inte är för trött nu, för den här sjukdomen gör att man blir väldigt 
trött… så försöker jag läsa… Förhoppningsvis så… kan man räkna med. 
Nej, inte räkna med men kan hoppas på att få vara någorlunda pigg. Ja, hur 
länge det vet man ju inte!   

 
Beträffande framtiden så vet hon inget om hur denna kommer att gestalta 
sig eller hur länge hon får vara förskonad från svåra smärtor och liknande. 

 
Jag hoppas eller det jag kan hoppas utav livet nu är att det blir drägligt! Så 
att man härdar ut… mer kan man inte säga för man vet så lite! Och det är 
egentligen ingen som vet så mycket mer heller! Rent sjukdomsmässigt vet 

                                              
170 Jfr Salander, 2003, s. 43. Det är inte ovanligt att cancersjuka lägger en 
kollektiviserande innebörd i hanterandet av sin situation, jag är minsann inte ensam i 
denna belägenhet. Denna strategi syftar till att skapa skydd och hopp gentemot risken för 
att dö. 
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man ju… Men hur den enskilda individen upplever det, det kan ju bara man 
själv veta eller säga någonting om… när man kommer lite längre på vägen. 

 
Auroras tillstånd, hur pass trött hon är avgör från dag till dag vad hon kan 
göra. Hon ger uttryck för att det är möjligt för henne att göra planer inför 
framtiden eller vad hon ska syssla med i den aktuella livssituationen, men 
de är ovissa. Jag gör tolkningen att det lärande som visar sig här handlar om 
att Aurora försöker anpassa sig till sin dagsform och till hur sjukdomen 
kommer att utveckla sig och är uttryck för analogt lärande. Det innebär att 
hon gjort vissa insikter om sin sjukdom och kapacitet och hur det påverkar 
hennes dagliga liv. ’Rent sjukdomsmässigt vet man ju. Men hur den 

enskilda individen upplever det, det kan ju bara man själv veta eller säga 

någonting om… när man kommer lite längre på vägen’. Med detta tolkar 
jag att Aurora menar att vilket förlopp sjukdomen oftast har, finns det 
kunskap om, vilket vårdgivarna kan hjälpa henne att förbereda sig inför. Att 
erhålla information om sin sjukdom, förväntade symtom och utveckling är 
ett uttryck för katalogt lärande och syftar till att patienten får en 
handlingsberedskap inför vad som väntar denne. Hur Aurora kommer att 
uppleva försämringen och slutligen döendet är något som är individuellt. 
Det är ingenting som vårdgivarna har erfarenhet av eller som de kan 
förbereda henne inför.   

Vera tycker själv att hon har förändrats som person av sin sjukdom. 
 
Man ser ju att livet inte är en dans på rosor, utan man får tänka sig för vad 
man säger och vad man gör… det tror jag nog att jag eh… Ja, så där att man 
får inte anmärka på andra människor…du vet som man kan göra ibland:  
– Det är väl inte så konstigt att hon blev sån och sån! Säger man… Men det 
får man inte göra! Och det kanske jag har tänkt på och blivit försiktig med 
att yttra mig om andra människor… Det tror jag är en viktig insikt som jag 
har fått. Att jag inte ska anmärka på varken det ena eller det andra, utan 
hålla tyst med det jag ser och tänker... det tror jag. 
J: Är det din sjukdom som har påverkat det? 
Ja… det kan man nog säga att det är för man är ju inte sig lik när man är 
sjuk och mot när man var frisk heller! Man tänker ju på ett annat sätt. Det 
gör man. För man tänker som att… Jag har alltid sagt att: Hoppas att jag 
aldrig kommer att sitta i rullstol, har jag jämt sagt! Och nu sitter jag där i 
rullstol! Och det är det som är så konstigt tycker jag, så man får nog vara 
väldigt… Man får nog tänka sig för många gånger här i livet och inte yttra 
sig så vårdslöst om man säger så. Utan man bör nog tänka sig för innan man 
yttrar sig om både det ena och det andra och om sig själv också för den 
delen.   

 
’Man tänker ju på ett annat sätt’. Vera kan se vissa saker i ett nytt ljus och 
inser att hon har förändrats och även måste ändra sina värderingar. ’…man 
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får tänka sig för vad man säger och vad man gör’. Hon hade tidigare tänkt 
att, hoppas jag aldrig blir rullstolsbunden, men nu är hon det. Detta är ett 
uttryck för analogt lärande i form av ett perspektivskifte i livsåskådningen 
kring hur hon värderat vissa saker. Hon hade kanske en föreställning 
tidigare om andra som är rullstolsbundna eller hur det skulle upplevas att 
vara rullstolsbunden. ’…man bör tänka sig för innan man yttrar sig om 

både det ena och det andra och om sig själv också för den delen’. Här gör 
jag tolkningen att hon menar att hon nu själv har fått uppleva hur det är att 
vara rullstolsbunden och hur människor i sin tur uppfattar och behandlar 
henne. Ger hon uttryck för att bli annorlunda behandlad och sedd av 
omgivningen som rullstolsbunden jämfört med tidigare? Den lärdom hon 
gjort utifrån den erfarenheten är att hon ska vara försiktig med sina 
fördomar och att inte dra förhastade slutsatser, för vem som helst kan 
hamna i en liknande situation.    

Almas reflektioner skiljer sig från de övrigas då hon inte så tydligt ger 
uttryck för någon form av lärande som de övriga här gör. 

 
Det är en påfrestning att vara sjuk för man är en feses av fot (sic) när man är 
sjuk! Och man är… lika lätt som man är mycket känslig för en vänlighet 
och generositet, så är man känslig för såna små bagateller som man tycker 
går en emot. Man tycker att saker och ting som ska bli den och den tiden 
och så blir det inte. Då är man känslig för sådant också. Och det upptäcker 
man efter hand, att sånt som inte bekom en ett enda dugg när man var frisk 
så blir det inte hela berg men… det blir svårare att övervinna!   

 
Däremot gör jag tolkningen att hennes upplevelse av inte känna igen sig 
själv och sina reaktioner som sjuk, ändå kan tolkas handla om en form av 
förändring, anpassning, dvs. analogt lärande. ’…sånt som inte bekom en ett 

enda dugg när man var frisk så blir det inte hela berg men… det blir 

svårare att övervinna!’. Hon upplever att hon blivit känsligare för saker 
som inte bekom henne på samma sätt som när hon var frisk och hon 
uttrycker: ’…man är en feses av fot när man är sjuk!’. Vad menar hon med 
detta? Feses kan spåras till ett värmländskt uttryck med samma uttal som i 
folkmun betyder att man känner sig ynklig eller svag. Denna betydelse av 
feses i kombination med uttrycket ’av fot’ skulle kunna spåras till och 
kopplas ihop med det allmänna talesättet att man ibland pga. sjukdom eller 
av ett dåligt bemötande kan känna sig nere, i bemärkelsen nertryckt under 
skosulorna.  
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Bokslut   

Bokslut utgör ett övergripande tema som handlar om att de intervjuade 
blickar tillbaka och reflekterar kring hur deras liv har gestaltat sig och hur 
de önskar att avsluta sina liv171. Tolkningarna befinner sig både nära och 
längre ifrån självförståelsen. De livsfrågor som här blir aktuella är: Vad har 

jag åstadkommit i mitt liv? Hur kommer det sig att det gått bra för mig? 

Vad har jag att leva för nu? Vad lämnar jag efter mig för spår?  

De strävar efter att skapa en bild av sig själva och sina liv som de kan 
försonas med. Symboliskt tolkar jag det som att de inte vill ha några röda 

siffror i bokslutet av sina liv172. De ger uttryck för olika saker. Hur de 
tänker kring och förhåller sig till sin egen död. Det kan även handla om att 
det är viktigt att få göra klart olika arrangemang dels inför begravning, dels 
praktiskt och ekonomiskt vilket skall underlätta för närstående efter deras 
bortgång. Svårigheter i relationen med närstående tas upp och kan handla 
om att de inte upplever sig kunna tala med varandra om döden eller hur 
tiden efter deras bortgång ska bli. En tacksamhet i form av tur betonas av 
en del och ges olika betydelse. En del uttrycker att sjukdomen har påverkat 
och förändrat relationer mellan den sjuke och närstående och det finns en 
strävan hos dem att kunna förbättra relationer och att försonas.   

 

Arrangemang för närstående inför döden 

Här understryks betydelsen av att de ska få möjlighet att ordna upp och 
göra klart saker som skall underlätta för de närstående efter deras död. Det 
handlar om de ska kunna hinna ordna med praktiska och/eller ekonomiska 
saker, t.ex. lån på huset och arrangemang inför sin begravning. En av de 
intervjuade uttrycker en stor lättnad att hon löst hur tillvaron ska fungera för 
hennes son som är i stort behov av hennes omsorg och tillsyn. 

Anna är tacksam över att hon har lyckats få ett eget boende till sin vuxna 
son som har en utvecklingsstörning och är i behov av personlig assistans 
och tillsyn dygnet runt. 

 
Jag tänker ju jämt på barnen. Jag är ju så glad över att Micke bor där han 
bor, för det skulle inte gå annars. Nu vet jag att han har det bra, min… vår 

                                              
171 Jfr Lantz, 2003, s. 208. Bokslut inom palliativ vård kan handla om att göra färdigt, 
att avsluta relationer, lösa konflikter, att göra livsbokslut och att söka frid. Alla dessa 
aspekter kan innefattas i en strävan efter försoning. Förlåtelse blir också ett 
betydelsefullt led i strävan efter försoning, särskilt då det handlar om att lösa konflikter. 
Begreppen försoning liksom förlåtelse utgör allmänmänskliga fenomen. 
172 Jfr Salander, 2003, s. 37. ”Att förstå att livet går mot sitt slut kan underlättas av att 
man levt ett gott liv, att det känns naturligt att cirkeln sluts, jag har haft ett bra liv osv.”. 
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son, att han bor i eget boende. För jag menar skulle han bo hemma, då blir 
det ju en chock… om det inte går vägen. Och jag menar man får ju inte ett 
boende över en natt!    

 
Det innebär att Anna kan känna sig lugn att sonen fortsättningsvis kommer 
att vara i goda händer och klara sig den dag hon inte finns till hands. ’Jag 

tänker ju jämt på barnen’, vittnar om att fast Anna är sjuk och beroende, så 
prioriterar hon sitt föräldraansvar före sig själv och sina egna behov trots att 
barnen är vuxna. Sonen är ju på ett sätt fortfarande ett barn för henne då han 
bott hemma hela livet. Anna är också den som haft rollen att sköta om det 
mesta i hemmet inklusive varit hemma med barnen under deras uppväxt. 
Detta talar för att Annas tidigare föräldrafunktion inte har förändrats. Men 
hennes sjukdom påverkar i vilken grad hon kan upprätthålla sin funktion 
och rutiner inom familjen173.  

Erik är tacksam för att allt gick att ordna så bra, då han fick en 
höftfraktur och inte kunde klara av att vara hemma och sköta om sin 
demenssjuka hustru. 

 
När jag blev sjuk och han (husläkaren) kom hem och konstaterade att jag 
låg med en höftfraktur. Så ordnade han ambulanstransport till sjukhuset och 
ordnade på samma gång att min fru fick komma in på ett boende (för 
dementa) för hon kunde inte klara sig själv ett dugg utan min och 
hemtjänstens hjälp.   

 
Nu kan Erik känna sig lugn för han vet att hustrun är i goda händer på ett 
gruppboende i närheten av vårdhemmet där han själv är nu. På slutet blev 
det väldigt besvärligt för Erik att sköta om allt hemma och ha ansvar för 
hustrun, så han skulle inte vilja återgå till hur det var förr. 

 
Ja, jag skulle inte kunna återgå till det gamla. Nu är det inge ansvar inga 
bekymmer, ingenting vet du! Förut fick jag ju handla och sköta det mesta. 
Det hade ju varit en omöjlighet att lämna henne ensam… För jag fick ju 
gömma nycklar och allt så att hon inte kunde låsa upp och gå ut och 
försvinna.   

 
Med utsagan: ’… skulle inte kunna återgå till gamla’, syftar Erik på att hans 
och hustruns livssituation var ohållbar när de bodde i eget boende och 
skötte sig själva. Hustrun behövde tillsyn dygnet runt och Erik kunde aldrig 
koppla av och skötte allt i hemmet. Han var då ovetandes om att han själv 
var sjuk i cancer. 

                                              
173 Jfr Elmberger, 2004, s. 26f. En studie där det framkom att cancersjuka kvinnor 
strävade efter att upprätthålla sin funktion som den goda modern som är den som håller 
ihop familjelivet och har omsorg om barnens utveckling och behov.  
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För Håkan har det varit viktigt att göra arrangemang som underlättar för 
familjen vid begravning, därför har han nu åter trätt in i svenska kyrkan. 

 
Jag gick tillbaks in i svenska kyrkan för ungefär ett år sedan och 
anledningen att jag gick ur kyrkan berodde på att jag inte tycker om den här 
kollektivanslutningen. Jag tycker inte att man kan kollektivansluta en tro. 
Det är fel för mig, som om man tillhörde LO! (Vi skrattar) Nu gjorde jag ett 
aktivt val att gå in i kyrkan dels för att jag ändå har en stark tro och därför 
att det kändes riktigt, dels för att det är enklare då jag har cancer. För om jag 
skulle gå och dö så är det enklare med begravning och allt det här för dom 
(familjen) som är kvar.   

 
Håkans beslut att gå in i svenska kyrkan igen handlar inte om en förändrad 
religiös övertygelse på det personliga planet. Han har visserligen, som han 
själv uttrycker det, en ’stark tro’, så det kändes rätt för honom att göra det. I 
första hand, har han gjort det för familjens skull, att det skall underlätta för 
dem praktiskt med begravning i kyrkan. ’…så är det enklare med 

begravning och allt det här för dom (familjen) som är kvar’. Här undrar jag 
om Håken menar att bestämda traditioner som i detta fall, kyrklig begrav-
ning, kan vara något som är mer betydelsefullt för närstående, än vad det är 
för den sjuke. I grunden handlar det om vilka typer av övergångsriter174 
som är viktiga att upprätthålla och föra vidare till kommande generationer.  

Christina har tänkt igenom hur hon vill begravas och hur själva arrange-
mangen kring hennes begravning skall vara. Hon har upplevt att det varit 
svårt att diskutera detta med maken. 

 
Men ändå är jag inte rädd… rädd för att gå och dö! Nej, det är jag inte för 
det har jag tänkt över ganska mycket och det kan jag väl säga att det har vi 
(maken och hon) svårt att prata om. Det tar han inte till sig. Så det har jag 
skrivit ner allting. Det har jag gjort precis hur jag vill ha det. För vi har lite 
olika åsikter (skratt) vad ska jag säga om det nu skulle hända med 
begravning till exempel. Han är konservativ eller gammalmodigt uppfostrad 
med begravningar om man ska säga så, och jag är inte det. Jag vill inte ha 
någon grav. Och vill strös för vinden. Alltså jag har måst skriva ner det, så 
att dom vet. Annars blir det inte så! Och det har jag gjort, hur jag vill ha det 
och lagt det så att dom (sönerna) vet precis. 

 
Christina signalerar två viktiga saker. Maken är inte mottaglig för att hon 
ska dö, dvs. de kan inte tala med varandra om detta. Det finns olika syn, 
värderingar hos dem beträffande traditioner, vad som är brukligt att göra 
inom släkten när det gäller begravning. Hon har löst detta genom att hon 

                                              
174 Jfr Elliade, 1968, s. 90-91. Till övergångsriter räknas utöver pubertetsinitiationen 
födelse (dop), bröllop och död (begravning). Flera av dessa har för areligiösa människor 
förlorat sin rituella karaktär. 
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nedtecknat precis hur hon vill ha det med sin minnesplats och informerat 
sönerna om att detta dokument existerar. 

För Åke handlar det om ett behov att få tala med frun och reda ut hur hon 
skall klara sig praktiskt och ekonomiskt när han är död. 

 
Det är ju vissa saker som jag vill ha klargjort och så där eller vad jag ska 
kalla det för, (mycket svagt) men hon vill ju inte prata om det! Det går inte 
och jag har försökt flera gånger. Och det är ju sånt som kanske underlättar 
för henne sen rent praktiskt när jag är borta.   

 
Han betonade under vårt samtal att han inte funderar så mycket över sig 
själv, utan är det något han verkligen grubblar över i den aktuella 
livssituationen, så är det att han vill få tala med frun om hur hon ska klara 
sig sen. 

 
Jag går inte omkring och grubblar… Om det är något som jag tänker på så 
är det, DET!   

 
Åke upplever att det är ett stort bekymmer att frun inte vill tala om 
praktiska arrangemang. Han är den som har skött det ekonomiska i familjen 
och för honom är det centralt just nu att detta klaras upp innan det är för 
sent.  
 

Närstående i otakt   

De intervjuade ger här uttryck för en ledsamhet och oro över att de inte kan 
tala med sina närstående – i detta fall med sin man respektive hustru – om 
det som de upplever är viktigt att få klara upp.   

Åkes fru är inte mottaglig för att samtala med honom om hur sjuk han 
verkligen är, och att han snart kommer att dö och att han vill ordna med 
saker praktiskt. 

 
J: Är det något som du talat med personalen om? 
Nja, nej det har jag väl inte sagt så där precis. Men jag har ju en tanke om 
det… Det är ju sånt jag skulle vilja prata med min fru om, men hon vill ju 
inte prata om det så att säga (svagt). Så jag vet inte vad jag ska göra? Men 
jag ska väl prata med mina barn om det, liksom vad dom kan göra efteråt så 
att säga… Ja, jag har ju varit i kontakt med någon… det finns en sån här 
sjuk… socialsjuk… syster.  
J: Menar du en psykosocial sjuksköterska? 
Ja, och hon har pratat med min fru då men det får hon ju inte heller… Ja och 
hon har ju också upplevt att det går liksom inte.   

 
Från hospice har man inte heller genom samtal kunnat hjälpa Åke att närma 
sig frun. De har också upplevt att det inte går att nå henne. ’Så jag vet inte 
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vad jag ska göra?’, här gör jag tolkningen att Åke ger uttryck för att 
uppleva en maktlöshet för att han inte kan tala med sin fru om detta som är 
viktigt för honom. 

Christina är orolig för hur maken ska klara sig känslomässigt, för han tar 
inte till sig hur sjuk hon egentligen är.  

 
Det skulle jag vilja prata med honom om mer, men det går ju inte.  

 
Hon ger även exempel på att han ibland är oförstående när hon är ledsen 
och gråter. 

 
Nej, nu får du sluta! Nu får vi se framåt och det här klarar du! Men det är 
kanske inte just det jag känner just då. Utan det är kanske något helt annat 
jag känner, så det kan vara tufft med honom ibland faktiskt.   

 
Hon ger här uttryck för att uppleva skuld då hon gråter och inte kan skjuta 
ifrån sig sjukdomen och känslorna lika lätt som hon uppfattar att maken kan 
göra. En kurator vid hospice har även försökt att tala med maken i syfte att 
hjälpa dem att närma sig varandra och tillsammans kunna tala om det svåra. 

 
Jag har en kurator på PAH175, en jätte mysig tjej som jag har pratat med 
ganska mycket. Han (maken) var med en gång, hon ville att han skulle vara 
med, men det gick inte bra med dom två. Nej, hon sa (skratt). Hon sa: – Nej, 
han tyckte inte om henne och hon tyckte inte om honom heller. Nej (skratt) 
det blev aldrig något mer samtal. Han tyckte att hon slog ner på honom och 
det är klart att det var ju mitt fel. För det var ju jag som hade berättat det… 
hur jag känner så egentligen så var det ju jag som låg till grund för… Och 
hon sa ju det till mig också att… man når honom inte riktigt. Nej, det gör 
man inte, sa jag. Man når honom inte riktigt för han vill att jag ska vara 
pigg. Han vill att det ska vara helst som förr, men det blir ju inte så. Men 
sen så är han ju helt underbar på alla andra sätt och fixar och grejar, så man 
får inte bara se nackdelar av det heller.   

 
’… det är klart att det var ju mitt fel’. Hon ger även här uttryck för att 
känna skuld för att hon avslöjat för kuratorn, hur hon upplever makens 
bemötande när hon är ledsen. Och maken har upplevt att kuratorn slagit ner 
på honom, för att han är oförstående inför Christinas känslor. Hon tolkar 
själv att det inte går att nå maken för att han är inriktad på att allt ska återgå 
till hur det var innan, men det anser hon själv inte är realistiskt.  

Gunilla beskriver hur sjukdomen byggt upp en mur mellan henne och 
maken, så att de inte längre kan prata med varandra om hur de tänker och 
känner. 

 

                                              
175 PAH – Primärvårdsansluten hemsjukvård. 
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Det har varit jobbigt med min man då för att jag inte har kunnat prata 
särskilt mycket med honom om min sjukdom och hur jag… ja när jag har 
varit ledsen eller så där. Först nu har jag kunnat säga då till exempel att jag 
tycker att det var ledsamt, att han aldrig kom och hälsade på mig på 
sjukhuset då jag var nyopererad för bröstcancer. (---) Det har ju sårat mig 
lite grann, att han inte hälsat på. Och det har väl också gjort det lite svårare 
att ja ty sig till honom eller vända sig till honom när jag har varit ledsen och 
tyckt att det varit jobbigt. Och då har han (kvävt skratt) tagit illa upp för att 
jag liksom inte gör det (svagt) inte vänder mig till honom.  

 
Det går att skönja skuld hos Gunilla för att hon inte talat om för maken om 
hur sårad hon blev när inte kom och hälsade på, då hon först blev sjuk. 
Detta har lett till att hon inte vänder sig till maken. Gunilla har då uppfattat 
att maken i sin tur blivit sårad. Så det innebär att de båda hamnat i en ond 
cirkel, de glider allt längre ifrån varandra för att de inte kan tala med 
varandra. 

De olika exemplen berör, för de utgör starka beskrivningar av 
känslomässigt svåra dilemman för de intervjuade. På ett djupare plan tolkar 
jag att den sjuke och de närstående inte är i fas beträffande hanterandet av 
situationen, de är i otakt. Vad innebär det då i detta sammanhang att vara i 
otakt? En rimlig tolkning är att närstående inte har kommit lika långt i 
bearbetningen av situationen som de intervjuade, då de inte vill prata om 
det svåra och känsliga i deras gemensamma belägenhet. Det styrks av 
följande citat från Christina beträffande makens uppfattning: ’… han vill att 

jag ska vara pigg. Han vill att det ska vara helst som förr, men det blir ju 

inte så’. Hon ger uttryck för dels en medvetenhet om att hon inte ser att det 
är möjligt och realistiskt, dels att hon inte kan infria de förväntningar som 
hennes make har på deras liv. En annan möjlig tolkning är att skulle kunna 
vara ett uttryck för att de är i takt bearbetningsmässigt, men att de 
närstående kanske inte vet hur de ska hantera situationen. De känner sig 
med andra ord inte tillräckligt starka eller mår tillräckligt bra själva för att 
orka starta en dialog med den sjuke. Ytterligare ett sätt att förstå exemplen 
är att situationen även innebär ett hot mot de närståendes existens. De 
närstående anser sig behöva vara starka och rationella och hålla ihop 
vardagen och familjelivet och därför väljer de att inte visa eller släppa fram 
sina känslor och sin ångest i syfte att skydda den sjuke176.   

En tolkning längre ifrån självförståelsen, men som inte har stöd i 
materialet är att det har att göra med uppfostran och socialisering kring 

                                              
176 Jfr Salander, 2003, s. 15. Med stöd av andra studier hävdar han att närstående till 
cancerpatienter ofta mår sämre än patienterna själva. Den press som närstående utsätts 
för då de får ansvaret för familjens vardagsliv och för att hantera sina egna behov 
underskattas ofta. 
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kvinnligt respektive manligt beteende. Utifrån ett förenklat synsätt kring 
könsskillnader skulle man kunna tolka att män i större utsträckning 
förväntas tänka rationellt och lösningsinriktat, medan kvinnor förväntas 
vara mer emotionellt inriktade och därför har lättare att ge uttryck för sina 
känslor och tala om dessa. För Gunilla och Christina kan trycket lätta när de 
ges möjlighet att få tala ut och berätta om hur de känner sig utan någon 
förväntan på att få ett förnuftsmässigt svar på hur de ska handla.  

 

Tankar kring döden  

De intervjuade talar här explicit om sina tankar kring döden i form av 
beredskap, ambivalens och rädsla. Ett par av de intervjuade upplever att det 
är tabu att tala om döden med andra i sin omgivning och med närstående. 
Hur de själva hanterar att de är döende ger de mer implicit uttryck för och 
det har drag av besvärjelsekaraktär.   
 

Beredskap 

Vera uttrycker att det inte var någon av hennes närstående som trodde att 
hon skulle överleva, då hon varit så dålig. Hon uttrycker att hon är beredd 
att dö.  

 
Jag måste vara väldigt viljestark på något vis för att… jag får inte gå bort 
fast jag vill gå bort! Det vill jag nu med, dö alltså. Jag tycker inte att jag har 
nått… vad ska jag säga? Jag kan inte uträtta någonting när jag ligger så här 
utan vad ska jag då ligga så här för? Och bara vänta på att döden ska 
komma. Så jag skulle vara tacksam om jag fick dö i kväll till exempel… jag 
skulle vara tacksam om jag finge dö, för jag är så BEREDD som någon 
människa kan vara.   

 
Å ena sidan ger Vera uttryck för en livsfråga, nämligen – Vad har hon att 
leva för när hon själv känner att hon inte längre kan vara till någon nytta. 
Står detta för en värdering hos den äldre generationen, att man skall vara till 
nytta, underförstått en produktiv samhällsmedborgare? Det kan även tolkas 
vara ett människosynsantagande då hon uttrycker att hon ej är till nytta, för 
att hon är sängliggande och inaktiv. Vera har en djupt förankrad kristen tro 
som givit henne styrka när livet varit svårt. ’… jag är så BEREDD som 

någon människa kan vara’. Hennes uttalade beredskap inför döden kan 
förstås ha att göra med hennes starka tro177.   

 

                                              
177 Jfr Nilsson, 2000, artikel V, s. 12. Där det framkommer att de äldre som hade en 
positiv framtidstro och en förankrad trosuppfattning ofta var trygga inför döden oavsett 
vad de trodde på.  
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Det är väl meningsfullt på så sätt att det inte är meningen att jag ska dö nu 
utan jag har väl någon uppgift som jag ska fylla… i fortsättningen med, 
men som jag inte vet om nu… så tänker jag! Eftersom jag inte har fått dö 
nu, då måste det ju vara något som jag skall uträtta innan jag dör, som är 
omedvetet nu, som jag inte vet om nu. Jag tror det!   

 
Å andra sidan ger Vera uttryck för att se en mening med att hon inte har fått 
dö. Hon har en dold uppgift som hon först måste uträtta, och då Vera är 
troende skulle det kunna betyda att hon tror att det finns en högre, gudomlig 
plan med hennes liv. Hon är inte färdig med livet ännu, utan måste göra det 
som skall göras och först sedan får hon komma till Gud. 
 

Jag är som jag ÄR… då liksom att jag är ingen sån där… RÄDD FÖR 
DÖDEN eller har DÖDSÅNGEST! Eller vad man ska säga utan det är… Ja, 
jag är glad så länge som jag får (skratt) vara med så att säga! (---) Det är 
bara att trava på… det kanske låter konstigt men det är så! Det går liksom så 
länge det går så att säga. Ja, jag vet inte vad det beror på, men jag är liksom 
ingen som får några deppar eller får några depressioner eller nått sånt där 
va… att (med förställd röst) Nu… är… det… snart… slut! Och så där 
liksom, så tänker inte jag. Åke 

 
Jag lever och jag är inte rädd för det (döden) på något sätt. Jag är inte det, 
fast jag vet att det kan ta vilken vändning som helst och NÄR SOM 
HELST! Jag är liksom bara tacksam att det har gått bra dom här åren 
faktiskt, att jag har klarat mig så här länge, för det trodde man… det hade 
jag inte trott att man skulle göra! Christina 

 
Det finns en medvetenhet hos både Åke och Christina att de snart kan dö, 
men ingen av dem uttrycker att de vill dö eller att de är rädda för döden. De 
ger uttryck för en tacksamhet och glädje över att de fortfarande lever. Åke 
säger till skillnad från Christina att han inte alls tänker på sin död, vilket jag 
kan fundera över om det kan tolkas som något han enbart besvärjer som 
sanning för att hantera sin situation? 

 

Ambivalens  

Heidi är den enda av de intervjuade som tydligt ger uttryck för en 
ambivalens inför döden. Hon pendlade mellan en vilja att leva respektive en 
önskan att få hjälp att avluta livet. Med uttrycket ”hoppas att det går fort!” 
syftade hon på den sista tiden. 

 
Jag tycker det att SITTA här dag ut och dag in till ingens nytta. Det är bara 
till skådespeleri eller vad ska jag kalla det för? Alla här springer bena av sig 
för att jag ska ÖVERLEVA en liten stund till!  
Jag tycker att man skulle få VÄLJA SJÄLV! (paus)  
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J: Vad är det som du skulle vilja välja själv?  
OM JAG VILL VARA ELLER INTE! (Snyftar)… Jag vet inte om du 
förstår vad jag menar? 
J: Menar du om du ska leva eller inte?  
Ja, just det… det låter som så STORA ORD liksom! 
J: Har du pratat med någon om det?  
Ja, jag har ju nämnt det lite här och där, men det är ju inte så stor idé! Det är 
ju förbjudet och det är ju inte något att belasta andra för eller hur? Det både 
lättar och skrämmer. Jag kan inte sätta fingret på det riktigt. Men det är 
obehagligt (paus) det är precis som att det är något väldigt fult!  
J: Menar du att det uppfattas så av omgivningen?  
Ja just att det är OTACKSAMT OCH FULT. Inte av alla men av många, för 
om man börjar prata så säger de: – Men prata inte SMÖRJA nu! Jag tycker 
att det är TOMT PRAT! (paus) Jag tycker att man ska kunna få fram ett 
riktigt svar på sånt här för jag anser att det är viktigt!  

 
’… det är OTACKSAMT OCH FULT’. Det synes som att det inte är 
accepterat att tala om sina tankar och frågor kring dödshjälp med 
vårdgivarna. ’Men prata inte SMÖRJA nu!’. Konsekvensen av vårdgivarnas 
bemötande tolkar jag blir, att Heidi dels upplever skuld för att hon tar upp 
samtalsämnet vilket signaleras inte vara rumsrent, dels upplever hon 
svaghet för att hon genomgår en existentiell kamp mellan önskan att få leva 
respektive önskan att få dö. Utifrån vad Heidi berättar tolkar jag att 
vårdgivarna saknar kunskaper och strategier för att bemöta existentiella 
livsfrågor och tankar kring dödshjälp. 

 
Det är ingen idé att fortsätta så här… Och egentligen så är det inte det både 
för min skull och för barnens skull! Jag tror att de skulle ha det mycket 
bättre… Mina barn skulle ha det mycket bättre ifall det gick fort! (snyftar) 
Ska dom gå och vänta dag ut och dag in. Det kan ju inte vara något skoj! … 
Dom är ju inte vana att jag ligger på sjukhus så här! (paus) Jag har alltid 
försökt att klara mig själv. Och inte för att dom har något emot det… Men 
dom har ju sitt att sköta… Jag kan ju inte… eh… Hänga mig på dom tycker 
jag. Dom har ju sitt och sina familjer att ta hand om.  

 
Heidi ger här uttryck för att vara en belastning för barnen då hon är så sjuk, 
totalt beroende och döendeprocessen blivit så utdragen.  

 
Förut så trodde jag att, äsch det ordnar sig säkert! Men nu är jag inte så 
säker längre. Jag tror inte alls att… och då tycker jag att då kunde jag väl få 
somna i sömnen då! Man ska ju göre (med dialekt) det så enkelt för sig som 
möjligt. Jag vill inte ha någon dramatisk DÖD, utan om jag lägger mig i 
kväll och somnar så… så finns det inget mer. Och jag hoppas att det 
verkligen är så (skrattar).    
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Den förhoppning som Heidi har inför sin egen död är att hon hoppas få dö i 
sömnen. Denna önskan tolkar jag är förknippad med att hon önskar slippa 
vara vid medvetande när det sker och att hon inte ska behöva känna någon 
smärta eller ångest. Heidis beskrivning karaktäriseras här av tre olika faser 
av döendet: det som varit, det som pågår, och det som kommer178. 

 

Tabu med döden? 

Här talar de om andra människors och sin egen svårighet att kunna erkänna 
att man är rädd för döden och om svårigheter att kunna tala om det med 
sina närstående.  

 
Jag tror man är rädd för döden. Tror du om man fick lära sig att döden var 
något lika naturligt som livet… när man levde… tror du att det skulle vara 
lättare då?  

J: Ja, det tror jag. 
Ja, det är nästan tabu! Ja det är lite vad jag själv tror på för egentligen får 
man ju aldrig något svar på sånt här. Ingen vill förneka helt och ingen vill 
erkänna helt. Är det rädsla för döden eller är det rädsla för att göra bort 
sig… eller? Är du inte rädd för att dö?  

J: Jag kan inte säga att jag inte är rädd för att dö!  
Jag tror att det stora kruxet är det för mig också! Vad är det jag är RÄDD 
FÖR? Och VAD INNEBÄR DÖDEN?… (paus) Vad innebär den 
egentligen? Vad är det som jag är så rädd för? Kan det vara VÄRRE än det 
jag genomgår NU då?… (paus) för det är ju ingen som vet någonting om… 
Blir man liggande där i jorden med masker som äter opp en?… (paus) Och 
om det händer med ens själ någonting? Jag förstår inte vad det skulle vara? 
(Skrattar). Heidi 

 
Heidi har kommit så långt, dvs. befinner sig så nära döden, att hon har 
modet att ställa dessa existentiellt laddande frågor och hon har förmågan att 
artikulera vad hon tänker och känner. De personliga tankarna och rädslan 
hon har inför döden vittnar om att det är ett känsligt ämne, då ’Ingen vill 

förneka helt och ingen vill erkänna helt’, på frågan om man är rädd för 
döden och vad döden innebär. Det förefaller vara ett tabubelagt ämne att ta 
upp i omgivningen.  

Anna ger exempel på hur raka och ärliga frågor hennes barnbarn ställer 
till henne om hon kommer att dö. 

 
Ungar är så naturliga. För när jag fick peruken, då berättade hon (Annas 
dotter) om cancer och att man tappar allt hår och så där. Och då säger den 
lille som är sex år så här: – Mormor kommer du att dö? – Nej, sa jag. – Men 
det gjorde ju morbror Sture! – Ja, men morbror Sture han var ju så gammal, 
sa jag. För han (barnbarnet) visste att han hade cancer. – Men du kommer 

                                              
178 Jfr Feigenberg, 1977, s. 125. 
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inte att dö då mormor? Sa han. – Nej. – Ja ha, sa han. Och då var det bra 
med det och då ville han bara prova peruken. Alltså ungar är så naturliga. 
Dom ljuger inte som vuxna gör. – Får jag prova din peruk mormor? 
(skrattar) och det där tycker dom är helhäftigt. Man ser ju på ungar att dom 
är ju så naturliga och raka, rättframma (med gråt i halsen) Och så skall det 
vara!  

 
’Dom ljuger inte som vuxna gör’. Här gör jag tolkningen att Anna menar att 
hon inte klarar av att vara lika ärlig och rättfram som barnbarnet är med 
sina frågor: ’Mormor kommer du att dö?’. Men hon skulle vilja vara det då 
hon uttrycker: ’…så skall det vara!’. Detta kan även tolkas som att det finns 
en avsaknad i relationen mellan henne och andra vuxna att kunna tala om 
sina tankar och frågor inför döden. Är det så att vi saknar ett vardagligt 
språk för att uttrycka våra tankar och känslor om döden med varandra? 
Eller är det emotionellt för svårt att tala om döden med sina närmaste? 

 
 Om jag skulle gå och dö. Håkan 

 
 Om det nu skulle hända med begravning. Christina 

 
Står ordvalet ’om’ istället för när, att man håller ifrån sig tanken på att de 
kommer att dö och den ångest det medför. Eller är vi i dagens samhälle så 
präglade av att döden inte är ett naturligt inslag i livet, att vi därför håller 
döden omedvetet ifrån oss genom att säga om i stället för när? 

Hur kan vi förstå utsagorna på ett djupare plan? Beträffande människors 
rädsla för döden menar Lyttkens (1985, s. 196f.), att den är begriplig. Han 
ger en psykologisk förklaring som går ut på att rädsla för döden är synonym 
med rädslan att förlora jaget, sig själv. Döden finns därför potentiellt 
närvarande i alla hot mot det egna jaget. Hot mot ens jag kan grovt sätt vara 
av två slag a) symboliska hot – psykologiska, sociala eller religiösa 
förändringar i omgivningen b) kroppsliga hot – åldrandet, sjukdom och 
närståendes död är en konstant påminnelse om att jaget endast har ett 
villkorligt överläge över kroppsligheten (a.a.).  

Är det tabu att tala om döden? Döden och döende är exponerade 
fenomen i massmedia och studeras flitigt inom forskning, särskilt bland 
sociologer (Clark & Seymour, 1999; Magnusson, 2000; Whitaker, 2004). 
Vad människor menar när de hävdar att det är tabubelagt att tala om döden 
är att de inte vet hur de på ett meningsfullt sätt ska kunna tala om döden 
(Walter, 1994). I den offentliga debatten existerar ett visst sätt att tala om 
döden. Men detta sätt att tala om döden bidrar inte till att göra vanliga 
människors personliga erfarenheter och känslor begripliga. Människor 
känner sig därför tafatta kring hur de ska tala om döden, de vet inte vad de 
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ska säga eller hur de ska uttrycka sina tankar och känslor. Trots att döden 
alltså uppmärksammas mer än någonsin i vårt massmediala samhälle, så har 
döden som livsfenomen paradoxalt nog förpassats till människans privata 
livssfär. Detta innebär att den liksom religionen har blivit något privat och 
individuellt. Döden är något man sköter själv, vilket Walter anser beror på 
den individualistiska utvecklingen av vårt samhälle och vår kultur och 
framhävandet av den personliga autonomin179. Varför vi talar ’om’ vi ska 
dö, i stället för ’när’ vi dör kanske kan tolkas handla om ett psykologiskt 
försvar i syfte att hantera ångesten för döden (Lyttkens, 1985). Livet skulle 
vara praktiskt och psykologiskt svårt att leva om människan till fullo och 
konstant var medveten om sin dödsångest. Vi behöver alltså den vardagliga 
och dagliga övertygelsen att vi är odödliga (a.a.)180. 

 

Se – än lever jag!  

Här talar de intervjuade om att de gör olika saker för att hålla sig sysselsatta 
och att det är väldigt viktigt för dem att vara aktiva för att motverka att bli 
sittande eller liggande. 
 

Jag kan inte bara sitta och stirra på väggarna och inte göra någonting och 
bara tycke (med dialekt) att de är någe förfärligt, för det är ju klart att det är 
svårt och att man har sina mörka stunder. Jag tycker också att det varit ett 
bevis på att det är bättre genom att jag har orkat sitta uppe hela dagen.  Alma 

 
Jag tror att det är lätt att man blir passiv och inte gör någonting och om man 
bara sitter och tittar in i väggen… väntar på vad då?… Ja att man ska dö i 
princip! Jag gör mycket själv, alltså mycket aktivt för att jobba MOT 
sjukdomen!  Håkan  

 
Det är ju hemskt när man märker att man inte orkar, när man inte kommer 
opp! Jag måste ju opp, för jag vill inte bli liggande. Jag vill komma igen 
liksom. Och kunna vara ute, så mycket man orkar sen får man väl se hur det 
blir.  Anna  

 
Jag är rädd också för att bara ligga i sängen. Det är jätte skönt att gå lägga 
sig i sängen… men jag vill egentligen inte det… för gör jag det, då kan jag 
bli liggande och det är jag livrädd för! Ja, hemma kan jag städa någon låda, 
fast det är tråkigt. Christina  

 

                                              
179 Walter, 1994, s. 30. ”A good death is one where the dying person does it their own 
way”. 
180 Jfr Gadamer, 2003, s. 116. ”Så länge man inte vet att man inte har någon framtid, har 
man en framtid. Att förtränga döden är att vilja leva”. 
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Vid ett första påseende är det lätt att göra tolkningen att citaten endast ger 
uttryck för att det är betydelsefullt som svårt sjuk att få vara sysselsatt i 
vardagens aktiviteter eller med något som särskilt intresserar. Betoningen 
på att det är viktigt för dem att få vara aktiva utgör ett människosyns-
antagande och kan således vara uttryck för ett centralt antagande som är en 
del av deras personliga livsåskådning.  
En annan tolkning och som ligger längre ifrån självförståelsen är att 
fokuseringen på att vara aktiv utgör ett sätt att hantera medvetenheten om 
närheten till döden. Att hålla sig sysselsatt kan tolkas symbolisera ett sätt 
för dem att förhålla sig till sin död, det gäller med andra ord att ta vara på 
den tid de har kvar och ägna sig åt aktiviteter som intresserar181. Det som 
stödjer denna tolkning är att det förefaller som att det skrämmer dem att bli 
sittande sysslolösa eller att de blir liggande, för då är risken stor att det bara 
går utför och att man dör. Håkan säger: ’… om man bara sitter och tittar in 

i väggen… väntar på vad då?… Ja att man ska dö i princip!’. Christina 
säger: ’… då kan jag bli liggande och det är jag livrädd för!’ Anna säger: 
’Det är ju hemskt när man märker att man inte orkar, när man inte kommer 

opp!’. 
En annan tolkning längre ifrån självförståelsen är att det i utsagorna finns 

drag av besvärjelsekaraktär kring betoningen på att vara aktiv och 
sysselsatt.  

Christina säger: ’Ja, hemma kan jag städa någon låda, fast det är 

tråkigt’. Håkan säger: ’Jag gör mycket själv, alltså mycket aktivt för att 

jobba MOT sjukdomen!’. Alma säger: ’Jag kan inte bara sitta och stirra på 

väggarna och inte göra någonting och bara tycke att de är någe förfärligt’.  
Underförstått signalerar de att de inte är döende, utan att de i allra högsta 

grad lever. Att sitta och gå istället för att ligga utgör en ritliknande handling 
som samtidigt är besvärjande. Med besvärjelse avses att man uttalar ord för 
att vinna makt över något som man inte vill ska inträffa182. I detta fall 
handlar det om att de intervjuade, i stället för ord, utför handlingar som 
syftar till att hålla borta dödsångest, andra svåra tankar och döden. 
Handlingarna skulle kunna liknas vid logiken i regndansriter. Dessa riter 
utgör bestämda ofta imiterande handlingar som utförs kollektivt i syfte att 
antingen framkalla eller avvärja (besvärja) regn (Bell, 1997; Driver 1996). 
Typerna av bestämda handlingar skiljer sig åt mellan olika kulturer. Ett sätt 
att förklara logiken med dessa riter är att de baseras på en sorts inkännande 

                                              
181 Jfr Benktson, 1990, s. 26. ”…som gränssituation aktualiserar döden insikten om att 
min död är min och att det gäller att erövra varje ögonblick av sin tillvaro på den 
stundande dödens bekostnad”.  
182 Norstedts Svenska Ordbok, 2003.  
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magiskt tänkande och som innefattar symboliska handlingar vilka syftar till 
att antingen framkalla något eller att kontrollera något från att inträffa 
(Driver, 1996). Huvudpoängen är att det för personen som utför riten 
medför en tillfredsställelse av att ha haft möjlighet att påverka ett bestämt 
förlopp, en situation eller ett tillstånd i framtiden genom sitt tänkande och 
aktiva handlingar.  

 
The force of magic lies in its use of desire as a contributing factor in causing 
hoped-for results (a.a., s. 176).  

 
Detta talar för att dessa typer av riter är framtidsorienterade. Ett annat sätt 
att förklara logiken i regndansriten är att den innefattar en tro på att det 
faktiskt går att ingripa i naturens öde (Habbe, 2005)183. Riten förefaller att 
ha en förmåga att skapa trygghet och kan därmed lindra ångest och har en 
psykologisk och existentiell funktion.  

Vad är det då som gör att dessa beskrivningar från de intervjuade kan 
tolkas utgöra exempel på ritliknande handlingar med en besvärjande 
innebörd? I förhållande till kriterierna för regndansriter, så är inte deras 
handlingar att hålla sig sysselsatta och uppe ett uttryck för en imitation av 
något som de vill framkalla. Däremot kan det ses som handling som skall 
motverka eller avvärja något, i detta fall från plågsamma tankar och ångest 
och i allra sista hand från att bli sängliggande vilket är lika med döden. 
Logiken i detta sammanhang är att när de ligger i sängen eller sitter och är 
inaktiva och sysslolösa så är de i princip närmare döden. Alma säger: ’Jag 

tycker också att det varit ett bevis på att det är bättre genom att jag har 

orkat sitta uppe hela dagen’. Detta menar jag kan tolkas vara ett uttryck för 
en slags omvänd kausalitet: 

 
Att leva innebär att man är aktiv och sysselsatt 
För att vara aktiv och sysselsatt behöver man orka vara uppe 
Att vara uppe är ett bevis för att man lever 
 
Att vara döende innebär att man är inaktiv och orkeslös 
Inaktivitet och orkeslöshet leder till att man blir sängliggande   
Att vara sängliggande är ett bevis för att man är döende 
 
Betoningen på att orka vara uppe och att de gör olika saker för att hålla sig 
aktiva kan på ett mentalt plan fungera som ett slags mantra Se – än lever 

                                              
183 Habbe, 2005, s. 54, är kritisk till att tala om riters magiska effekt som Driver 1991, s. 
176 f., och även andra ritteoretiker gör, för det menar han leder tankarna till en religiös 
förklaringsvärld. 
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jag! och utgör en del i besvärjelsen av sjukdomens försämring och ifrån 
döden. För så länge som de klarar av det som de förutsätter sig att göra så är 
det bevis på att de fortfarande lever och är inte så att säga döende. Det är 
troligt att man som svårt sjuk behöver få en daglig bekräftelse på att man 
orkar komma upp och delta i det pågående livet. Till omgivningen 
signalerar det också att de faktiskt själva känner sig levande och att de vill 
bli betraktade och behandlade som levande människor och inte som döende 
människor.  
 

Jag har haft tur! 

Flera av de intervjuade reflekterar och talar om att de på olika sätt har haft 
tur. De har inte haft smärta, operationen har gått bra, de känner sig ganska 
friska ändå, vården har varit bra för att de har träffat skickliga läkare och de 
har haft tur för att livet ändå har utvecklat sig bra. Ur det perspektivet ligger 
beskrivningarna här nära de deras självförståelse. 

Hur kan jag förstå vad turen innebär på ett djupare plan? Bakom de 
återkommande beskrivningarna om tur synes det finnas existentiella 
funderingar: vad är det som gjort att det ändå har gått bra för mig i den 
situation som jag nu befinner mig i? Det kan ses som en livsfråga. Svaret 
som ges till livsfrågan är att de anser sig ha haft tur. Vad kan turen betyda 
för olika saker hos de intervjuade? Tur kan ur lexikal184 synpunkt betyda: 1) 
Gynnsamma omständigheter som enbart beror på slumpen 2) Framgång 
eller gynnsamt utfall som beror på slumpen eller tillskrivs en högre makt 3) 
Gynnsamma omständigheter uppfattade som någon personligt verkande 
kraft. 
 

På A-sjukhuset kom jag i kontakt med en oerhört skicklig psykiatriker som 
hjälpte mig väldigt, väldigt mycket och överläkare! Det är väl kanske en av 
dom duktigaste dom har… Så jag har varit nöjd med vanliga vården 
också… eller kanske har jag haft TUR jag vet inte? För jag har ju varit i 
kontakt med personer som har cancer som inte har haft samma tur. Dom har 
inte alls fått lika gott bemötande och lika mycket hjälp! (---) Jag har gjort 
mycket som du kanske märker och det är kanske inte så vanligt… jag vet 
inte? Men jag har alltså gjort väldigt… väldigt mycket för att påverka min 
sjukdom och mitt liv i en positiv riktning. Håkan 

 
Det finns en dubbelhet i hur Håkan uttrycker tur. Han tycker att han haft tur 
att träffa en så bra läkare, för utifrån hans erfarenhet finns det patienter som 
inte haft samma tur, inte fått lika bra vård och hjälp. Turen kan här tolkas 

                                              
184 Norstedts Svenska Ordbok, 2003.  
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handla om slumpen och har inget att göra med Håkans egen inverkan eller 
någon högre makts inverkan. Håkan fortsätter och reflekterar kring 
anledningen till sin upplevda tur. Han säger faktiskt att han har gjort 
mycket själv för att påverka sitt liv och sin sjukdom i positiv riktning. Hur 
skall jag förstå detta? Här visar sig en spänning i innebörden av tur. Handlar 
turen här enbart om slump eller handlar det om Håkans egen inverkan? En 
mer rimlig tolkning är att han faktiskt själv har påverkat situationen, men 
det uttrycks med en viss blygsamhet. Denna tolkning stöds av Håkans 
vidare reflektioner. 

 
Men sen så kan det ju också vara det att jag har väl upplevt att FÖR ATT 
VARA SJUK MÅSTE MAN VARA FRISK! Det låter kanske konstigt? 
Men jag har ju sökt mig till… själv har jag ju ställt krav och jag har sökt 
mig till goda alternativ. Och det är nog väldigt många människor som jag 
förstår inte får allt det här stödet som jag har fått och det tycker jag är lite 
tragiskt. Och likadant de som bor ute på landsbygden så finns det inte lika 
mycket resurser att hjälpa människor.  

 
För att man ska få bra vård, enligt Håkan, behöver man själv dels ta reda på 
vilka olika behandlingsalternativ som finns och hur de fungerar, dels ställa 
krav på att få det man vill ha, vilket han också gjort. Det kräver att man är 
stark och har ork att göra detta.    

Vad kan man vidare utläsa av det Håkan berättar? Håkan ger uttryck för 
en oro för att de patienter som inte är lika starka och drivande som han själv 
inte får den hjälp och det stöd som de behöver. Det är också tänkbart att den 
tur han refererar till har att göra med att han bor i en storstad. Han har med 
andra ord tillgång till högkvalificerad vård på ett helt annat sätt än de som 
bor ute på landsbygden eller i glesbyggd, vilka han har haft kontakt med i 
egenskap av stödperson inom en cancerpatientförening. Man skulle också 
kunna tolka att Håkans inställning att han fått bättre vård än många andra 
innebär ett sätt för honom att kunna hantera situationen på ett psykiskt 
plan185.  

Vera talar i likhet med Håkan om tur i förhållande till den vård och 
bemötande som hon erhållit. 

 
Så att jag har väl haft TUR också kan man säga. Men det kan ju vara för att 
jag varit tyst och inte klagat. Det kan bero på det också. Det kan det göra. 
För man ska nog egentligen klaga. Man ska inte behöva stå ut med så där 
mycket… Det ska man absolut inte behöva göra på ett SJUKHUS!   

 

                                              
185 Salander, 2003, s. 21. Beskriver att den egna bördan kan lätta om man jämför sig 
nedåt med någon som har det sämre. Den egna smärtan finns kvar, men den blir lättare 
att bära eller uthärda då den kognitivt inte gäller en själv utan någon annan. 
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Hon refererar till en episod då hon var inlagd på sjukhuset och att hon där 
genomgick en stor operation av ryggen för att ta bort en tumör. I början 
hade hon svårt att klara av att vända sig själv, pga. smärtor och delvis 
förlamning. Vera beskriver att nattpersonalen var elak mot henne när hon 
ofta var tvungen att ringa och be om hjälp att bli vänd. 

 
Vill ni vända mig för jag har så ont, sa Vera (argsint svar från personalen) 
Vi har nyss vänt dig, det är bara fem minuter sedan!… Och jag grät något så 
förskräckligt. Och jag tänkte: – Gode Gud gör så att jag kan vända mig 
själv… Det skulle jag naturligtvis sagt till.  

 
Men hon vågade inte framföra några klagomål på nattpersonalen och 
funderar över om vården i sin helhet hade påverkats ifall hon gjort det. 

 
Jag borde absolut ha klagat… men jag var nog rädd att dom skulle bli elaka 
mot mig så jag vågade inte säga någonting… jag tror det berodde på det. Ja, 
att jag var rädd att dom skulle bli ännu värre.   

 
Handlar turen här verkligen om slump eller handlar det om Veras egen 
inverkan? Hon har inte påverkat situationen, eftersom hon inte vågat klaga 
på vården av rädsla att personalen skulle bli elak. Vera har dock till skillnad 
från Håkan nollställt sig och inte gjort något för att påverka situationen. Jag 
tolkar att innebörden i den tur som Vera refererar till här är att hon ger 
uttryck för en tacksamhet att det ändå har gått bra, för hon hade kunnat bli 
sämre bemött av vårdgivarna. Hon reflekterar dock kring att hon egentligen 
borde ha klagat, men rädslan för att situationen skulle bli värre var för stark. 
En trolig anledning till varför hon inte klagade kan vara att Vera jämfört 
med Håkan tillhör en betydligt äldre generation. Hon är uppfostrad 
värderingsmässigt att man inte ska klaga öppet utan vara disciplinerad i sin 
intryckskontroll186 och att det bara är att bita ihop och göra det bästa av 
situationen.  

I ett annat sammanhang använder Vera ordet tur i betydelsen att hon 
’…blev så frisk’ som hon upplever att hon är. 

 
Jag har haft TUR som blev så frisk! För det var ingen människa som trodde 
att jag skulle klara av det här. Det trodde inte mina anhöriga heller… dom 
trodde att jag skulle gå bort.   

 
Då Vera är djupt troende skulle man kunna tolka att hon med tur menar att 
Gud haft sitt finger med i spelet att hon fått leva. Men det finns inte 
tillräckligt mycket stöd för att denna tolkning är rimlig. Det är rimligare att 
anta att hon menar att turen har att göra med slumpens inverkan, detta för 

                                              
186 Lyttkens, 1985, s. 183.  
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hon kan inte påvisa någon synlig eller påtaglig förklaring till varför hon 
överlevt och blivit så pass frisk. Jag gör tolkningen att innebörden av den 
tur som Vera refererar till här, är att hon upplever tacksamhet för att hon 
lever och får må så pass bra som hon gör.   
Aurora kopplar till skillnad från Håkan och Vera inte ordet tur till erhållen 
vård eller upplevd hälsa, utan till hur hennes liv i sin helhet varit. Starten i 
livet var, enligt henne själv, dålig med avsaknaden av en far samt en mor 
som inte kunde ta hand om henne och som därför adopterade bort henne. 
Aurora själv betonar att det ändå har gått bra för henne i livet. 

 
Jag har haft en VÄLDIG TUR i livet som kom så… för jag startade ganska 
dåligt med en mamma som inte tog hand om mig… Och med en pappa som 
jag bara visste att det fanns en. (---) Hade jag inte hamnat hos den här snälla 
fina familjen då vet man inte hur det hade gått… Det vet man ju aldrig 
naturligtvis! Även om man växer upp i en vanlig familj… jag hade tur i alla 
fall.  

 
Här har turen att göra med hur livet i sin helhet gestaltat sig när Aurora ser 
tillbaka på sitt liv. Turen handlar i detta fall om slumpens inverkan att 
hennes familj visade sig vara en bra och trygg familj och som givit henne 
en bra grund att utvecklas ifrån. Hur skall man förstå innebörden av turen? 
Då Aurora uttrycker en tacksamhet över hur hennes liv blev och hur hon 
förvaltade detta skulle man kunna förstå tur i betydelsen att hon förlikat sig 
med sitt öde. 

 
Man kan fundera… det kan jag förstå att fosterbarn kan fundera över sitt 
ursprung… Och till exempel om en pappa som liksom aldrig visserligen har 
godkänt faderskapet och aldrig på något sätt har tagit kontakt… Och det har 
jag tagit reda på nu för några år sedan att han bodde här… ända till 1947. 
Att jag inte har haft någon kontakt liksom… det är ju naturligtvis upp till 
mig… eftersom dom i den andra familjen… dom dog ju allihopa, så det har 
ju varit upp till mig, men jag vet inte? Ja, när man har… när man står mitt 
upp i livet och har mycket om sig då är inte sånt så angeläget… det blir 
mest aktuellt och kan vara intressant när man blir äldre eller rättare sagt 
gammal egentligen tror jag. (---) Och där finns det ju förstås halvsyskon 
som jag inte har en aning om och definitivt inte har haft någon anledning att 
ta kontakt med heller tycker jag eftersom det inte har varit några 
förbindelser på något sätt.   

 
Det är uppenbart att frågor om ens ursprung eller rötter kan bli särskilt 
påtagliga när man blir äldre och särskilt då man har en medvetenhet om att 
slutet närmar sig. Varifrån jag kommer kan ses som en livsfråga. Jag tolkar 
att det finns en undran hos Aurora kring de ursprungliga rötterna. Hur var 
hennes biologiska pappa? Finns det något av honom i henne? För henne har 
dock adoptivföräldrarna varit hennes verkliga föräldrar, för de fanns till 
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hands under hennes uppväxt, men de dog tidigt för att de var till åren när de 
adopterade henne. Det går emellertid inte att låta bli att undra ifall Aurora 
innerst inne känner att hon skulle ha tagit kontakt med fadern och 
halvsyskonen som hon bara för ett par år sedan spårade upp. 
En fördjupad innebörd av tur skall i detta sammanhang förstås att det 
handlar om gynnsamma omständigheter som har påverkat deras sjukdom 
eller liv i positiv riktning. Det har gått bra för dem och de har förlikat sig 
med sitt öde. Turen beror antingen på a) egen inverkan vilket man är 
blygsam inför eller b) slumpen. 
 

Försoning och förändrade relationer 

De intervjuade blickar tillbaka på sina levda liv och reflekterar kring hur de 
förbättrat relationer med närstående, eller hur de har klarat upp problem 
med dem. Det skulle kunna liknas vid att de gör en form av bokslut i form 
av försoning och förändrade relationer och i detta sammanhang handlar det 
om att de önskar: 

 
1) få en förbättrad relation till närstående i form av att de träffas oftare 

och kan tala med varandra på ett annat sätt än före sjukdomen 
2) försonas med sitt livsöde och hur de varit i förhållande till 

närstående och att de har kunnat tala ut om detta 
 

För Gunillas del uttrycker hon en tacksamhet över att hon fått bättre kontakt 
med sin äldre syster. De har sedan tonåren inte haft så mycket kontakt med 
varandra, men sedan Gunilla blev sjuk igen har systern tagit mer kontakt 
med henne. Systern har möjliggjort permissioner från hospice samt hjälpt 
Gunilla både ekonomiskt och praktiskt att kunna resa utomlands vid ett par 
tillfällen.  

 
Jag har ju en syster som jag då på senare år har fått mera kontakt med… Vi 
har varit ganska olika och inte haft så mycket gemensamt. Nu tycker jag väl 
att jag kan prata med min syster, att det har blivit bättre och en hjälp till det 
har varit hennes dotter. Vid ett tillfälle när jag blev ledsen så var hon 
(systerdottern) med och hon har haft anorexia. Det var ju jobbigt för henne 
och just där med att tala med nån. Bara att prata av sig med nån hade betytt 
jätte mycket för henne. Och dom sakerna som hon sa, det hjälpte mig att 
kunna prata med min syster och att våga gråta inför andra.   

 
En bruten gemenskap har blivit hel då Gunilla har fått en bättre relation till 
systern och de nu kan prata med varandra. Det som jag tolkar att Gunilla 
känner mest glädje över är att hon fått styrka att våga tala om sina 
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känslor187. Tack vare systerdotterns berättelse om sin sjukdomsupplevelse 
har Gunilla fått kontakt med sina känslor. Hon har känt sig trygg att lätta på 
sitt eget tryck188. 

Christina berättar dels hur livet varit i sin helhet, dels hur hon varit som 
person i förhållande till sina barn och i förhållande till sina syskon.  

 
Jag tänker på att jag har haft det väldigt bra. Jag har haft ett bra liv och har 
fått uppleva mycket. Så jag känner att jag har ingenting att ångra på något 
sätt. Jag tycker att jag har gjort allt för mamma och för barnen. Fast ibland 
får jag lite kängor utav dom (barnen). Särskilt den äldste kan säga att jag 
överbeskyddade honom. Och dom tycker att jag varit sträng under deras 
uppväxt och det var jag nog också. Det kan jag väl erkänna att jag varit, men 
det är bra att dom säger det. Det har jag sagt till dom att det är bra att dom 
säger vad dom tycker och att vi kan prata om det nu. Jag var strängt 
uppfostrad… så det är möjligt att jag har varit bestämmande. För mina två 
yngre syskon, vi pratar mer om det nu faktiskt sedan jag har blivit sjuk och 
då säger hon (systern) att du har bestämt allting. Dom tycker att jag har varit 
bestämmande, så det är ju bra att dom säger det för jag kan väl erkänna att 
jag har varit bestämd.   

 
I det stora hela har Christinas liv varit bra och det har varit innehållsrikt. 
Det är inget speciellt som hon ångrar att hon gjort eller inte gjort. Hon 
bearbetar dock den kritik som framförts av omgivningen om hur hon varit 
som mamma och syster. Det går att skönja att Christina accepterar 
omdömena och hon gör även en koppling mellan hur hon varit och 
påverkan av hur hon själv blivit uppfostrad. Huruvida hon är äldst i 
syskonskaran framkommer inte, vilket skulle kunna tala för att hon varit 
mer bestämmande i förhållande till yngre syskon, men det varierar troligen 
mellan olika personer. 

Veras förlikande handlar om att hennes äktenskap varit kantat av en del 
svårigheter, viket enligt henne själv berodde på den stora åldersskillnaden 
mellan henne och maken och deras olika livssyn och värderingar. 

 
Han var mycket äldre än mig. Han var 14 år äldre än mig, så att han… han 
hade ju sina idéer och jag mina kan man säga. Han var väldigt 
gammalmodig på något vis! Han var inte alls med i galopperna som jag var 
när jag var i farten utan han var väldigt gammalmodig i sina åsikter och 
allting sånt där… Så vi hade väl våra kontroverser… det hade vi men… det 
var ju inget större som gjorde att vi skildes åt eller någonting sånt… det var 
det inte. Men att jag kände att han var äldre än mig det kände jag dom sista 
åren!  

 

                                              
187 Jfr tolkning s. 128. 
188 Jfr Salander, 2003, s. 22, som beskriver att det för många cancersjuka handlar om att 
kunna hitta en trygg person som man vågar dela sina bunkrade känslor med. 
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Hon uttrycker dock en tacksamhet över att de lyckades hålla ihop genom 
livets svårigheter och att hon fick vara med mot slutet närmare bestämt vid 
makens dödsbädd. 

 
Innan han (maken) dog. När han var vid medvetande, så strök han så här 
(visar på sin egen arm) över armen och sa till mig: – Jag vet att jag inte 
alltid har varit så snäll emot dig, men jag hoppas att du förlåter mig? sa han. 
Och det glömmer jag ALDRIG! Och det var på dödsbädden han sa det.  
J: Hur kändes det att få vara med så där mot slutet? 
Det kändes skönt på ett sätt… Men samtidigt så hade han varit så sjuk så jag 
tyckte att det var en lättnad också att han gick bort. För han hade varit så 
sjuk i så många år.  

 
Vera beskriver inte närmare hur hon upplevde denna försonande gest från 
makens sida men då hon uttrycker att hon ’ALDRIG’ glömmer denna stund 
strax före makens dödsögonblick, så tolkar jag att det varit betydelsefullt 
för henne. Maken bad henne om förlåtelse och hon kunde få förlåta honom.  

De ger alla uttryck för en positiv inställning, för de tycker att deras liv i 
stort sett varit bra ändå. Beträffande det som varit mindre bra, har det 
utvecklats till det blivit bättre genom förbättrade relationer och försoning 
med närstående. Utifrån de närståendes perspektiv kan man anta att det 
även är viktigt för dem att få klara upp saker med den som är sjuk, vilket 
styrks av Veras laddade berättelse om makens försonande gest strax innan 
han dog. Hur kan beskrivningarna om uppklarade relationer förstås på ett 
djupare plan? Kan behovet att få tala om att relationer med närstående 
förbättrats på ett djupare plan tolkas handla om att de väljer att skapa en 
bild som de själva har försonats med och kan avsluta livet med? Den bild 
som de ger är den bild de själva vill tro på eller önskar och besvärjer som 
sanning. Symboliskt innebär det att de inte vill ha några röda siffror i 
bokslutet rörande sitt liv189.  
 

Reproduktion av samhälleliga värden och etikettsregler 

Det som är betydelsefullt för ett par av de äldre intervjuade när de blickar 
bakåt och summerar vad de åstadkommit i sina liv, är att de kunnat överföra 
sina värderingar och livsideal till sina barn. Reproduktion av samhälleliga 

                                              
189 Jfr Lantz, 2003, s. 213, som beskriver att människans strävan efter försoning har två 
huvudsakliga syften, dels kan det handla om att upprätta en bruten gemenskap (med 
människor eller med Gud), dels kan det handla om att försonas med sitt eget liv. Att 
försonas med sitt eget liv kan i sin tur betyda dels att förstå sitt liv i betydelsen få 
överblick över det som helhet och att se ett begripligt mönster, dels att acceptera sitt liv 
som helhet. Livsförsoningen innebär enligt Lantz, att förstå och acceptera eller att 
resignerat finna sig i sitt öde och att man ska dö.  
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värden och etikettsregler innebär att de lämnar efter sig ett socialt kapital i 
form av: 

1) samhälleliga värden vilket kan handla om ekonomiska värden (t.ex. 
att ha arbete), gemenskapsvärden (t.ex. att ha familj), moraliska 
värden (t.ex. att vara ärlig), religiösa värden (t.ex. att ha kontakt med 
Gud)190. 

2) etikettsregler vilket kan handla om bordsskick, språk, uppförande. 
 

Dessa grundläggande värden och etikettsregler är något eftersträvansvärt, 
då de säger något om vem man är, hur man bör leva och vad som är ett gott 
liv. Med andra ord uttrycker det vad som är centralt i deras livsåskådning 
och hur de tänker och känner inför det. 

Det har varit centralt i Veras liv med ett gott uppförande, vårdat språk 
och bordsskick. 

 
Min mor… sen jag var liten sa hon och förmanade oss att vi skulle vara 
ÄRLIGA och UPPRIKTIGA och att vi inte skulle svära, för det var att vara 
FATTIG PÅ ORD. Kom ihåg en sak, sa hon SÄTT ALDRIG KNIVEN I 
MUN när ni äter barn! KOM IHÅG DET vad som än händer här i livet, kom 
ihåg att aldrig sätta kniven i mun när ni äter. Och tänk att det är något som 
jag har fört vidare till mina barn… och jag tror att det var väldigt bra att hon 
sa det. Det tror jag för numera är det är väldigt slarvigt när man ser 
ungdomarna ute. Och dom stoppar kniven i mun och många gånger gör dom 
det! Ja, och så fick vi aldrig gå ifrån bordet utan att tacka för maten. Tacka 
Gud för maten förstås! Jag var bara tolv år när hon (modern) dog, men ändå 
kommer jag ihåg mycket såna där ord som hon lärde oss. Och det har jag 
haft nytta av som barn. Och det har jag fört vidare till mina barn, för det tror 
jag är väldigt viktigt att man som barn lär sig från början hur dom ska 
uppträda, för det tror jag är väldigt nyttigt! Det tror jag absolut, för man ser 
ju barn idag hur dom springer från bordet och… aldrig i livet att vi skulle ha 
få gjort det! Vi skulle sitta kvar tills alla hade ätit färdigt sen fick vi resa oss, 
så att hon (modern) var väldigt mån om att vi skulle uppträda bra och det 
har vi haft väldig nytta av. Det har i alla fall gått i arv på mig! Och nu har 
jag lärt mina barn i min tur. Och nu har jag ju sett på mina barnbarn att dom 
inte alls så där slafsiga vid bordet utan dom sitter ordentligt och äter sin mat 
och så där. Så jag tror att det har gått i arv till dom också i sin tur. Det tror 
jag är väldigt nyttigt att man lär barn från början hur dom ska uppträda! Så 
jag tror barnen har nytta av att man är lite sträng i början, för det tror jag 
man har glädje av senare i livet. För det säger min son: – Vad jag har fått 
lärt mig det kan jag inte av ord beskriva, säger han: – Och vet du mamma, 
säger han. Jag hade aldrig varit den jag är idag om du inte hade hjälpt mig 
och kommit så långt som jag har gjort… Det är ju klart att det roligt som 
mamma att ha en sån son!   

 

                                              
190 Se s. 47f. och vidare i Jeffner, 1989 a) s. 30.  
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Vera ger uttryck för en glädje, tillfredsställelse och stolthet över att hennes 
egen stränga uppfostran, värderingar och etikettsregler ’… har gått i arv’ 
hos hennes barn och barnbarn191. Hur kan man på ett djupare plan förstå 
varför det är så viktigt för Vera att uppföra sig väl i allmänhet och i 
samband med måltider?  

En tolkning längre ifrån självförståelsen är att det som Vera här talar om 
kan kopplas till det som Lyttkens (1985) benämner samhällets civilisations-
process. Den innebär att vi genom bestämda traditioner och sociala koder 
uppfostras och socialiseras in i att uppträda på ett visst sätt i umgänget med 
andra. Många generationer som växte upp under början av förra seklet kan 
än idag vara präglade av det borgerliga idealet, som handlar om att man 
genom sitt uppförande utåt avslöjade vilken bakgrund man har. Den var en 
social kod för ett önskvärt umgänge och uppträdande och utgjorde alltså ett 
skydd för privatlivet, för den som inte uppträdde civiliserat och följde 
koden avslöjade inte bara obehagligheter om sig själv, utan även om sin 
familj. Umgängeskoden var inte enbart viktig för människor med borgerlig 
bakgrund, utan var något som var eftersträvansvärt för människor från lägre 
samhällsklasser (a.a.). Beträffande etikettsregler, i detta fall vad som är god 
sed när det gäller bordsskick vid måltider, är knutet till traditioner och kan 
signalera utåt vilken socialklass man tillhör (Sidenvall, 1995)192. Dessa 
exempel på sociala konventioner för socialt samspel, bordsskick och vett 
och etikettsregler kan även ses som en form av ritliknande aktiviteter då de 
är formaliserade, traditionella och regelstyrda (Bell, 1997)193. 

Ett annat sätt att förstå innebörden av de överförda vett och 
etikettsreglerna från modern: ’…vad som än händer i här i livet, kom ihåg 

att aldrig sätta kniven i mun när ni äter. Och tänk, att det är något som jag 

har fört vidare till mina barn’, är att Veras starka minne utgör en grund-
upplevelse, vilken har påverkat hennes personliga livsåskådning194. 
Uppmaningen om uppförandets betydelse har i detta fall utgjort en del av 

                                              
191 Jfr Nilsson, 2000, artikel V s. 11, att en del äldre uttryckte en glädje över att de 
lyckats behålla värderingar som de hade lärt sig eller ärvt av föräldrar och att de hade 
kunnat överföra dessa till sina barn. 
192 Med referens till Elias, 1989, Sedernas historia. Se även Lyttkens, 1985. 
193 Se Bell, 1997, s. 138f. 
194 Bråkenhielm & Hansson 1995, s. 78f. Grundupplevelser handlar om att vissa 
signifikanta upplevelser av en punktuell situation (berättelse) har påverkat oss starkt. Vi 
bär med oss dessa grundupplevelser och de påverkar hur vi ser på vissa företeelser i vår 
omvärld eller hur centrala vissa värden, värderingar eller normer är för oss och dessa får 
då en särskilt framlyft plats i vår livsåskådning. Grundupplevelserna har alltså 
funktionen att de särskilt kommit att färga en bestämd del av vår livsåskådning, men 
långt ifrån hela denna. 
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Veras centrala värderingssystem och det har präglat hennes liv och hennes 
barns liv.   

Är det i sin tur ett uttryck för dialogt lärande? Det dialoga lärandet syftar 
främst till att lära sig saker genom att göra saker i samspel med andra och 
handlar här mer specifikt om situerat lärande, dvs. tillägnande av regler för 
bestämda situationer i livet. Lärandet har i Veras fall inget att göra med hur 
hon hanterar sin nuvarande situation utan det handlar mer om att denna 
signifikanta grundupplevelse av moderns förmaningar. Detta innebar att 
hon tidigt i livet lärde sig vilka de rätta normerna/reglerna för umgänge, 
uppförande och samhällsliv är. Ur ett sociokulturellt perspektiv, så visar 
detta att vår personliga livsåskådning är en blandning mellan personliga 
livserfarenheter och inlärda och överförda kunskaper från tidigare 
generationer195. 

Erik började arbeta när han var 13 år och han arbetade ända till sin 
pension. Arbetet har haft ett centralt värde i Eriks liv. 

 
Att det har gått bra för mina barn… ja, att dom har fått jobb och att det har 
gått bra för dem. Det gläder mig mest, vet du! Mig själv, det är ju ett 
avslutat kapitel, kan man säga. Ja mitt liv… mina ungar det tycker jag är det 
bästa. Att dom har jobb! Det är svårt för ungdomar nu för tiden att få jobb 
och allting tycker jag (gråter lite). Mig själv… det tänker jag inte så mycket 
på. Jag vet inte? Det bryr jag mig inte så mycket om! Har man levt 81 år vet 
du, så är det inte så mycket som gläder en längre vet du. Huvudsaken är att 
ungarna klarar sig, tycker jag. 

 
Det som nu har betydelse när Erik summerar sitt liv är att det har gått bra 
för barnen, i bemärkelsen att de har ett arbete. Varför är det så viktigt för 
Erik att barnen har ett arbete. Hur kan man förstå innebörden av det? 

Jag tolkar att det går att göra kopplingar mellan det Erik talar om och till 
det som Lyttkens (1985) benämner samhällets sociala kontroll196. Den 
sociala kontrollen är i sin tur förknippad med den i samhället rådande 
ideologin och kulturens värderingar. Förändras människors värderingar så 
förändras den sociala kontrollen och vice versa. Uppfostran av barn utgör, 
enligt Lyttkens, en central metod för social kontroll i vårt samhälle. Det är 
under uppväxten som barns värderingar utformas och präglas. Man tillägnar 
sig under sin uppväxt ett synsätt på lydnad, auktoriteter, arbete, hederlighet, 
punktlighet, vänlighet. Det är genom socialisation som dessa värderingar 
och känslor blir en del av den egna personligheten, jaget, och kommer 

                                              
195 Se även Kallenberg & Larsson 2004, s. 64f. 
196 Lyttkens, 1985, s 13. ”De metoder som används i ett samhälle för att få människor 
att uppträda i enlighet med dess lagar och förordningar och respektera informella regler 
som gäller för umgänget dem mellan”. 
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därför att upplevas som självklara utgångspunkter för handlandet. När Erik 
växte upp var det viktigt att vara en god samhällsmedborgare, att ha ett 
arbete, kunna göra nytta, bidra till samhället och kunna skapa ett bra liv för 
sig själv och kommande generationer. Därför tolkar jag att han gärna ser att 
dessa värderingar överförs till hans barn och barnbarn. 

Både Vera och Erik är tacksamma över att barnen har fått en bra grund 
att stå på. De har haft en viktig uppgift i livet och upplever nu att de så att 
säga har uppfyllt sin plikt i samhället. De har arbetat, bildat familj och 
fostrat sina barn till goda samhällsmedborgare. De lämnar efter sig en 
värderingsgrund till barnen, som de hoppas att barnen i sin tur för vidare till 
kommande generationer. Jag skönjer även att det finns en underton av oro 
för samhällets utveckling i deras utsagor: ’Det är svårt för ungdomar nu för 

tiden att få jobb’ uttrycker Erik. ’… numera är det väldigt slarvigt när man 

ser ungdomarna ute’ uttrycker Vera. Det skulle kunna tolkas som ett 
uttryck för att de anser att samhället och kulturen under deras levnadstid har 
förändrats, vilket oroar dem inför kommande generationer. Finns en dold 
oro hos dem för att deras grundmurade värderingar skall bli urholkade? 
Upplever de en risk för att den yngre generationen i samhället inte 
värdesätter arbete och gott uppförande i lika hög grad som de själva gör?  
 

Spåren – vad man lämnar efter sig 

Ett par av de intervjuade ger uttryck för att ha en tillförsikt inför livets slut 
att de kommer att leva vidare i minnet hos barnen och i kommande 
generationer genom de spår de lämnar efter sig. I detta sammanhang 
innebär det att man har en önskan att betydelsefulla spår som har funnits 
hos en själv lever vidare efter ens död. De uttrycks som: 

 
1) materiella objekt: ärvda saker, ägodelar från det egna hemmet. 
2) mentala objekt: värderingar, deviser, erfarenheter eller ens person-

liga livsberättelse.  
  
Erik känner en frid över att ha fått vara delaktig i bokslutet kring sitt eget 
liv och hem. Det materiella har inte längre samma värde för honom. 
Däremot har det materiella värde för barnen och barnbarnen. Vetskapen att 
Eriks och fruns saker kommer att finnas i barnen och barnbarnens liv ger 
honom en glädje och frid. Han berättar upprepade gånger under vårt samtal 
att han är så tacksam att det blivit som det blivit, att hemmet är uppdelat 
och att barnen tog hand om allt samt skötte det så bra. 

 
Jag har ju två döttrar och sex barnbarn. De fick ju tömma hela lägenheten 
och ta vad dom ville och liksom dela mellan sig. Ja, det var ju förstås en del 
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skräp som man samlat på sig med åren som de fick slänga. Men vi hade ju 
en del värdefulla saker också! Mina barn var ju glada och barnbarnen med, 
för dom tycker om kristaller. Så dom delade upp allt och kom bra överens. 
Min dotter Lisa som är 52 år… hon skötte om ALLT, skrivjobb och allting, 
så jag behövde bara ligga här i lugn och ro. Det var ju rätt skönt egentligen, 
att det vart som det vart. Jag tycker att det blev skönt!   

 
Det går att skönja en glädje hos Erik att det ’värdefulla’ som han och frun 
gemensamt skapat och tjänat ihop genom deras strävsamma arbetsliv och 
extra jobb kommer till nytta och glädje hos barnen och barnbarnen. Han ger 
även uttryck för en slags frid att barnen ’…kom bra överens’ i uppdelningen 
av sakerna. Det är ju alltid sånt som kan bekymra människor hur arvskiften 
och liknande skall gå att lösa så att alla parter blir nöjda. 

 
Och jag menar grejer och saker det har ju inget värde egentligen. 
Prydnadssaker och lite grejer som man har köpt. Vad har det för betydelse 
egentligen i långa loppet? Det har det ju inte! Det var bra att jag hade barn 
som kunde ta hand om hela hemmet och dela upp allt mellan sig. Det är 
skönt att mina barn var så duktiga när det hände och inte vart osams kring 
vad var en ville ha liksom. Hade man inte haft barn då hade det varit 
jobbigt. Jag är inte huvudpunkten i det här dramat, det är mina barn som är 
huvudpunkten.  

 
Vad jag tolkar att Erik menar med att ’…saker det har ju inget värde 

egentligen’, är att saker inte har något värde i förhållande till hans nuvar-
ande livssituation. Materiella ting och hans hem har varit betydelsefullt, 
men nu när han är sjuk så har det inte längre samma värde. Det är viktigare 
att ha en dräglig livssituation.  

’Jag är inte huvudpunkten i det här dramat, det är mina barn som är 

huvudpunkten’. Överföringen av sakerna och avvecklandet av hemmet 
kanske även kan ses i termer av analogt lärande i form av ett perspektiv-
skifte beträffande vad som nu är centralt i hans personliga livsåskådning. 
Eriks livssituation har på flera sätt varit omvälvande och har lett till att han 
tvingats att tänka annorlunda. Perspektivskiftet visar sig genom att Erik i 
sin existentiella situation, ändå lyckats ta fasta på det som ändå är positivt. 
Ägodelarna delas upp och kommer till glädje och nytta hos barnen och 
barnbarnen. Det är deras framtid som nu är central för honom. 

Hur kan jag på ett djupare plan förstå innebörden av att sakerna är 
överförda till barnen och barnbarnen? En tolkning längre ifrån själv-
förståelsen är att det som Erik här talar om är ett uttryck för äldre 
generationers strävan och önskan att överföra vissa ideal (Lyttkens, 1985). 
De förändringar som skett mellan den borgerliga och den moderna 
familjens ideal, är att den moderna familjen i mindre grad än den borgerliga 
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överför egendom och klassberoende livsstilsideal till de yngre genera-
tionerna. Överföringen av de borgerliga idealen kan fortfarande idag 
förekomma hos de äldre generationerna. Ägande av materiella objekt 
innebär i sin enklaste form en sorts tillhörighetsrelation, vilket betyder att 
ägodelar blir en del av ens jag. De signalerar med andra ord vem man var. 
Överförande av ägodelar kan alltså ses som ett sätt för individen att 
överföra sig själv. På ett symboliskt plan gör jag tolkningen att uppdelandet 
av hemmet och materiella saker för Eriks del innebär att han kommer att 
lämna spår och han kommer på detta sätt att leva vidare i barnens och 
barnbarnens minne.   

Alma är tacksam över sitt liv, vilket förgyllts av uppväxten i ett 
intellektuellt småborgerligt hem.  

 
Det är min önskan att jag skall få bli så pass bra att jag kan vara hemma 
under den tid jag får. Att få vara hemma och njuta av mitt hem. Jag älskar 
att få ge bort saker och ting och få bli till glädje och nytta. (---) Det gick inte 
en dag i vårt hem utan att vi hade gäster och det var ju mycket som hände 
som var berikande. Varje dag var berikande! Man var fostrad i att alltid 
komma ihåg om man hade en bjudning hemma att om det var några 
ensamma människor så skulle de kommas ihåg och bjudas.   

 
Hon ger här uttryck för att hennes hem är hennes borg och är fullt av ärvda 
saker från barndomshemmet. Alma talar vidare om att hon är ogift och inte 
har några barn. 

 
Jag har inte utvecklat så mycket sexappeal eller djävulens list (halvt skratt) 
så att jag har kunnat fånga en man så jag är ensam och har inga barn. Men 
det är ju min största sorg i livet att jag inte själv har fått fostra landet en son 
(med gråt i halsen) för det hade jag önskat.   

 
’…det är ju min största sorg i livet att jag inte själv har fått fostra landet en 

son’. Hon ger här uttryck för en sorg och brist i sitt liv genom att hon inte 
har kunnat uppfylla sitt medborgerliga samhällsansvar. För den generation 
som hon tillhör är en möjlig tolkning att det var ovanligt att hon inte följde 
samhällets förväntningar beträffande familjebildning. 

Förutom arbetet som varit centralt i hennes liv, så har hon gästfrihet och 
middagsbjudningar varit viktiga inslag, vilket hon präglats av genom sin 
uppfostran och uppväxt. 

 
Men eftersom vi var åtta barn och alla mina syskon har barn och barnbarn, 
så har jag ändå fått leva ett sånt rikt liv. Och så har jag 250 gäster om året i 
mitt lilla hem och orkar med sådant. Så jag har försökt leva ett sånt rikt liv 
som möjligt och försökt att dela med mig av mina saker.   
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I summeringen och bokslutet av sitt liv presenterar Alma en övervägande 
positiv bild. ’Så jag har försökt leva ett sånt rikt liv som möjligt och försökt 

att dela med mig av mina saker’. Det kan ju även tolkas vara en bild som 
hon själv starkt vill tro på och besvärjer som sanning, då det samtidigt finns 
en stor sorg att hon inte ’…kunnat fånga en man’ och gift sig och skaffat 
barn. Hur kan man förstå innebörden av det? Hon har med andra ord inga 
nära närstående att överföra sig själv till, till skillnad från Erik som har både 
barn och barnbarn. Jag gör tolkningen att Alma har kompenserat detta 
genom sina bjudningar där hon fått betyda något för andra. Denna tolkning 
styrks genom att hon betonar att hon försökt dela med sig av sina saker från 
sitt hem. Då Alma saknar egna barn att överföra sig själv till fyller hennes 
syskonbarn och goda vänner den funktionen. Sakerna från hemmet innebär 
att Alma kommer att lämna spår och hon kommer att ihågkommas och leva 
vidare i minnet hos dem som sakerna hamnar hos.  

Det gemensamma draget för förståelsen av vad både Erik och Alma på 
ett djupare plan ger uttryck för är alltså att det är genom deras ägodelar 
(materiella objekt) som de kommer att lämna efter sig ett spår av vilka de 
var som personer och hur de levde sina liv. 

Håkan berättar genom hela vårt samtal om vad sjukdomen inneburit för 
lärdomar för honom själv och för hans familj. 

 
Jag håller på och skriver mina fyra års historia, för det har hänt väldigt 
mycket på dom här fyra åren, mycket jobbigt, men också mycket 
FANTASTISKA SAKER. Jag har börjat skriva och det ser ut att bli en bok. 
Vi får väl se, jag har inga såna ambitioner utan det viktiga är i första hand 
att skriva av mig, i andra hand för mina barn för att dom kanske ska tycka 
att det är intressant. Sen kan det ju finnas delar av det här som kan vara av 
allmänintresse och till hjälp för andra människor. Jag skulle ju kunna skriva 
om livet dessförinnan, men det har inte känts meningsfullt. Det är det här 
som har hänt och som är centralt både i mitt och i min familjs liv.   

 
Håkan ger uttryck för att hans skrivande i första hand innebär en 
bearbetning av sjukdomen och dess inverkan på hans liv. I andra hand 
innebär skrivandet av en bok att han vill förmedla budskap till andra 
cancersjuka, vårdpersonal och människor i allmänhet som kommer i 
kontakt med cancersjuka. ’Jag skulle ju kunna skriva om livet dessförinnan, 
men det har inte känts meningsfullt’. Håkan anser att det har hänt mycket, 
både positiva och negativa saker och det har förändrat honom. Jag gör här 
tolkningen att skrivandet innebär ett lärande som, i Marton & Booths 
(1997) termer, handlar om att skapa mening i den aktuella livssituationen 
utifrån det som hänt. Att se det positiva och kämpa mot sjukdomen och att 
leva till varje pris är det som driver Håkan framåt. Kanske är det en 
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levandsstrategi eller grundinställning som redan funnits hos honom före 
sjukdomen? Den förfaller nu ha blivit särkilt påtaglig eller fått en framlyft 
plats och betydelse i hans liv, vilket jag tolkar att han vill förmedla till 
andra genom sitt skrivande. 

 
Jag menar när man är sjuk och har en sån här sjukdom påverkar det hela 
familjen väldigt, väldigt starkt gör det. Det påverkar allihop på gott och på 
ont kan man säga. Vad är då det goda för familjen? Det är helt enkelt att 
barnen få se (harklar sig) en människa som betyder något för dem, för det 
vet jag att jag gör, på nära håll vara sjuk. Till exempel har min äldsta son, 
han har varit väldigt fixerad vid att han ska tjäna mycket pengar. Han har 
lärt sig mycket utav det här och har fått en mer ödmjuk inställning till livet. 
Vi har alltid haft en bra relation, men hans inställning har blivit mera som 
jag ser det positivare för den är inte så fixerad vid det materiella.   

 
Håkan ger också uttryck för att han är glad över de positiva lärdomar som 
familjen gjort tack vare hans sjukdom och den påverkan som den haft på 
hela familjens liv.  

En tolkning längre ifrån självförståelsen är att det har skett ett 
perspektivskifte i Håkans livsåskådning, och ännu viktigare i äldste sonens 
livsåskådning. Sonen har förändrat vad som utgör centrala värden i livet. 
Att tjäna pengar har inte längre lika stor betydelse, vilket Håkan upplever 
som positivt. Sonen har även fått en mer ödmjuk inställning till livet och 
vad som är värt att sträva efter. Håkan har själv fått göra omvälvande 
omstruktureringar i sitt sätt att leva, för att hantera sjukdomen. Det har gjort 
att han har förändrat sitt synsätt beträffande vad som är centralt och viktigt i 
livet nu. Det är ett uttryck för analogt lärande. Det innebär att Håkan har 
kunnat upptäcka meningsfulla mönster i det egna livet och i närståendes liv, 
när han betraktar det i backspegeln och försöker peka på vilka lärdomar 
familjen gjort utifrån den inverkan sjukdomen haft på deras liv. Denna 
tolkning förstärks av Lyttkens (1985) resonemang om att människors 
värderingar grundläggs i barndomen och påverkas av föräldrarnas och 
tidigare generationers erfarenheter. Människor behåller i regel sina grund-
läggande värderingar genom livet och dessa inverkar mer eller mindre 
medvetet på ens handlande. Först när man ställs inför en påtaglig förändring 
i livet som skakar om ens grundvalar, blir man mer medveten om sina 
värderingar och kanske då omvärderar vissa av dessa.  

Hur kan jag på ett djupare plan förstå vilken betydelse själva skrivandet 
har för Håkans och familjens del när det gäller efterlämnade av spår? Den 
moderna människan har ett biografiskt medvetande, dvs. en ökad 
medvetenhet om sin historia och sitt jag (Lyttkens, 1985). Det har lett till att 
döden innebär en förlust av det egna jaget. Med ett fördjupat biografiskt 
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medvetande blir det egna jaget rikare och förlusten större med döden. Jag 
tolkar utifrån detta att Håkan tänker att han genom sitt skrivande lämnar 
efter sig ett spår eller minne till barnen i form av sina tankar, känslor och 
värderingar. De blir fixerade och kan läsas av barnen i framtiden. På det 
viset kan han ändå få vara delaktig i deras liv, trots att han inte är 
närvarande. Hans skrivande innebär i förlängningen att han lämnar efter sig 
fragment av sin livsberättelse som blir en del av familjens gemensamma 
berättelse och den kommer att leva vidare i minnet hos familjen. 

Utifrån mitt material förefaller det som att de yngre intervjuade i högre 
grad talar om vad sjukdomen har inneburit för dem individuellt och vad de 
personligen har lärt sig av sin sjukdom. De äldre förminskar sig själva i 
sammanhanget och är mer bekymrade kring hur livet kommer att gestalta 
sig för barnen. Är det ett uttryck för att de äldre förutom 
sjukdomsprocessen går igenom åldrandeprocessen och har jämfört med de 
yngre, kommit längre på vägen att vänja sig vid att döden är inom närmare 
räckhåll? 

En annan tolkning längre ifrån självförståelsen är att det handlar om 
skillnader i grundläggande värderingar mellan olika generationer. De 
borgerliga idealen, lydnad och disciplin, var starkt tongivande i början av 
förra seklet men fram till våra dagar har detta förändrats avsevärt (Lyttkens, 
1985). I dagens samhälle uppfattas lydnad och disciplin som något dåligt, 
medan självbehärskning och självdisciplin är berömvärt. Enligt rådande 
värderingar vill vi idag inte kontrolleras av andra, men vi kontrollerar gärna 
oss själva. Men dessa förändringar har, enligt Lyttkens, skett långsamt i vårt 
samhälle. Det är därför som vi fortfarande idag kan skönja att de gamla 
idealen lever kvar hos de äldre generationerna och att dessa kan upplevas 
främmande och konstiga av de yngre generationerna. Traditionsförmedlade 
uppförandekoder är inte längre betydelsefullt för dagens unga och deras 
föräldrar, utan har ersatts med kravet på social kompetens, själv-
förverkligande och individualism, vilken mognat fram under slutet av 1900-
talet. Detta skulle kunna utgöra en rimlig förklaring, varför en mer 
individualistisk hållning framträder tydligare hos de yngre i studien. De 
äldre däremot är fortfarande till viss del präglade av mer kollektivt burna 
samhällsvärderingar som t.ex. att vara till nytta, att göra rätt för sig samt att 
inte vara till besvär, vilket också olika tolkningar i resultatet pekar mot. 
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Sammanfattande analys och diskussion 
 
 
 
 
Jag skall i detta avsnitt fördjupa diskussionen kring hur lärande, livsfrågor 
och livsåskådning har visat sig i materialet. Hur påverkar den personliga 
livsåskådningen patienternas förståelse och hantering av sjukdomen och 
den existentiella livssituationen? Hur hänger lärande och livsåskådning 
samman?  

På ett övergripande plan har lärandet visat sig handla om en process hos 
de intervjuade som syftat till att hantera den existentiella livssituationen och 
skapa mening. Den beskrivning som Marton & Booth (1997) givit av 
individers lärandeprocess, har likheter med subjekt-objekt-cirkeln i den 
hermeneutiska förståelseprocessen. Den innebär att en individ förstår den 
verklighet hon lever i utifrån sin förståelsehorisont. Men då individen stöter 
på något som inte passar in i den behöver den förändras. Överfört till en 
vårdkontext innebär det att i en situation som innebär lärande för en patient, 
sker på samma vis ett möte mellan individens horisont (tidigare erfarenheter 
och kunskaper) och situationens horisont (den aktuella situationen, vård-
miljön och vårdgivarnas kunskaper). Horisontsammansmältningen innebär 
ur patientens perspektiv att hans erfarenheter och kunskaper utvidgas eller 
förändras, dvs. att han förstår något på ett nytt eller annorlunda sätt, vilket 
kan liknas vid ett perspektivskifte eller paradigmskifte.  

För att kunna svara på frågan vad lärande mer specifikt kan handla om på 
ett personligt plan har det varit fruktbart att identifiera och dela in lärandet i 
kategorierna katalogt, analogt och dialogt lärande. Det har även 
framkommit vilka förutsättningar som behövs för att personligt lärande 
skall främjas i mötet mellan patient och vårdgivare inom en palliativ 
vårdkontext. Avslutningsvis skall jag diskutera studiens implikationer för 
vårdens praxis, t.ex. om livsåskådningssamtal behövs inom vården och ge 
förslag till vidare forskning inom området. 
 

Har alla en livsåskådning? 

När blir livsåskådningsfrågor aktuella? Framför allt blir de aktuella i – 
livsåskådningsladdade situationer – i situationer som för en individ är 
betydelsefulla i positiv bemärkelse eller omskakande existentiellt i negativ 
bemärkelse. Det kan alltså lika gärna handla om lyckosituationer som 
krissituationer. Men det förefaller som att livssituationer där de existentiella 
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aspekterna i livet ställs på sin spets av naturliga skäl upplevs mer 
livsåskådningsladdade.  

 
Om man av olika skäl tvingas till eftertanke uppluckras ’de inre väggarna’. 
Bortträngda tankar kommer fram. Undringar om livets mening, döden, 
lidandet och meningen börjar cirkla runt i huvudet. Man kan till slut inte 
undkomma sin egen andliga vilsenhet. De gamla själasörjarna var överens; 
det går inte att fly från sig själv. Sjukdom och lidande gör att man ’pressas 
till sig själv’ (Wikström, 2001, s. 86). 

 
Detta eftersom sådana situationer i högre grad förefaller att hota endera en 
individs existens, möjligheter att leva som han vill eller för att situationen 
hotar hans centrala värderingar och värden. Utifrån tanken att den 
personliga livsåskådningen ger ett visst perspektiv på tillvaron innebär det 
att vissa saker i bestämda situationer hamnar i förgrunden jämfört med 
andra. Det som enligt Jeffner (1977) avgör om en situation är livsåskåd-
ningsladdad och berör en persons livsfrågor, är att frågan dels är viktig för 
individen, dels att den bygger på ett förklaringssystem som är öppet. Med 
att förklaringssystemet är öppet menas att på en bestämd fråga som – Hur 

skall man leva för att må bra? – kan svaren variera mellan olika individer 
för att det inte finns ett givet förklaringssystem till frågan. Det finns olika 
svar som är rätt för en viss individ i en bestämd situation. Om vi däremot 
ställer frågan hur ett specifikt matematiskt problem skall lösas så finns det 
däremot givna förklaringssystem till den frågan. Detta innebär att fenomen 
eller situationer som är mångtydiga och som kan förstås på olika sätt, kan 
betraktas vara livsåskådningsladdade. 

Vad har då varit möjligt för mig att identifiera när det gäller de 
intervjuades personliga livsåskådning? I redovisningen av detta har jag 
funnit ett intressant resonemang hos Bråkenhielm & Hansson (1995) 
beträffande hur man kan identifiera skillnader och likheter mellan hur olika 
individers livsåskådningsantaganden kommer till uttryck. För det första 
anser de att sambanden mellan komponenterna i livsåskådningsbegreppet 
kan variera mellan olika personer197. En del individer har en mycket 

                                              
197 Bråkenhielm & Hansson, 1995, s. 77f. Utgår utöver Jeffners tre komponenter från 
ytterligare tre komponenter i livsåskådningsbegreppet: grundupplevelser, myter och 
riter. Jeffner har på senare tid även talat om en fjärde komponent – rituella handlingar – 
som tillägg till sin livsåskådningsdefinition. Detta uttrycktes vid ett symposium inom 
ramen för en konferens om Gemensamma värden i skolan 2003-05-08, Lärarhögskolan i 
Stockholm. Med rituella handlingar menar Jeffner en form av formaliserade handlingar 
som har en symbolisk innebörd och som går utöver det vardagliga och som syftar till att 
ge uttryck för en central värdering. Han beskrev t.ex. att människors besök vid 
släktingars gravar på kyrkogården skulle kunna ses som en gestaltningsrit, vilken ger 
uttryck för en central värdering av gemenskap med sina avlidna släktingar.  
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välintegrerad livsåskådning och andra har en mer fragmenterad. Det kan 
även variera mellan olika individer om det är en viktig fråga att de i 
förhållande till sin personliga livsåskådning når en slags integration mellan 
sin livstolkning och sina grundvärderingar. Individers livsåskådning kan 
alltså variera beträffande graden av integration. För det andra varierar det 
mellan olika individer vilken av de olika komponenterna som får en 
särskild framlyft plats eller tyngdpunkt i livsåskådningen. En del kan vara 
mer intresserade av moraliska frågor än av myter och riter, för andra kan 
grundhållningen ha en större tyngdpunkt än de teoretiska frågorna eller 
livsfrågorna. För det tredje kan det variera mellan människor i vilken grad 
det finns ett samband mellan livsåskådning och handlande. Med det menar 
Bråkenhielm & Hansson att det hos vissa individer finns en nära relation 
mellan livsåskådningsmässiga utgångspunkter och hur man lever medan det 
hos andra finns ett avstånd. De talar om det i termer av att den personliga 
livsåskådningen får olika grad av genomslag i handlandet (a.a., s. 81).   

I förhållande till mitt material är det svårt att säga något exakt om dessa 
aspekter, då livsåskådningen inte varit ett tema eller utgångspunkt från 
början när intervjuerna genomfördes. Jag ställde inga frågor om deras 
livsåskådning och inte heller någon fråga om vilken betydelse eller funktion 
den har i deras liv. Det var först när materialet var insamlat som jag fann att 
det fanns mycket utsagor som kunde tolkas ha anknytning till olika delar av 
livsåskådningsbegreppet och som på olika sätt var livsåskådningsladdat och 
rörde reflektioner kring livsfrågor. Det har inte varit möjligt att uttala mig 
om några logiska samband mellan komponenterna. De flesta av de 
intervjuade var alltså själva inte medvetna om att mycket av det som de 
berättat om var ett uttryck för deras livsåskådning eller perspektiv på 
tillvaron. Jag har funnit relativt få beskrivningar och reflektioner kring den 
teoretiska komponenten. Det som framträtt tydligast är att de intervjuade 
har haft resonemang som berört komponenterna centralt värderingssystem 
och grundhållning. Deras resonemang rörande dessa komponenter har dock 
haft olika tyngdpunkt då de berättat om sina liv och kan uppfattas som 
olikheter i deras personliga livsåskådningar. Grundhållningen har framträtt i 
form av att de uttryckt sig vara positiva, aktiva och tar initiativ. Exempel på 
uttryck för centrala värderingar är att de inte har visat sina känslor för 
vårdgivarna eller att de haft smärta men det har även handlat om hur passivt 
respektive aktivt de förhållit sig till sin sjukdom och gentemot vårdgivarna. 
Dessa livsåskådningsuppfattningar har haft betydelse för hur de konkret 
valt att handla.    

Vid ett symposium inom ramen för en konferens om Gemensamma 

värden i skolan vid Lärarhögskolan i Stockholm 2003-05-08, uttryckte 
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Jeffner att de flesta människor inte är medvetna om sin livsåskådning. 
Däremot bär de flesta människor på en repertoar av olika livsåskådnings-
mässiga antaganden och att olika delar av denna kan aktualiseras vid skilda 
situationer och tillfällen genom livet. Repertoaren kan med tiden förändras 
och utvecklas under en människas livslopp. Ett liknande resonemang att 
livsåskådningen förändras och utvecklas med åren har jag funnit hos 
Hartman (2003). 

 
Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger människan 
mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en 
livstolkning är en process som pågår hela livet (a.a., s. 72). 

 
Termen livstolkning används här i stället för livsåskådning och är en 
bestämning, som har utvecklats ur pedagogiska målformuleringar i 
läroplansammanhang inom skolan. Utifrån en modell beskriver Hartman 
hur han ser att människors livstolkningsprocess fungerar och utvecklas. Den 
innebär en ständig växling mellan livsfrågor, livstolkning, liv och 
handling198. Människan upplever nya saker och gör ständigt nya 
erfarenheter som påverkar livsfrågornas och livstolkningens innehåll och 
karaktär genom en pågående reflektion och omtolkning. Jag anser att 
Hartmans teoretiska modell synes ha beröringspunkter med subjekt-objekt-
cirkeln och fråga-svar-cirkeln i den hermeneutiska förståelseprocessen. 
Utifrån fråga-svar-cirkeln innebär det att då en individ upplever att hans 
frågor inte besvaras tillfredsställande av den personliga livsåskådningen, 
måste han hitta nya svar. Detta frågande fortsätter han genom dialog med 
sig själv, med andra och i förhållande till olika livsåskådningstraditioner 
ända tills han finner ett tillfredsställande svar, vilket kan innebära att 
livsåskådningen utvecklas. 
 

Vårdupplevelser 

Vårdupplevelser handlar om hur de intervjuade upplevt omhändertagandet 
från de behandlande läkarna vid de onkologiska klinikerna. Det som har 
spelat stor roll för hur de upplevt mötena är vilket bemötande läkarna haft, 
hur information givits samt hur delaktiga de fått vara i sin vård. Att 
omhändertagandet har en avgörande betydelse för upplevelser av vården 
vittnar Annas positiva erfarenheter av hennes personliga relation till sin 
läkare om, men även Håkans erfarenheter av alternativvården (se s. 94-95). 
Ett gemensamt drag för de negativa erfarenheterna är att mötena har varit 

                                              
198 Se Hartman, 2003, s. 73, figur 1. Livstolkningsprocessen. 



 

 

   

191

ojämlika och på läkarnas villkor samt präglats av olika slags brister och 
förtryck. Det handlar om att de intervjuade inte tagits på allvar, att de inte 
blivit sedda eller bemötta med respekt. Detta har jag tolkat vara ett uttryck 
för ett inhumant bemötande199. De intervjuade efterlyser att få vara 
delaktiga i sin vård, vilket innefattar att de blir tagna på allvar, att man 
lyssnar på dem och att de får ärlig information om sin sjukdom och 
behandling200.  

Håkan upplever att han på sjukhuset blir behandlad som patient, vilket 
innebär att han behandlas som ett objekt och att vårdgivarna talar om istället 
för med honom och att de bestämmer över hans huvud (se s. 92). På hospice 
får han däremot vara kund. Innebörden av att få vara kund är att han blir 
behandlad som en person och att han får vara delaktig i sin vård och 
behandling som handlar om att makt är överförd till honom. Vårdgivarna 
talar med honom och tar hänsyn till det som är viktigt för honom och hur 
han vill leva201. Det som jag anser är centralt för att kunna respektera 
patienters självbestämmande (autonomi), är hur vårdgivare är medvetna om 
sin maktposition och kunskap och hur de väljer att hantera denna i 
förhållande till patienter i konkreta vårdmöten. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen skall: ”vården bygga på respekt för patientens själv-

bestämmande och integritet” (SFS 1982:763). Hur långt man som patient 
kan få vara självbestämmande rörande vård och behandling, är dock inte 
helt okomplicerat. Tranöy (1993) menar att självbestämmande i praktiken 
inte kan innebära något annat än medbestämmande för den besluts-
kompetente patienten. Det innebär att patienter i största möjliga mån skall 
göras delaktiga i beslut som rör vården, vilket inkluderar att få information 
om tillgängliga behandlingsalternativ och dess konsekvenser samt att 
möjlighet ges att välja mellan olika behandlingsalternativ. De ska inte heller 
bli behandlade mot sin egen vilja. Tranöy betonar dock att det inte innebär 
att patienten kan kräva att få en behandling som läkaren inte anser vara i 
enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet eller som han anser är 
skadlig och som därför inte är etiskt försvarbar.  

I Freires texter (1972; 1975) finns ett språk för maktrelationen i 
pedagogiska situationer. Jag gör tolkningen att det finns samma slag av 
maktsituation i relationen mellan vårdgivare och patienter som möts i 

                                              
199 Jfr Söderlund, 1998; Friberg 2001 i kapitel Teoretisk grund. 
200 Det är ingen generell sanning för det finns givetvis patienter som inte vill veta något 
om sin sjukdom.   
201 Jfr Gedda, 2006, s. 101. Enligt feministisk etik behöver inte makt alltid vara 
förtryckande. Trots att vårdrelationer är asymmetriska, så menar Gedda att maktbalansen 
inte är statisk och oföränderlig. Jag tolkar att hon menar att det är upp till varje 
vårdgivare att främja att patienter får makt och kontroll över sin egen situation.  
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vårdsituationer. En applicering av Freires grundtankar i förhållande till mitt 
material visar, att det i exemplen från sjukhuset förekommer förtryck 
gentemot Heidi, Aurora, Håkan. De inte får komma till tals och berätta om 
sina tankar och känslor vilket resulterar i att de inte får sina behov 
tillgodosedda. I de beskrivna negativa erfarenheterna saknas ett möte 
utifrån ett livsvärldsperspektiv202 och det skapas inga förutsättningar för 
lärande. Det handlar om att kunna se hela människan eller att ha ett 
holistiskt synsätt på patienten och det innebär att se människan utifrån flera 
olika perspektiv. Jag instämmer här med Silfverberg (2005) att storheten i 
vårdgivares etiska reflektion i vårdarbetet och i mötet med patienter är att 
kunna växla mellan olika perspektiv, vilket jag återkommer till. 

Håkan frågar om det är så vanligt att patienter gör så mycket själva för 
att påverka och förändra sin situation såsom han själv gjort (se s. 171f.). 
Kan det stå för ett dolt uttryck för att han som patient inte blir tillräckligt 
hjälpt och stödd i sin strävan att påverka sin situation från sjukvårdens sida? 
Finns det generationsaspekter inblandade i Håkans synsätt jämfört med 
synsättet hos den äldre generationen? Med det menar jag att Håkan som är 
40-talist inte är lika präglad som den äldre generationen när det gäller att ha 
respekt för och en orubblig tilltro gentemot läkare som auktoriteter. Man 
kan tänka sig att det för Håkan är naturligt att hålla sig informerad och söka 
information genom Internet kring olika behandlingsalternativ. Han är 
värderingsmässigt präglad av att ställa mer krav och hävda sig för att få det 
han anser sig ha rätt till ifrån samhället. Det framkommer inte heller hur 
Håkan som patient ges möjlighet att bearbeta eller får hjälp att bearbeta all 
den information som finns tillgänglig om de traditionella respektive 
alternativa behandlingsformerna. Vårdgivare som patienters rådgivare och 
stödjare vid sjukhusen lyser med sin frånvaro i de intervjuades berättelser. I 
Regeringens proposition Stärkt patientinflytande framkommer det att det 
ingår i vårdgivares professionella roll och ansvar att stödja patienter att 
utöva självbestämmande. 

 
Personalen måste hjälpa patienterna att värdera de olika alternativen, ge 
aktiv vägledning och försäkra sig om att patienten har tillräckligt underlag 
för att kunna utöva sitt självbestämmande (1998/99:4, s. 28). 

 
Det framkommer också krav kring hur information skall ges till patienter. 

 
Kravet på att informationen ska vara individuellt anpassad innebär att läkare 
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, aktivt måste sätta sig in i den 

                                              
202 Här vill jag betona att olika perspektiv på människan behövs inom hälso- och 
sjukvården. Se även Dahlgren m.fl., 2003. 
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enskilda patientens situation så att information och dialog kan ske utifrån 
patientens förutsättningar och behov (1998/99:4, s. 49). 

 
En annan fråga i sammanhanget är hur patienter ges möjlighet och får stöd 
att göra val mellan olika behandlingsalternativ? Det är sant som Tranöy 
(1993, s. 120) uttryckt att: ”utan information är självbestämmanderätten 

ganska illusorisk”. En central del i informerat samtycke är förutom att ge 
patienten information, nämligen att också kontrollera att patienten förstått 
informationen. Det är viktigt att ta reda på hur patienten både tänker och 
känner inför sin situation, men även att uppmärksamma om han har andra 
frågor kring informationen och situationen som inte vårdgivaren tänkt på.   

Vad innebär det då att som vårdgivare vara en stödjare? Den allmänna 
betydelsen av termen stöd203 är att ingripa eller att förstärka. Inom 
omvårdnad kan fyra typer av stöddimensioner särskiljas, en relations-
anknuten, en praktisk, en kognitiv och en moralisk, vilka praktiseras via 
kroppsliga, språkliga och emotionella åtgärder mellan två eller flera 
personer (Rask Eriksen, 1994). Stödåtgärderna skall ingå som en naturlig 
del i det dagliga vård- och behandlingssituationerna och kan handla om 
praktiskt, psykiskt, socialt och existentiellt stöd. Det är av betydelse för 
patienternas del att vårdgivare har en förmåga att uppmärksamma deras 
uttalade eller outtalade upplevelse av situationen och behov av stöd och att 
de kan tillgodose detta (a.a.). Överfört till min studie visar Auroras 
berättelse om samtalet med professorn att hon hade ett stort behov att få 
psykologiskt och existentiellt stöd, för att kunna hantera de känslomässiga 
reaktioner som sjukdomsbeskedet och prognosen gav upphov till (se s. 91). 
Hon upplevde att hon fick ett bryskt och okänsligt bemötande och lämnades 
ensam med sina känslor, men framför allt lämnades hon med en ovisshet 
om hur sjukdomen skall utveckla sig och hur hon ska hantera sin situation. 
Sjukdom gör människor beroende, utsatta och sårbara. Det som är 
problematiskt i Auroras berättelse är att hon upplevde att hon blivit kränkt, 
för att läkaren inte tog sitt ansvar. Han uppmärksammade inte hur Aurora 
kände och tänkte kring sin situation och inte heller vilka specifika frågor 
och behov hon hade.    
 

Sjukdomsförståelsen 

Det blir här påtagligt att livsfrågor och den personliga livsåskådningen har 
betydelse för hur de intervjuade förstår och tänker kring sin sjukdom och 

                                              
203 Norstedts Svenska ordbok, 2003. Mer abstrakt betyder stöd hjälp, ibland med 
bibetydelse av sympati. Det kan även handla om stöd i moralisk mening. 
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livssituation. Att sjukdom, lidande och död är en ofrånkomlig del av livet är 
en insikt som alla människor måste leva med och hantera. Men hur 
människor individuellt hanterar denna insikt är till syvende och sist en 
existentiell fråga (Kallenberg & Larsson, 2004). Utifrån min valda 
terminologi så innebär hanteringen av denna insikt att de intervjuade 
bearbetar och reflekterar kring livsfrågor. Livsåskådningsperspektivet har 
gjort det möjligt för mig att identifiera och synliggöra vad patienterna 
tänker kring sin existentiella situation och vilka livsfrågor som varit viktiga. 
Detta innebär dock inte att allt som de intervjuade berättat om enbart 
handlar om deras livsåskådning och utveckling av denna. En intressant 
fråga är då om det framkommit något mönster kring detta. Finns det något 
som visat sig vara av gemensam karaktär för patienter med cancersjukdom 
som grupp?  

Sjukdomen och närheten till döden har väckt livsfrågor som Varför har 

jag drabbats? Hur skall mitt liv utvecklas nu? De vill veta varför de har fått 
cancer och har funderingar om olika teorier kring orsaker till cancerns 
uppkomst. Livsåskådningen har här haft funktionen att den hjälpt dem att 
förstå och strukturera tillvaron så att den blivit begriplig och meningsfull. 
Det har väckt livsfrågor som Vad har jag gjort för fel? Hur kunde jag ha 

gjort annorlunda? Hade jag kunnat påverka förloppet?204 Många har 
upplevt att de är i sjukdomens våld, dvs. att sjukdomen styr hela deras 
tillvaro och att de på olika sätt tvingats lära sig att anpassa sig till detta som 
både rör ett katalogt, analogt och dialogt lärande. Det finns även 
funderingar om hur deras sjukdom skall utvecklas och vad döendet kommer 
att innebära. Cancersjukdom är behäftad med stor ovisshet om vilka 
symtom man kommer att få eller vilka biverkningar olika behandlingar 
kommer att ge samt vilken inverkan sjukdomen kommer att ha på ens liv 
och livskvalitet205. Smärta är något som skrämmer flertalet och att bli helt 
beroende av andra för sin dagliga livsföring. Det som dock skrämmer de 
flesta allra mest är inte döden i sig, utan hur just deras väg dit kommer att 
vara, vilket innebär en existentiell osäkerhet. 

 
… Hur den enskilda individen upplever det, det kan ju bara man själv veta 
eller säga någonting om... när man kommer lite längre på vägen. Aurora206 

 
Människor kan förbereda sig för att vissa symtom kan uppkomma och hur 
dessa kan lindras, men hur man som enskild individ kommer att uppleva 

                                              
204 Se även Westman m.fl., 2006, s. 173 och Åkermark, 1992, s. 29. 
205 Se även Sjödén, 1999, s. 28. Det är viktigt att vara medveten om att samma typ av 
symtom eller symtomlindring upplevs olika och har olika betydelse för olika patienter.  
206 Se tidigare tolkning, s. 155. 
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döendet är en erfarenhet som är svårare att förbereda sig inför. Det som 
visat sig vara subjektivt, individuellt och varierat mellan de intervjuade är 
hur de uppfattat att sjukdomen inverkat på deras liv och livssituation och 
vilken personlig innebörd sjukdomen har haft och hur de i sin tur har 
hanterat detta.   
 

Livsvärdet 

Här har sådant framträtt som är livsåskådningsladdat i positiv bemärkelse 
och som handlar om vad som givit deras liv mening, kvalitet och värde. 
Den personliga livsåskådningen har framträtt i form av deras centrala 
värden, värderingar, grundinställning till livet samt betydelsen av tro och 
andlighet.  

 
Den som har ett Varför att leva uthärdar nästan varje Hur (Frankl, 1977, s. 
103). 

 
Utifrån detta citat drar jag paralleller till mina resultat. Det överensstämmer 
med hur de intervjuade förhållit sig till vad som har värde i deras liv. Har 
man ett svar eller skäl till varför man ska kämpa, så orkar man hantera att 
det i vissa stunder kan kännas hopplöst, svårt eller rent av omöjligt 
beträffande hur man ska lyckas med det. Det blir särskilt tydligt i Gunillas 
uttalande om att hennes barn och barnbarn utgör ett centralt värde i livet (se 
s. 121). 

Beträffande grundhållningen är en intressant fråga om den är medfödd 
och relativt konstant eller om det är något som man kan förändra och alltså 
lära sig i form av dialogt lärande? Utifrån mitt underlag av material är det 
dock inte möjligt att säkert dra några slutsatser kring detta, utan det behövs 
mer forskning om detta. Det behövs även fördjupade studier om det som jag 
benämner grundinställning, och som har beröringspunkter med Jeffners 
grundhållningskomponent, kan räknas in i livsåskådningen eller om det 
ligger utanför och mer har att göra med personligheten207. Håkan, Vera, 
Christina och Aurora vittnar om att de alltid har haft en positiv 
grundinställning till livet och till svåra situationer. Aurora är dock den som 
tydligast antyder att hennes optimism både är medfödd och inlärd, då 
hennes optimism kom att understödjas av den familj som hon blev 
adopterad av (se s. 127). Hon har i sin tur överfört denna optimism till sina 
barn, vilket talar för att grundinställningen är något som kan påverkas och 
förändras hos individer. Jag tolkar att optimism i Auroras ögon, anses vara 

                                              
207 Se vidare t.ex. Kallenberg & Larsson, 2004, s. 76-90.  
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en önskvärd egenskap och ett centralt värde att reproducera till kommande 
generationer. Här förefaller alltså grundinställningen vara något som 
grundläggs under uppväxten och lärs genom uppfostran och social påverkan 
och således något som överförs mellan generationer. 

Veras och Håkans beskrivningar av bönens funktion för dem är ett 
intressant fynd. Eftersom de båda bekänner sig ha en kristen tro så kan 
deras bön här tolkas vara ett uttryck för en religiös rituell handling. Riters 
centrala funktion är att de är kommunikativa, symboliska och syftar till att 
åstadkomma en förändring (transformation) av en situation (Driver, 1991;  
Habbe, 2005). När det gäller bönens funktion kan det vara ett uttryck för en 
önskan, dvs. att man vill att något speciellt ska inträffa. Eller så vill man få 
ett svar eller tecken hur man ska handla i en specifik situation (Driver, 
1991). Det kan även handla om att man vill skapa ett tillstånd av 
gemenskap och hopp eller intensifiera närvaron av Gud.  

Det som är intressant är när Vera uttrycker att hon har fått andra insikter 
och åsikter (se s. 132) och Håkan att det har inträffat märkliga saker för han 
har fått svar eller tecken på sina böner (se s. 134). Bönen förfaller ha 
funktionen att den ger svar på deras livsfrågor i den betydelse som Hartman 
(2003, s. 71) givit termen och som jag utgår ifrån. Det skulle i sin tur kunna 
tolkas vara ett uttryck för ett perspektivskifte och analogt lärande rörande 
deras personliga livsåskådning. Det kan handla om att det som förändrats i 
perspektivet är antingen vad som har central betydelse för dem eller hur de 
tänker och känner inför det. Med bönens hjälp har de alltså kunnat skapa 
mening i den aktuella livssituationen. Exemplen från Vera och Håkan visar 
att det är när de hamnat i en situation i livet som de inte förstår eller som de 
upplever främmande, som livsfrågorna kommer upp i deras medvetande och 
tränger sig på för att få ett svar. Vad innebär det då att fråga kring 
livsfrågor?  

 
Erfarenhet vinns genom frågor, men varje ny erfarenhet utlöser också nya 
frågor. Beredskapen för nya erfarenheter äger, har det sagts, ’frågans 
struktur’. Frågan ger riktning åt det fortsatta tänkandet (Benktson, 1990 s. 
10). 

 
Utifrån att det är livsfrågan som ger riktning åt det fortsatta tänkandet som 
Benktson uttrycker, frågar jag om man skulle kunna tänka sig att livsfrågor 
har funktionen att de kan vägleda oss om hur vi ska handla i våra liv? De 
får oss att reflektera över vart vi är på väg och ger oss något att hoppas och 
tro på vilket i sin tur kan ge oss mening i våra liv. Jag undrar också om det 
finns en koppling mellan frågan – Vem är jag? – och hur jag konfronteras 
med de livsfrågor som uppkommer i mitt möte och samspel med livet och 
andra människor. Min livsberättelse, i betydelsen mitt jag eller min 



 

 

   

197

identitet, styr hur frågorna bekommer mig och hur jag kommer att bearbeta 
dessa.  
 

Resort  

Att vara på hospice eller vetskapen om att man alltid har en plats där har 
flera innebörder. Även de intervjuades medvetenhet om hur sjuka de 
egentligen är varierar, vilket framkommer vid olika tidpunkter i t.ex. 
Auroras berättelse. 

 
Nej… att bygga upp någonting alltså när man har kommit till det här läget 
det är alltså…väldigt svårt…(svagt) Jag hoppas… att det ska gå… Ja, det är 
inte så lätt i alla fall… det är det inte208.   

 
Jag är lite långsam i reaktionen på sjukdomen alltså att… jag har inte förrän 
nu sista tiden alltså… fattat alltså att jag är så SJUK som JAG ÄR. 

 
När de intervjuade har en bra period, har god hälsa och livskvalitet efter 
behandling och omvårdnad ser de hospice vara en tillfällig rekreationsort, 
där de samlar krafter för att kunna vara hemma. I en försämringsfas med 
t.ex. smärta, viktnedgång, låga blodvärden eller ångest så innebär hospice 
en tillflyktsort och sista utväg och säkerhet där man kan få lindring av olika 
symtom samt omsorg och omvårdnad, när de känner att slutet närmar sig. 

Ett överraskande fynd är den stora betydelse som de intervjuade 
tillskriver sjukgymnastiken och den fysiska träningen, där en tolkning 
längre ifrån deras självförståelse är att sjukgymnastiken skulle kunna ses 
som en aktivitet som har en ritliknande funktion. På ett symboliskt plan så 
besvärjer den fysiska träningen försämring av sjukdomen och i 
förlängningen även döden. Sjukgymnasten har alltså en för patienterna 
betydelsefull funktion i vårdteamet som går ut på att befrämja livskvalitet, 
bättre hälsa, fysisk styrka och självständighet. Det intressanta och oväntade 
för mig var att det är yrkesgruppen sjukgymnaster och inte t.ex. 
sjuksköterskor, som lyfts fram och som tillskrivs ha denna positiva 
funktion. Det framkommer i Annas berättelse att sjukgymnastiken inte 
existerar i nämnvärd grad vid sjukhusen utan det är vid hospice som man 
satsar resurser på detta (se s. 140). Speglar detta olika synsätt eller 
tolkningar av vårdens målsättning inom den kurativa respektive palliativa 
vården? Är synsättet inom kurativ vård att det inte är någon idé att satsa på 
att stödja patienter i palliativt skede att upprätthålla och förbättra deras 
fysiska krafter då man inte kan bota sjukdomen? Inom palliativ vård synes 

                                              
208 Se tidigare tolkning, s. 154. 
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det däremot som att man anser att det är nödvändigt med fysisk träning för 
att patienterna skall kunna bibehålla sin rörlighet och oberoende så länge 
som möjligt. Det innebär i sin tur att patienterna lättare ska kunna leva så 
vanligt som möjligt och kunna vara i sitt eget hem den sista tiden av sina 
liv. Här tolkar jag att den emancipatoriska potentialen utifrån Freire (1972; 
1975) visat sig tydligast i materialet. Med detta menar jag att det blir tydligt 
för patienterna att de är värda att satsas på fast de befinner sig i livets 
slutskede. Detta är även en konkretion av alla människors lika värde. Det 
innebär också att patienterna har något för sin träning, utdelningen är att de 
orkar mer samt får ett utökat handlingsutrymme och är en konkretion av 
den palliativa målsättningen – att de får stöd att leva ända tills de dör. 
 

Bokslut 

Bokslut ger innebörd åt de intervjuades berättelser rörande deras uppgörelse 
och försoning med sina liv, med relationer till betydelsefulla personer och 
slutligen med att de ska dö. Det handlar i grunden om att de önskar överföra 
önskvärda egenskaper, värden och värderingar vilka har varit en central del 
av deras livsåskådning.  

Ett intressant fynd är att patienterna talar om att de har haft tur för det 
hade kanske varit mer naturligt att de hade påstått att de haft otur eftersom 
de drabbats av en livshotande sjukdom. Tur är något precis lika underligt 
som otur och hör till våra grundläggande existentiella villkor som 
människor. Den verkar aldrig ha sin grund i något och handlar inte om 
belöning eller straff utan den bara är och det är det som är allra svårast att 
förstå och förklara. En del människor refererar till ödet eller slumpen när de 
ska förklara sin tur eller otur. Begreppet går enligt Silfverberg (2005) att 
spåra ända tillbaka till antikens värld. Hos Aristoteles fanns ett begrepp 
tuche för det som drabbar oss och som vi saknar förmåga att behärska209. Vi 
kan varken främja eller avvärja det. Begreppet kan översättas med att 
åtnjuta tur eller att drabbas av ett öde. 

 
Främmande krafter bortom vår kontroll har alltid funnits som ett 
spänningsfält i den mänskliga existensen (Silfverberg, 2005, s. 52). 

En livsfråga som de intervjuade brottas med här är: Hur kommer det sig att 

det ändå har gått bra för mig i livet? De har medvetet valt att framhålla sin 
tur för att de vill avsluta sina liv med en bild som de kan acceptera och leva 
med, vilket styrker tolkningen att de inte vill ha några röda siffror i sitt 

                                              
209 Silfverberg, 2005, s. 44 med referens till Poetiken kap. 16. 
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bokslut210. Det kan ses som en form av analogt lärande att reflektera över 
sitt levda liv i backspegeln och kan bidra med att de når insikter om sig 
själva, sina erfarenheter och sin omgivning.   

 
Konsekvensen av en sådan självrannsakan av vem man är och hur man 
blivit den man är – är att det skapar en pelare av integritet. I den 
sammanhållna berättelsen om ens eget liv framstår det unika, det som just 
jag varit med om (Wikström, 2004, s. 133). 

 
Berättelser är bärare av olika perspektiv och mening (Svenaeus, 2003)211. 
Vilken betydelse kan den typ av samtal som jag genomfört ha för de 
personer som deltagit i denna studie? Gunilla uttryckte mot slutet av vårt 
samtal följande på frågan hur hon upplevt vårt samtal: 

 
Det känns… som jag gjort någon resumé … på den här LÅNGA TIDEN! 
För det är ju i alla fall tjugo år… och samla hela det så här på än gång.  
J: Det är kanske inte lätt. 
Nej, det är det inte och… jag märker att nej just det där hör ju inte dit 
(skratt) till den tiden… Men det känns bra!… Det känns rätt… och 
intressant att ha fått göra det… Det känns som att jag har haft behov att 
bearbeta den här tiden. 

 
Det är troligt att Gunillas berättelse om sitt liv har kunnat hjälpa henne att 
identifiera viktiga händelser, personer, aktiviteter, livsfrågor och centrala 
värden i livet som bidragit till att skapa struktur och mening i hennes 
livssituation. Livsåskådningsmässiga antaganden har blivit belysta och 
reflekterade och kan innebära att delar av hennes livsåskådning blivit 
synliggjord och kan möjligen ha omprövats och/eller utvecklats. På djupet 
rör det hennes självbild, identitet och integritet. Det är även tänkbart att det 
bidrar till hälsa livskvalitet och meningsskapande212. Det förefaller alltså 
vara betydelsefullt för patienter att få möjlighet att dela sin personliga 
livsberättelse med någon som har tid, intresse och förmåga att lyssna. Det 
kan ha en terapeutisk effekt och en meningsskapande funktion. Detta talar 
för att meningsskapande – i betydelsen att explicitgöra sina upplevelser och 
bearbeta dessa genom berättande – till stor del är något som sker 

                                              
210 Jfr Halldén, 2001 s. 123 som talar om individers bokföring. Det kan handla om att ett 
nytt perspektiv på tillvaron kan ändra en persons bokföring och innebär att personen ”ser 
på det förut viktiga som strunt, och det förut oviktiga som livsavgörande”.   
211 Se vidare Svenaeus, 2003, som belyser sjukdomens mening ur olika perspektiv t.ex. 
ett biologiskt och fysiologiskt, ett upplevelsebaserat fenomenologiskt samt ett språkligt 
och kulturellt. 
212 Jfr Hydén, 2004, s. 101, som menar att det är själva rekonstruktionen (återskapandet) 
av individens livshistoria, identitet och framtidsperspektiv som möjliggör 
meningsskapande i det avbrott i livet som en sjukdom innebär. 
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kommunikativt och skapas socialt i mellanmänskliga möten (Hannertz, 
1992). På ett individuellt plan kan det i bästa fall leda till en för individen 
omformulerad och utvidgad förståelse kognitivt och emotionellt. En viktig 
fråga i sammanhanget är dock om det inom dagens vård finns tid och 
intresse att skapa rum för samtal med patienter om deras personliga 
livsberättelser. I likhet med Mazarella (2006) kan jag se ett problem med 
att: ”… det idag finns åtskilligt fler som vill berätta än som vill lyssna” 

(a.a., s. 57). 
Edwards (2001) föreslår att det centrala motivet för omvårdnad borde 

vara identitetsstärkande vård. Det innebär att vårdgivare ska vägleda 
patienter att nå hälsa genom att intressera sig för vad som är viktigt för dem 
i livet och vad som har betydelse för vem de är som personer. Med andra 
ord handlar det om att i vårdande inkludera vad som är en del av 
patienternas identitet och stärka denna för att patienterna ska kunna hantera 
sin sjukdom och återfå hälsa och välbefinnande. Det går även att skönja 
paralleller till ett resonemang hos Nordenfelt (2004) som diskuterat olika 
aspekter av det mångtydiga begreppet värdighet och begreppets relevans för 
vård, omsorg och rehabilitering. En för vården viktig aspekt av värdighet 
förutom människovärdighet är den personliga identitetens värdighet, vars 
byggstenar är en persons integritet och autonomi och fysiska identitet. 
Nordenfelt beskriver att den personliga identitetens värdighet handlar om 
en persons egen tolkning av sitt självförtroende, sin självrespekt och 
livstillfredsställelse. Vid svår sjukdom, medvetslöshet och påverkad 
intellektuell kapacitet kan den gå förlorad men den kan även kränkas 
genom vårdgivares förhållningssätt och vårdhandlingar. Vårdgivare har 
därför en viktig uppgift och etiskt ansvar att försöka värna om patienters 
personliga identitets värdighet och att bidra till att återställa denna när den 
blivit försvagad eller kränkt.  

En annan aspekt som visat sig vara betydelsefull i de intervjuades 
berättelser är att ha närstående, barn och vänner, dvs. betydelsen av ett 
socialt nätverk och gemenskap. Det förstärker det grundläggande antag-
andet att människor i grunden är sociala varelser och lever i olika 
beroendeformer med andra människor. Det är något som kan bli problem-
atiskt i förhållande till den humanistiskt präglade människosynen inom 
hälso- och sjukvården som har en överbetoning på individens behov, 
integritet och självbestämmande. Betoningen på individualism är något som 
präglar hela den västerländska kulturen och har kritiserats av bl.a. Giddens 
(1991), Walters (1994) och Gadamer (2003). Det har resulterat i att olika 
företeelser i vårt samhälle som tidigare hanterats kollektivt, har människor 
idag lämnats att hantera på egen hand som t.ex. döden. Det som blir särskilt 
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påtagligt för människor i livets slutskede är att livet för patienterna utmärks 
av ett tilltagande beroende och ökat hjälpbehov. Överbetoningen på den 
personliga autonomin kan försvåra för patienter att få sina hjälpbehov 
tillgodosedda. Patienter som saknar ett socialt nätverk kan lämnas ensamma 
att klara allt för mycket på egen hand vilket rör allt ifrån basala 
omvårdnadsbehov till reflektioner kring livsfrågor och döden213. Vad jag 
alltså vill ha sagt är att människor ofrånkomligt är beroende av varandra för 
sin överlevnad och för upplevelse av hälsa och livskvalitet. Detta är viktigt 
att beakta när enskilda patienters vård planeras och utformas.   

Människor förhåller sig på olika sätt till vad lärande betyder för dem och 
handlar i förhållande till sin s.k. grunduppfattning när de möter en uppgift 
som kräver lärande hos dem (Marton & Booth, 1997). Med grund-
uppfattning syftar Marton & Booth helt enkelt på det förhållningssätt som 
individer har till sitt personliga sätt att lära. Denna har utvecklats av 
individers tidigare erfarenheter av lärandesituationer och präglas av 
upplevelser av hur de lärde sig något specifikt. Det som alltså ytterst avgör 
vårt förhållande till lärande handlar helt enkelt om att vi har vissa 
signifikanta minnen av erfarenheter och upplevelser av vad man lärt sig 
men även hur man lärt sig något specifikt. Dessa minnen präglar oss mer 
eller mindre medvetet varje gång vi möter en ny lärandesituation. Detta 
resonemang om att människor bär med sig grunduppfattningar kring 
lärande har likheter med det som Bråkenhielm & Hansson (1995) talar om i 
termer av signifikanta grundupplevelser vilka färgat delar av en persons 
livsåskådning. Komponenten grundupplevelser blir särskilt intressant i 
förhållande till vad som har central betydelse i människors personliga 
livsåskådning. Grundupplevelser handlar om att vissa signifikanta upp-
levelser av en situation eller berättelse har påverkat oss starkt. Vi bär med 
oss dessa grundupplevelser och de påverkar hur vi ser på vissa företeelser i 
vår omvärld eller hur centrala vissa värden, värderingar eller normer är för 
oss och dessa får då en särskilt framlyft plats i vår livsåskådning. 
Grundupplevelserna har alltså funktionen att de särskilt kommit att färga en 
bestämd del av vår livsåskådning, men långt ifrån hela denna.  

Skulle man utifrån detta kunna tänka sig att vissa grundupplevelser utgör 
ett slags lärande? Jag tänker särskilt på de minnen från barndomen som 
Vera har av sin mammas berättelser och som präglat henne (se s. 178). De 
vett och etikettsregler som mamman överförde till henne, skulle kunna 
liknas vid en grundupplevelse som har haft signifikant betydelse för vad 
hon värderar vara viktigt i förhållande till hur hon uppträder och samspelar 

                                              
213 Jfr Ternestedt, 2004, s. 16, Ternestedt, 2007, s. 29f. 
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med andra människor. Det har påverkat vad som har blivit centralt i hennes 
livsåskådning och skulle kunna betraktas som en form av lärande. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv visar detta att en stor del av vår personliga 
livsåskådning är inlärd och överförd från tidigare generationer. Detta stöds 
av Heyman & Peréz Prieto (1998) som menar att: 

 
Berättelser är ett sätt att vidarebefordra ett samhälles kulturgods, bland 
annat för att reproducera och inkorporera önskvärda egenskaper hos det 
uppväxande släktet (a.a., s. 60). 

 
Kan det bokslut Vera gör på ett övergripande plan handla om vad hon har 
lärt sig genom livet och vad hon i sin tur har lärt sina barn om livet? Kan 
vett och etikettsreglerna symbolisera en kunskapsform, här i form av 
dialogt lärande? Eller handlar det om förvärvandet av ett socialt kapital? 

 

Vad kan lärande i livets slutskede handla om? 

Ett inledande ställningstagande i denna studie har varit att människor är 
upplevande, handlande och lärande individer så länge de lever. Det anser 
jag motiverar att det är en viktig uppgift för vårdgivare att uppmärksamma 
och tillgodose patienters lärandebehov även i livets slutskede. Palliativ vård 
förknippas med lindrande vård av olika symtom och lidande hos patienter 
och syftar till främjande av livskvalitet och en god och värdig död. En 
kritisk invändning mot detta skulle kunna vara vad det är för poäng med 
lärande i detta sammanhang, när patienterna ändå ska dö. I denna 
invändning finns en föreställning om att det är vårdgivarna som är de aktiva 
agenterna och som ska ta hand om, ge god omvårdnad och ombesörja 
behoven hos en passiv patient. Det är dock ett centralt mål för palliativ vård 
att stödja patienter att kunna leva ett aktivt liv ända tills de dör. Detta mål 
menar jag visar att det finns en inbyggd människosyn och värdering som 
uppmuntrar till att patienterna skall betraktas och behandlas som levande 
människor och ges möjlighet att få vara aktiva deltagande agenter i sin 
egen vård214.   

Vad handlar det personliga lärandet om? Lärandeperspektivet har gjort 
det möjligt för mig att identifiera hur patienterna tolkar, förstår och hanterar 
sina upplevelser och erfarenheter. Lärande är något som kan pågå under 
denna sista tid i livet och kan handla om mycket olika saker. Det lärande 
jag identifierat som katalogt respektive dialogt lärande påverkar och 
utvecklar tillsammans det analoga lärandet. Det sist nämnda symboliserar 

                                              
214 Se även Ternestedt, 2007, s. 62. 
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hur patienterna tolkar, förstår och anpassar sig till sin sjukdom och situation 
och kan både ses som en process och ett resultat.  

Det kataloga lärandet symboliserar hur patienterna skaffat sig kunskap 
om sin sjukdom, prognos, vård och behandling i både skriftlig och muntlig 
form genom informativa och undervisande samtal med vårdgivarna. Det 

dialoga lärandet symboliserar patienternas interaktiva lärande i samspel 
med vårdgivarna vilket sker genom identifierande och stödjande samtal, 
handledning och sjukgymnastik i syfte att uppmärksamma lärandebehov, 
utveckla coping-strategier och handlingsberedskap för olika situationer. Det 

analoga lärandet symboliserar patienternas individuella process som 
innebär att de bearbetar erfarenheter och införlivar insikter och kunskaper. 
Det handlar om att de gör bokslut, dvs. gör omvärderingar, anpassar sitt liv 
efter sjukdomen, försonas med sig själva, sitt liv och med sina relationer till 
närstående.  

Det förefaller finnas en parallell mellan det kataloga samt dialoga 
lärandet och med det som Friberg (2001) menar är konsekvensen av ett 
lärandeinriktat förhållningssätt och som hon benämner för förbereddhet. 
Det handlar om att patienters informations- och kunskapsbehov är 
tillgodosedda och kan röra alltifrån deras sjukdom, behandling eller 
förestående död. 

Några av de intervjuade gav uttryck för att kämpa med att bearbeta och 
jämka samman sin egen personliga bild/perspektiv (inre meningshorisont) 
med vårdens eller omgivningens (kulturens) bild/perspektiv (yttre menings-
horisonter), för att göra sin livssituation begriplig och meningsfull. Jag 
tänker här på Håkans berättelse om de olika bilder han upplevde 
förmedlades inom den traditionella respektive alternativa vården 
beträffande hans diagnos och prognos. Den traditionella vårdens bild fick 
honom att tro att han endast hade några veckor kvar att leva och att målet 
med vården var att göra den sista tiden så bra som möjligt. Han upplevde att 
den alternativa vården däremot förmedlade bilden att man där skulle göra 
allt för att hjälpa honom att besegra cancern. Det var också den bild som 
Håkan valde att ta fasta på och som påverkade hans förhållningssätt och 
handlande i förhållande till sin sjukdom och livssituation (se s. 95). Detta 
visar att den biomedicinska uppfattningen om sjukdom, behandling och 
prognos som länge varit förhärskande inte är given, utan börjar ifrågasättas 
(Hydén, 2004). Det finns idag en konkurrens från alternativa synsätt om hur 
sjukdom och lidande ska kategoriseras och vilken innebörd de har. 

Jag tänker även på Heidis berättelse om hur omgivningen reagerade på 
beskedet att det var cancer som hon drabbats av (se s. 109). Hon gav uttryck 
för att det i omgivningen finns en stark rädsla och osäkerhet inför vad 
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cancersjukdom är och innebär. Cancer är bland det ”värsta man kan lägga 

på bordet” uttryckte Heidi. Denna slutsats drog hon utifrån hur människor i 
hennes omgivning reagerade och för att de drog sig undan. Jag gör 
tolkningen att det finns en existentiell laddning i att det är just cancer. Det 
har att göra med att det i kulturen finns inbyggda föreställningar i 
människors medvetande om att vissa sjukdomar i högre grad än andra anses 
vara självförvållade och kan väcka skam och skuld (Sontag, 1981; Bolund, 
1992). Heidis egen bild krockar här med den inom kulturen givna bilden att 
cancer är något skrämmande och hemskt och som det saknas strategier för 
hur man på ett naturligt sätt ska bemöta (Walters, 1994). Hennes 
reflektioner kring omgivningens reaktioner tyder på att hon försöker jämka 
sina egna föreställningar med omgivningens för att skapa en ny bild som är 
begriplig och meningsfull. Det kan förstås som att individens 
sjukdomserfarenheter får innebörd genom det sätt som sjukdom förstås och 
beskrivs inom kulturen (Olin Lauritzens, 2004).   

I berättelserna om vården vid sjukhusen, förefaller det som att 
vårdgivarna inte lyckas skapa några rum för stödjande samtal, som frigör 
insikter hos patienterna och som hjälper dem att förstå sina reaktioner och 
hantera sin livssituation. Vad jag särskilt vill påvisa är att den typ av dialog 
som är förknippad med stödjande samtal – i syfte att frigöra insikter hos 
patienterna – skiljer sig från vanliga undervisande eller informerande 
samtal. De förra sker utifrån ett livsvärldsperspektiv, alltså utifrån ett aktivt 
lyssnande, där fokus är att utgå från hur individen tänker och känner inför 
sin situation och utifrån detta stödja honom på ett aktivt och medvetet sätt. 
Samtalen har både en identifierande och stödjande karaktär. 

Ett vanligt problem då vårdgivare aktivt ska lyssna är att de ofta kan vara 
för snabba med att tolka det som sägs och tro att de förstår. Det är även 
viktigt att vårdgivare har en hermeneutisk förmåga215 och som innebär att 
de behöver stanna upp och be patienten förtydliga sig. Det kan då visa sig 
hur deras erfarenheter skiljer sig åt och hur olika de bedömer och tolkar en 
och samma situation. Vårdgivare och patienter behöver mötas och bryta 
sina perspektiv (meningshorisonter) mot varandra i syfte att finna en 
gemensam förståelse (horisontsammansmältning). När de inte förstår 
varandra eller missförstår varandra kan det handla om att de på varsitt håll 
har en för stark bundenhet till ett inskränkande perspektiv (fördom). Att nå 
en gemensam förståelse kräver att man behöver kunna bryta sig ur sitt 
inskränkande perspektiv och vidga eller byta perspektiv. Ur ett pedagogiskt 

                                              
215 Se även Silfverberg, 2006, s. 132; 2005, s. 121. 
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perspektiv, menar Rabenius (2001) i likhet med Gadamer (1985/1960) att 
fördomar också kan vara konstruktiva: 

 
Fördomen är en ofrånkomlig kvalitet hos vår kunskap – att kunskapen aldrig 
är förutsättningslös. Därför framstår inte heller fördomen nödvändigtvis 
som något negativt. Fördomen är förbunden med en levande tradition – med 
ett historiskt tillkommet tolkningsmönster. Den härbärgerar därmed ett visst 
korrektiv till ett alltför vilt perspektivtagande. Kunskapsutveckling skulle 
därför förenklat kunna beskrivas: Genom genuina möten med andra 
perspektiv/fördomar kan vi förbättra kvaliteten hos vår kunskap (a.a. s. 39). 

 
För att kommunikationen ska vara av god kvalitet behöver samtalen vara 
dialoginriktade och utgå från patientens perspektiv. Omvårdnad behöver 
planeras utifrån patienters autentiska problem, inte från vad vårdgivare tror 
är patienters problem för att vården skall bli meningsfull (Faulkner, 1995). 

Den andra typen av samtal – undervisande eller informerande – kan ofta 
ske uppifrån, vilket innebär att dessa styrs av vad vårdgivaren tycker är 
viktigt och har ofta ett förutbestämt innehåll. De baseras på ett visst 
kunskapsstoff som förmedlas till patienten ofta utan att ta hänsyn till var 
patienten befinner sig kognitivt och emotionellt. Ett stödjande samtal 
innebär påverkan från vårdgivarnas sida och är en form av pedagogisk 
relation inom vilken det finns ett ofrånkomligt maktförhållande. Hur detta 
maktförhållande hanteras från vårdgivarnas sida har avgörande betydelse 
för patientens upplevelse av situationen216. Det har även framkommit behov 
hos de intervjuade av allmänmänskliga samtal med vårdgivare om 
vardagliga ting i största allmänhet och om samtalsämnen som intresserar 
och inte enbart handlar om sjukdomen och vården.  
 

Metodologiska reflektioner 

Beträffande tillkomsten av berättelserna och innehållet i dessa kan följande 
kritiska frågor ställas: Hur mycket av det som de intervjuade berättat om 
har konstruerats genom vårt möte och samspel? Vad har de själva berättat 
om utan att jag bett dem berätta? Givetvis har jag redan i intervjusituationen 
varit med och påverkat innehållet i berättelserna, eftersom jag uppmanat 
dem att berätta om sina upplevelser av sjukdomen men även om sig själva 
och sina liv. Jag har försökt att vara lyhörd och känslig för vad och hur 
mycket de intervjuade velat berätta om vid vårt möte. Majoriteten av de 
intervjuade kunde utan svårighet ta kontrollen över samtalet och berätta 
fritt. I några av intervjuerna har de inte själva så lätt tagit över kontrollen 

                                              
216 Se även Gedda, 2006, s. 101f. 
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och berättat fritt, utan i dessa samtal har jag fått ha en mer aktiv roll för att 
föra samtalet utifrån de tematiska frågeställningarna i intervjuguiden. När 
jag reflekterat kring detta kan en anledning till detta vara att de hade en 
dålig dag när vi sågs för intervjun, men de ville ändå att vi skulle 
genomföra samtalet.   

Det ämne eller fråga som jag medvetet varit med och konstruerat 
tillsammans med de intervjuade var hur de tänker kring tro och andlighet 
och om det har haft någon betydelse i deras liv och nuvarande situation. 
Beträffande denna fråga så berörde Vera, Alma och Håkan denna själva för 
att tron alltid haft en viktig funktion i deras liv. Till övriga ställde jag alltså 
denna specifika fråga. Detta för att jag var intresserad av se vilken 
betydelse tro och andlighet har då vårt samhälle anses vara sekulariserat. 
Detta också för att existentiella/andliga behov uttrycks vara viktigt att 
uppmärksamma hos patienter enligt Socialstyrelsens allmänna råd och i den 
palliativa vårdens målsättning. I resultatet har jag redovisat denna fråga 
som en egen tolkningskategori nära de intervjuades självförståelse utan att 
göra någon mer ingående kategorisering av de skilda uppfattningarna 
ifråga. Den visar vad tro och andlighet innebär och vilken betydelse den har 
haft i deras liv.  

Det förefaller vara samma existentiella teman som varit centrala för de 
intervjuade och som de själva i någon mån tagit upp: barndomen, 
uppväxten och uppfostran, livsbanan, äktenskap, barn och barnbarn. Ja, kort 
sagt vad de har åstadkommit i sina liv och är stolta över och nu hoppas skall 
överföras till kommande generationer. Englund (2001) menar att dessa 
existentiella universalia ofta återkommer när man studerar biografier. De 
utgör kollektiva föreställningar och påverkar individer när de ser tillbaka på 
sina liv men påverkar även mer eller mindre medvetet den som forskar. Det 
innebär att forskaren tillskriver studieobjekten tankar och känslor som han 
känner igen hos sig själv, hos sina närstående, omgivande kultur och från 
litteratur där denna lagbundenhet belyses (a.a.). Detta skulle även kunna 
tolkas i likhet med det Gadamer (1985/1960) menar med att vi är 
lokaliserade i historien. Alla våra erfarenheter och kunskaper om samhället 
och världen har sin grund i traditioner vilka utgörs av det inflytande som 
samhället och kulturens historia har haft i våra liv. Traditioner och våra 
tidigare erfarenheter präglar med andra ord vilka vi är.  

 
In fact history does not belong to us; we belong to it in an self-evident way 
in the family, society, and the state in which we live (a.a., s. 276). 

 
Det innebär att vi inte kan ställa oss utanför våra erfarenheter och göra en 
oberoende bedömning av dem, för vi är del av dem och erfarenheterna är en 
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del av oss och tillsammans utgör vi en helhet. I mötet med nya fakta, 
situationer och diskussioner gör vi tolkningar som styrs av våra erfarenheter 
och vår tradition. Min poäng är att det är svårt att avtäcka min egen 
förförståelse och uttala mig om allt som styrt de tolkningar jag har gjort. På 
samma sätt har det inte heller varit möjligt att uttala mig om vad som 
påverkat de intervjuades självförståelse och det som de valt att berätta om. 
Med andra ord finns en ödmjukhet hos mig att det finns begränsningar med 
vad som har varit möjligt att nå kunskap kring utifrån ett enda samtal. Vad 
som är möjligt att nå utifrån ett samtal kan även handla om skillnaden 
mellan vem man är och hur man vill framställa sig att vara. Det rör en 
problematik i det mellanmänskligas område som handlar om skillnaden 
mellan det som är och det som synes vara (Buber, 2004/1954). Att 
människor bekymrar sig för vad de gör för intryck på andra är ett välkänt 
allmänskligt fenomen217. Det är samtidigt en viktig filosofisk och antropo-
logisk fråga som i grunden handlar om att människor erfar två olika slag av 
tillvaro eller verkligheter som formar olika slags livshållningar. Den ena 
handlar om att leva utifrån sitt väsen och innebär att man låter sitt liv 
formas utifrån vad man är. Den andra handlar om att leva utifrån bilden och 
innebär att man istället låter sitt liv bestämmas av hur man vill göra intryck 
på omgivningen eller uppfattas vara av omgivningen. I realiteten uppträder 
dessa livshållningar sammanblandade men de kan ha olika tyngdpunkt i 
människors framställningar av sig själva (a.a.). Detta menar jag kan ha 
påverkat hur mycket och vad de intervjuade valt att berätta om sig själva 
och sina liv. 
 

Studiens implikationer för vården 

Tidigare forskning har visat att vårdgivare behöver bli bättre på att möta 
och tillgodose patienters informations- och kunskapsbehov kring deras 
sjukdom218, men även att vårdgivare behöver bli bättre på att möta 
patienters lärandebehov kring hur de ska hantera sin sjukdom219. Det 
behöver skapas en medveten pedagogisk interaktion mellan vårdgivare och 
patienter som främjar hälsa och frigör patienternas personliga lärande-
process att hantera sin sjukdom och livssituation. Detta är en grund-

                                              
217 Se även Lyttkens, 1985, s. 183. 
218 Jag anser givetvis att det även är viktigt att uppmärksamma närståendes behov av 
lärande och hur patient och närstående kan stödja varandra med professionell hjälp, men 
det har inte varit fokus i denna studie. Beträffande närståendes behov se t.ex. Andershed,  
1998. 
219 Se även Söderlund, 1998; Hamilton, 2000; Friberg, 2001; Friedrichsen, 2002; 
Öhman, 2003. 
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förutsättning för att som patient kunna erhålla en individanpassad vård och 
omsorg. Berättelserna i denna studie visar att det pedagogiska stödet inte 
fungerar helt tillfredsställande vid de onkologiska klinikerna på sjukhusen, 
men bättre vid hospice. De visar även att det förefaller som att sjukdomen 
påverkar, förändrar och/eller förstärker vissa livsåskådningsföreställningar 
och att det kan ske förändringar i perspektiv kring vad som är centralt eller 
hur de tänker och känner inför det. Detta visar att det finns en koppling och 
ett samband mellan livsåskådning och lärande.   

Vi lever i en tid då man inom hälso- och sjukvården och i samhället i 
stort kommer att möta mer av religiös och livsåskådningsmässig pluralism 
och mångfald av livstolkningar (Westerlund, 2002). Vårdgivare behöver 
därför ha en ökad kunskap om hur patienters livsåskådning kan påverka hur 
de tolkar, förstår och förhåller sig till sin omvärld, sjukdom, liv, död, och 
aktuella livssituation vilket också innefattar en beredskap att kunna 
identifiera och möta dessa frågor. För att vårdgivare skall kunna utveckla en 
kunskap och handlingsberedskap att bemöta olika situationer i mötet med 
patienter kräver det, enligt Andersson (2005), att vårdgivare är medvetna 
om de normer och värderingar och den verklighetsuppfattning som vården 
har som grund. 

 
När då vårdpersonalen möter människor med olika kulturell bakgrund eller 
med olika individuella livsåskådningar, kan man inte på ett enkelt sätt 
förutsätta att man har en gemensam förståelse av vare sig vetenskapens 
betydelse för omvårdnad och medicin, eller på vilket sätt man som 
vårdgivare ska respektera vårdtagarens integritet (a.a., s. 2 )220. 

 
Det är troligt att det varierar inom olika typer av vårdkontexter, vilken 
kunskap och medvetenhet som finns beträffande vilken betydelse livsfrågor 
och livsåskådningsfrågor har för patienter. Vad handlar de om? I vilka 
situationer blir de aktuella? Hur påverkar de patienters förståelse, 
upplevelse och hanterande av sjukdom och ohälsa? Hur ska vårdgivare 
kunna möta dessa frågor och/eller behov hos patienter? Vilken kompetens 
behövs? Inom den palliativa vården skulle man dock kunna anta att 
vårdgivare i högre grad är medvetna om att livsåskådningsfrågorna är 
viktiga och ingår som ett naturligt inslag i omvårdnaden samt att man där 
har verktyg att identifiera dessa i omvårdnadsarbetet. Detta för att ett av de 
centrala målen i den palliativa målsättningen är att stödja patienters 
existentiella behov, vilket infattar existentiella och andliga frågor som alltså 
har beröringspunkter med människors livsåskådning. Det talas dock inte i 
den palliativa målsättningen om att livsåskådningen är viktig att 

                                              
220 Forskningsprogram för vårdvetenskaplig livsåskådningsforskning, 2005-09-09.   
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uppmärksamma, vilket talar för att om livsåskådningsfrågor är oklara för 
vårdgivare, så prioriteras de inte.   

Jag har tidigare diskuterat vad som ytterst avgör om en situation är 
livsåskådningsladdad, alltså att den berör någon för individen väsentlig del i 
den personliga livsåskådningen. Detta ger argument för att patienters 
livsberättelser har betydelse inom vården i syfte att kunna identifiera vad 
som handlar om en persons livsåskådning och om något är livsåskådnings-
laddat. Kärnan i livsvärldsperspektivet inom vårdvetenskap är att utgå från 
patienters livsberättelser (Dahlberg m.fl., 2003). Att ha berättelsen som 
grund för planering och utövande av omvårdnad ger vårdgivaren möjlighet 
att dela patientens vårdandehistoria och genom denna får de tillgång till 
väsentliga delar av patienters perspektiv och vad som bidrar till ökad hälsa 
och välbefinnande (a.a.).   

Vad kan vara orsaker till att livsåskådningsladdade situationer eller 
livsåskådningsfrågor inte uppmärksammas av vårdgivare?   

1) Brist på kompetens. Det är troligt att det kan råda en stor osäkerhet 
kring vilken kompetens som behövs för att möta livsåskådningsfrågor. 
Vårdgivare kan sakna kunskaper om vad en livsåskådning är och vilken 
funktion den kan ha och vad livsfrågor kan handla om. De kanske inte 
själva har reflekterat över hur de tänker och känner inför dessa frågor. Eller 
så handlar det om att de anser att det inte hör till deras kompetensområde 
eller arbetsuppgifter att möta dylika frågor kanske pga. att de kopplar ihop 
det med religiösa och andliga frågor221. Det resulterar ofta i att 
sjukhuskyrkan engageras när dylika frågor och behov identifieras. I ett 
sekulariserat samhälle som det svenska, där kyrkan är skild från staten 
behöver man inom vården som är en statligt reglerad verksamhet reflektera 
kring och diskutera hur man ska hantera dessa frågor. Många människor 
kan känna sig obekväma att tala med en präst om sina livsfrågor. Jag tänker 
här på Gunilla som upplever att det inte passar för henne att tala med 
sjukhusprästen som kommer förbi varje måndag (se s. 136). Med detta vill 
jag dock inte förneka eller förringa att sjukhuskyrkan kan fylla en viktig 
funktion för såväl troende som för icke troende människor när det gäller 
själavårdande samtal eller samtalsstöd. Vad jag efterlyser är lyhördhet, 
reflektion och diskussion bland vårdgivare vad som kan vara ett lämpligt 
alternativ i det enskilda fallet. 

2) Rädsla och/eller osäkerhet. Det kan finnas en övertygelse hos 
vårdgivare att frågorna är viktiga och att de har en vilja att möta dessa men 

                                              
221 Se även Dahlberg, m.fl. 2003, s. 28. 
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de kan känna sig osäkra över hur de konkret ska kunna göra det222. Jag 
tänker här särskilt på hur Heidi uppfattar vårdgivarnas reaktioner, då hon 
brottas med sina livsfrågor rörande viljan att leva respektive önskan att få 
dö. Hon upplever inte att det är ett tillåtande klimat för henne att ta upp 
dessa existentiella reflektioner med vårdgivarna för diskussion (se s. 164f.).  

3) Instrumentellt förhållningssätt. Inom olika typer av vårdkontexter kan 
det variera vad man har för inställning till dessa frågor och aspekter av 
omvårdnaden vilket leder till att de prioriteras olika eller bortprioriteras helt 
och hållet. Det kan bli särskilt påtagligt i miljöer där vårdgivare har ett 
instrumentellt förhållningssätt gentemot patienterna som innebär att de 
behandlas som objekt. Instrumentalisering innebär en reduktion av 
människans värde från egenvärde till instrumentellt värde223. Jag tänker här 
på Veras, Eriks och Almas berättelser om deras upplevelser av vården, 
vårdgivare och vårdmiljö (se s. 114f.). Vården förefaller inte vara 
genomsyrad av de palliativa hörnstenarna och omvårdnaden är tidspressad 
och uppgiftsinriktad snarare än relationsinriktad.    

Vad bidrar ett livsåskådningsperspektiv med inom vården? Jag är 
övertygad om att man utifrån ett livsåskådningsperspektiv kan få syn på 
särskilda fenomen inom vården som man annars skulle förbise eller tolka 
att de inte har någon betydelse för den aktuella vårdsituationen och 
patienten ifråga. Hur man t.ex. skall tolka frågan – hur kommer det att gå 

för mig? – är en typ av fråga som handlar om vilka tankar och resonemang 
som finns bakom eller runt meddelandet om sjukdomen hos en patient. Det 
avgör hur viktig eller central informationen om sjukdomen är för personen 
ifråga. Är det viktigt för personen, så kan det mycket väl betraktas utgöra 
en livsfråga i den aktuella situationen och vi har då att göra med en 
livsåskådningsladdad situation i omvårdnaden (Jeffner, 1977). I fråga om 
vad dessa livsåskådningsmässiga fenomen mer specifikt handlar om, bidrar 
denna studie med en del pusselbitar. Jag har dock insett att det inte är 
möjligt att komma fram till någon exakt kunskap om allt som livsfrågor kan 
handla om, eller om alla situationer som kan vara livsåskådningsladdade. 
För det är ju så att människor är olika personligheter och upplever liknande 
situationer på olika sätt samt har olika behov. Det är som Hartman (2003) 
uttrycker, att en och samma fråga kan vara en livsfråga för en person, men 
inte för en annan. Det är alltså den specifika situationen, personens 
referensramar och övriga omständigheter i livet som avgör detta. Däremot 
anser jag att man inom vården behöver arbeta med att utveckla en analytisk 

                                              
222 Jfr Wiklund, 2003, s. 57. Hon talar dock i sammanhanget om att vårdare kan känna  
osäkerhet och brist på kompetens inför att tala med patienter om andliga frågor. 
223 Se även Bråkenhielm & Hansson, 1995, s. 200. 
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förmåga och kompetens hos vårdgivarna så att de dels kan identifiera 
livsåskådningsuttrycken, dels kunna tolka dessa. Det handlar om att kunna 
identifiera situationer då patienter reagerar på ett oväntat sätt, upprepar ett 
behov vi inte förstår eller kanske vägrar att följa råd om sin vård och 
behandling och då stanna upp och analysera detta. Det handlar om att i 
dialog med patienten komma underfund med hur han förstår sin situation, 
tänker och känner inför den. Särskilt påtagligt blir detta i situationer då 
patienter vägrar en viss behandling eller omvårdnadsåtgärd som kan 
äventyra dennes hälsa och liv. Det är då betydelsefullt att som vårdgivare 
ägna tid att komma fram till vilka skäl och argument som patienten har för 
sitt beslut. På samma sätt behöver vårdgivare kunna lägga fram 
välgrundande skäl och argument inför patienten för att en viss 
behandlingsåtgärd är att föredra. Tanken är alltså att en patients 
livsåskådningsmässiga antaganden som ligger till grund för en ståndpunkt 
och som kan äventyra hans hälsa skall kunna synliggöras genom dialog och 
granskas på ett sätt som liknar hypotesprövning i vetenskapliga 
sammanhang. Det behövs troligen: utbildning, handledning, utveckling av 
redskap för att kunna synliggöra livsåskådningsuttryck i planering och 
dokumentering av patienters omvårdnad, men även avsatt tid till 
förberedelse, samtal och en lämplig miljö för detta. Ett genuint intresse för 
denna typ av frågor och kunskap om deras betydelse för patienters upp-
levelse av vården är något som måste genomsyra hela vårdverksamheten för 
att det ska få genomslag i praxis. 

En central fråga är om det behöver utvecklas specifika livsåskådnings-
samtal inom vården? Det är ingen enkel fråga att svara på. Först och främst 
måste vi veta vad vi menar med specifika livsåskådningssamtal. I dagsläget 
finns det ingen klarhet i detta. Jag anser att livsåskådningssamtal kan 
behövas i vissa situationer men inte överlag. Tillvaron är mångtydig och 
människor uttrycker mycket som kan tolkas på olika sätt. Vårdgivare och 
patienter kan därför tolka en och samma situation på olika sätt. I vilka 
situationer blir livsåskådningssamtal aktuella? Andersson (2006) föreslår 
tre olika typer av livsåskådningssamtal för olika situationer:  

 
1) Identifierande livsåskådningssamtal. De blir aktuella i både 

problematiska och oproblematiska situationer. De förra syftar på en 
situation då en patients livsåskådning står i centrum för hur hon tänker och 
känner inför en situation eller är ett uttryck för ett angeläget behov av något 
slag. De senare situationerna kan hänföras till sjuksköterskors ansvar för 
omvårdnaden och som innefattar att ha ett ankomstsamtal med patienter 
som läggs in vid sjukhus för vård och behandling. Det kan handla om att ta 
reda på ifall patienten har någon speciell livsåskådning, behov av 
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religionsutövning, särskild kost eller liknande. Uppgifter som insamlas vid 
ett ankomstsamtal är en journalhandling och utgör underlag för planering av 
en enskilds patients vård och behandling. 

 
2) Livsåskådningsstödjande samtal. Denna typ av samtal kan bli en följd 

av det identifierande samtalet och innebär att man samtalar kring det 
patienten har ett behov av att få samtala om. Det kan röra sig om allt från 
religiösa frågeställningar till funderingar kring livsfrågor utan någon 
religiös anknytning. I förhållande till mitt material är det påtagligt att t.ex. 
Heidi hade behov av att någon lyssnade på hennes tankar kring döden och 
tankar kring dödshjälp (se s. 164f.). Hon hade behövt existentiellt stöd att få 
samtala om detta på det sätt som vi gjorde tillsammans. Det blev en 
existentiellt laddad situation för oss både när vi kom in på frågorna om att 
vara rädd för döden och vad döden egentligen innebär. 

Andersson (2006) menar att denna typ av samtal, oavsett om patienten 
reflekterar kring en fråga utifrån någon bestämd religion eller om denne gör 
det utifrån en mer eller mindre reflekterad livsåskådning, kan fungera som 
stöd för individens utveckling av den personliga livsåskådningen. Detta är i 
samklang med Jeffners (1981) synsätt. En typ av samtal som ligger nära det 
livsåskådningsstödjande samtalet är de själavårdande samtalen, enligt 
Andersson. Det som dock skiljer dessa från de livsåskådningsstödjande, är 
att de sker inom ramen för en religiös kontext. Det är troligt att det är 
viktigast för patienter att de känner förtroende för den person som de väljer 
ut och vill tala med om sina livsåskådningsfrågor, vilket framgår i Gunillas 
berättelse (se s. 136). Hon upplevde sjukhusprästens besök som jobbiga. 
Kanske berodde det på att hon inte ansåg sig ha en kristen livsåskådning? 
Det som hon avslöjade för mig om sina tankar vad andlighet innebar för 
henne valde hon att inte ta upp till diskussion med sjukhusprästen. Gunillas 
tvekan att ta upp någon angelägen existentiell fundering till diskussion med 
sjukhusprästen, kan alltså även ses som ett exempel på att hon hellre väljer 
att tala med någon som hon har förtroende för. 

 
3) Autonomistödjande samtal. Den tredje typen av samtal som 

Andersson (2006) tar upp är det autonomistödjande samtalet. De blir av 
integritetsskäl endast aktuella i situationer då patienter står inför, ”… ett 

irreversibelt val och som har betydelse för hennes framtida liv eller 

möjligheten att fortsätta leva” (a.a. s. 155). Det kan här handla om att 
patienten vägrar en viss behandling eller omvårdnadsåtgärd utifrån en 
bestämd övertygelse. Exempel på invändningar mot dylika samtal som 
Andersson tar upp är t.ex. att det råder religionsfrihet och innebär att man 
har rätt att tycka vad man vill rörande religiösa frågor. En annan invändning 
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är att det finns risk för intrång i den privata sfären. Livsåskådningsmässiga 
uppfattningar utgör en del av en människas identitet. Argument mot 
samtalen är att en kritisk diskussion av dessa uppfattningar skulle kunna 
upplevas påfrestande för patientens del samt skada patientens självbild. Ett 
viktigt argument för varför ett dylikt samtal är berättigat ur etisk synpunkt 
är att det i vissa fall annars skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser 
för patientens liv och hälsa. Detta kan uppstå då en patient väljer att avvisa 
eller avstå från att ta emot en viss medicin eller behandling som har 
avgörande betydelse för patientens hälsa och liv. Ett exempel är när en 
patient inte vill ta emot blodtransfusion vid en akut blödning av religiösa 
eller andra skäl. Dylika samtal syftar då till att övertyga patienter om att ett 
välgrundat ställningstagande är att föredra framför ett icke välgrundat när 
det gäller frågor som rör individers hälsa och liv. Samtalen syftar alltså inte 
till att tvinga eller övertyga patienter att handla på ett bestämt sätt, utan till 
stöd att kunna göra ett välgrundat beslut då det gäller svåra och 
livsavgörande beslut. Principen om informerat samtycke och vad detta 
innefattar blir här aktuellt och kräver därför ingående samtal. Det innebär 
alltså att långt ifrån alla livsåskådningsmässiga antaganden behöver tas upp 
till diskussion och kritisk granskning utan endast de som patienten tar stöd 
av och som medför negativa konsekvenser för vård, behandling och fara för 
patientens liv. Hur skall de autonomistödjande samtalen läggas upp? 
Andersson (2006) föreslår att man för det första klargör att det rör sig om 
att vissa livsåskådningsmässiga uppfattningar ligger till grund för 
argumentationen från patientens sida. För det andra ska de 
livsåskådningsmässiga uppfattningarna utsätts för en rationell prövning. För 
det tredje ska patienten ges möjlighet att göra ett autonomt val som: ”…  
förhoppningsvis är mer välgrundat än vad det hade varit om 

livsåskådningssamtalet inte ägt rum” (a.a., s. 169).  
Vad finns det då för kopplingar att göra här mellan livsåskådning och 

lärande? På vilket sätt kan livsåskådningssamtal stödja lärande? Genom 
dessa samtal kan individer bli medvetna om sin livsåskådning (perspektiv) 
vilket kan främja lärande (förståelse). Ett livsåskådningsperspektiv kan 
bidra med att identifiera och synliggöra individens ställningstaganden som 
har funktionen att de gestaltar och ger innebörd till hans livstolkning. 
Oavsett om samtalen är identifierande, stödjande eller autonomistärkande, 
så menar jag att individen har möjlighet att lära sig något nytt om sig själv, 
sina kunskaper, värderingar och ställningstaganden kring handlingar. 
Lärandeperspektivet bidrar med att synliggöra hur processen ser ut för 
individen i fråga, alltså vad som händer med en individs bestämda uppfatt-
ningar och argument när de blir identifierade, reflekterade och granskade. 



  

 

 

 

214

Samtalen syftar alltså till att vara ett stöd för individers lärandeprocess och 
utveckling av kunskap. 

 

Vad bidrar denna studie med för kunskap?  

Det är ingen ny kunskap att patienters livsberättelser kan ha en terapeutisk 
funktion och möjliggöra meningsskapande och att stödjande samtal är 
betydelsefulla och medför positiva effekter inom vården. Studien bidrar 
med kunskapen att samtal med patienter om deras livsberättelser kan 
fungera som redskap för att få syn just på vad som är viktigt för patienterna 
och vad som rör deras livsfrågor och livsåskådning. Identifierade och 
stödjande livsåskådningssamtal kan för den enskilde individen leda till 
omprövning och utveckling av den personliga livsåskådningen, vilket kan 
ses som en form av perspektivskifte eller analogt lärande. Det är även 
troligt att de kan stärka patienters identitet, främja hälsa, livskvalitet och 
meningsskapande Genom livsberättelser kan man som vårdgivare även få 
kunskap om vilka specifika lärandebehov som finns hos enskilda individer. 
Viktiga frågor i mötet med patienterna är:  

 
• Hur förstår, tänker och känner patienten kring det som händer nu?  
• Vem är patienten som person och hur har han levt sitt liv?  
• Vad är viktigt i livet nu?  
• Vilka resurser finns hos patienten?  
• Vad har patienten för behov av stöd?  
• Vad har patienten för förväntningar på vården?  
• Vad har patienten för frågor som han vill samtala om?   
 

Lärandet som jag i denna studie velat synliggöra och uppmuntra till handlar 
inte om att patienter ska lära sig eller anpassa sig till ett bestämt förhåll-
ningssätt eller perspektiv för att sedan tillämpa det i olika situationer. Det 
handlar snarare om att stödja patienter att få möjlighet att reflektera och ta 
ställning till sitt eget eller andra perspektiv i omgivningen. Utifrån detta kan 
de sedan själva välja att handla på ett sätt som bäst harmonierar med de 
personliga övertygelserna och med önskemål om hur de vill leva och vad 
som de själva mår bra av. Detta utgör även exempel på vad den emancipa-
toriska potentialen i livets slutskede kan handla om. När vårdgivare stödjer 
patienterna i deras lärandeprocess kan patienterna uppleva att de är värda 
att satsas på, vilket är en konkretion av den palliativa vårdens målsättning 
och människors lika värde.   
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Förslag till vidare forskning 

Det behövs mer forskning inom vården som utgår från mötet mellan 
livsåskådningsvetenskap och vårdpedagogik. Problemområden som skulle 
vara intressanta att undersöka vidare är betydelsen av att: 

 
1) Identifiera och samtala med patienter om livsåskådningsfrågor. 

Vilken betydelse har samtal om livsåskådningsfrågor för patienter? 
Hur inleder man samtal med patienter om livsåskådningsfrågor? 
Behövs livsåskådningssamtal i vården? Är det möjligt och önskvärt 
att utveckla och pröva modeller för livsåskådningssamtal?  

 
2) Identifiera och stödja patienters personliga lärande. Vilka 

förutsättningar för lärande finns inom vården? Vad behöver 
utvecklas? Hur skapar man förutsättningar för lärande? Vilken 
kompetens har vårdgivare för att genomföra pedagogiska stödsamtal 
med fokus på patienters personliga lärande? Vilken kompetens finns 
hos vårdgivare för detta? Vilken kompetens behöver utvecklas hos 
vårdgivare? 

 
3) Identifiera ritliknande handlingar i vården. Vad tillför synsättet att 

vissa handlingar/aktiviteter inom omvårdnad utgör exempel på 
ritliknande handlingar för såväl patienter som vårdgivare? 

 
Dessa frågor är inte enbart angelägna för en palliativ vårdkontext, utan kan 
även ses som angelägna frågor för andra områden inom vården. Ett eftersatt 
område ur forskningssynpunkt är äldrevården och äldres livssituation och 
existentiella villkor i livets slutskede. Ovanstående frågor är viktiga att 
studera ur både patienters, vårdgivares och närståendes perspektiv. Vilken 
funktion har dessa olika typer av samtal för patienters upplevelse av 
livskvalitet, hälsa och mening i deras livssituation?  

Det förefaller även vara nödvändigt med en fortsatt utveckling av en 
fruktbar livsåskådningsdefinition för vårdvetenskaplig livsåskådnings-
forskning. När det gäller att få fram kunskap om vilken betydelse livs-
åskådningssamtal respektive pedagogiska samtal med fokus på lärande har, 
kan det behöva utföras interventionsstudier som undersöker detta närmare. 
Ett exempel är att pröva och utveckla olika samtalsmodeller eller strategier 
som ska fungera som stöd till vårdgivare för att identifiera patienters 
livsfrågor, personliga livsåskådning och lärandebehov. En annan viktig och 
inte helt okomplicerad fråga i sammanhanget är vem eller vilka inom hälso- 
och sjukvården som ska ansvara för livsåskådningssamtal om och när de 
blir aktuella i konkreta vårdsituationer?  
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Summary 
 
 
 
 

Look – I’m still alive! View of life and learning in the end of life  

 

Background 

My research interest came about when, as a nurse, I encountered and took 
care of elderly patients with end of life cancer disease. What aroused my 
curiosity is how the patients succeeded in creating meaning and how they 
learned to live with their illness. This study has been conducted in palliative 
care and is about the way patients with an incurable cancer disease under-
stand and cope with their existential situation. This is elucidated from a 
view of life and educational research perspective that focuses on learning. 
A knowledge of people’s experience of what it is like to live with illness is 
required in order to personalize that care but also constitutes an important 
part of training for health professionals.  

The target group for palliative care is patients with a cancer disease or 
some other chronic illness who are in a palliative phase. The origins of 
palliative care go back to the hospice movement, which was started in 
England during the 1960s by Dame Cicely Saunders. The improvements 
which the hospice movement contributed to end of life care served to high-
light the patient’s position. This involves all-round, holistic care with the 
emphasis on alleviating physical, mental, social and spiritual pain as well as 
involving the patient’s family in their care. Nationally and internationally, 
palliative care is guided and directed by WHO’s guidelines on palliative 
care. The chief aims are for caregivers to alleviate various symptoms, 
promote quality of life and a good death, as well as to be attentive to 
patients’ spiritual/existential needs. Caregivers must also support patients 
by enabling them to live an active life to the very end.  

These objectives are variously expressed in WHO’s guidelines and in a 
Swedish official care policy document from the Swedish National Board of 
Health and Welfare. Quality of life represents an overriding goal for care as 
a whole in both definitions. What is meant by quality of life, however, is 
not apparent from any of the definitions. Death and dying are conveyed as a 
normal process. WHO specifies that it involves neither unduly prolonging 
nor consciously shortening life. The Board of Health and Welfare does not, 
however, say anything about how to consider dying, or what is or is not 
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normal. WHO’s guidelines make it clear that caregivers must provide for 
patients’ spiritual requirements, whereas the Board talks about caregivers 
having to alleviate symptoms of an existential nature and confronting 
patients’ existential questions. Spirituality is a term with a multitude of 
meanings and there are many different definitions in existence. The most 
common definition in caring science is that it is about man’s most profound 
relationships with others, oneself or God. From my standpoint these terms 
need to be analysed and clarified. It is important to develop meaningful 
definitions and meanings, since caregivers are responsible for being able to 
confront patients and converse with them about these questions.  

For individuals, cancer disease may entail a variety of changes on a 
physical, mental, social and existential level. The illness has a personal 
significance for each patient, depending on the specific life context they are 
part of. The news of a life-threatening cancer disease is an example of an 
existential situation. This can involve changes to the way the patient under-
stands and cope with her life situation. In this process questions can arise 
and the individual can gain insights about herself, her existential ques-
tions224 and view of life or other aspects of her life that may lead to 
questioning and/or development, and can be compared with a learning 
process. This learning process can embrace very different things and in 
principle can even carry on till the end of life. An interesting question is 
then whether learning can be about learning to cope with illness and being 
able to create meaning out of that situation.  

What I find lacking in official care documents and in the palliative 
guideline objectives as well as previous palliative care research is their 
failure to convey that existential questions, view of life and learning are of 
importance to patients and are something that needs to be attended to and 
supported by caregivers. This would suggest that if these questions are 
unclear to caregivers, then they are not being prioritized and therefore 
research into these questions is warranted.  
 

Aim of the study 

This study aims, from a view of life research perspective and a educational 
research perspective with a focus on learning, to reach an understanding of 
the way cancer patients in a palliative care context understand and cope 
with their existential life situation. 

                                              
224 The term existential questions is here used in english when referring to the swedish 
term livsfrågor (life issues).  
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• How does their personal view of life influence the patients’ 
understanding and coping with the illness and existential life situation? 

• What existential questions are central to the patients? 
• What is personal learning about? 
• What prerequisites are important for fostering the patients’ personal 

learning? 
 

Theoretical framework  

A view of life and an educational research perspective have been used to 
interpret and understand the import of meaningful statements emerging 
from the patients’ narratives.  

I have proceeded from Anders Jeffner’s stipulative definition of view of 
life from 1981. So what is a view of life? A view of life can be described as 
a system of fundamental views and ideas about reality, values, norms and 
standards, and attitudes found in some individuals or shared by a collective 
of individuals in society. The function of a view of life concept is to 
identify and describe which view of life-type conceptions manifest them-
selves in people, in society and in various written documents. There are 
both individual and collective views of life. In this study the focus has been 
solely on describing and identifying parts of the patients’ personal view of 
life, not on studying any particular view of life school or comparing 
different views of life. The view of life should be understood here as the 
background against which patients understand, shape and interpret their 
life, seek answers to existential questions, create meaning and cope with 
their life situation. Jeffner’s definition can be divided into three components 
of what should be included in the view of life, which combine to give the 
individual a comprehensive picture of the world at large: 

 
1) theories of humankind and the world 
2) a central values system indicating basic moral and intellectual norms 

and values 
3) a basic attitude towards life 
 

More recently, educational research has abandoned the term training and 
focused research more around the term learning, and how we learn as well 
as what learning entails and its purpose at individual level. In studies on 
learning it is possible to focus on various aspects of it: content, purpose, 
prerequisites and process. The focal point of this study has been learning as 

a process at individual level, the point of which is to help patients cope 
with situations and create meaning. I have drawn inspiration from the 
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educators Dahlgren (1997) and Naeslund (2004, 2006), who have deve-
loped analytical categories for the ability to distinguish different forms of 
knowledge: catalogue, analogue and dialogue knowledge, which constitute 
different forms of learning in my opinion. These categories have proved to 
be useful in providing answers to the question: What is personal learning 
about? In order to highlight and interpret the prerequisites for learning that 
exist within palliative care, I also have proceeded from Freire’s (1972, 
1975) basic ideas on education, which concern prerequisites for dialogue 
and emancipatory development in teaching situations.  
 

Methods  

The study has received the approval of the Ethics Committee of the 
Karolinska Institutet. Narrative-oriented interviews have been conducted 
with 10 patients (three men and seven women) with incurable cancer 
disease that met specific inclusion criteria. The interviews have been 
designed with open-ended questions based on thematic areas relating to the 
way patients think about their illness and how it has affected their life, with 
a view to eliciting descriptions of the patients’ life world. The interviews 
were taped and transcribed into texts and have been interpreted on the basis 
of a hermeneutic method. I have been inspired by Føllesdal et al. (1993), 
who regard hermeneutics as a hypothetical-deductive method. They 
described the hermeneutic process as four different circles: the whole-part 
circle, the subject-object circle, the question-answer circle and the 
hypothetical-deductive method circle. The interpretative work can be 
described as the oscillation between these circles. The focus has therefore 
been adressed to interpreting the texts’ implicit meaning and creating 
another text that attempts to express the original texts’ meaning in a 
comprehensible manner. In instances where the interpretations are further 
from the interviewees’ self-understanding, it has been relevant to apply 
hypothetical-deductive method. I have gleaned support for my inter-
pretations from both internal and external sources in order to understand the 
content of meaningful statements. As a result, I have created and tried out 
various hypotheses in order to understand any given statement. I have then 
argued in favour of the reasonableness of the respective hypothesis in 
relation to data by showing the reader that detailed criteria for the 
hypothesis in question can be found in a certain quotation. The reader is 
thus given an opportunity to take a stance on and herself assess the 
credibility of my suggested interpretations. 
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Results and discussion 

The main results of the patients’ narratives on their illness and life situation 
have been configured as a time progression, with statements both near to 
and further away from their self-understanding based on the following 
topics: care experiences, understanding illness, value of life, resort and 

closure.  
The topic of care experiences is about the way the patients perceived 

being looked after by caregivers and was crucial to the way they described 
their experience of care as a whole. The positive experiences involve them 
enjoying a personal relationship with doctors, a positive approach to the 
illness prognosis and having the chance to take an active part in their own 
care. The negative experiences involve meetings having been one-sided and 
played out on the doctors’ terms as well as being characterized by various 
kinds of shortcomings and repression. The patients have not been taken 
seriously, not been seen or treated with respect. They would like to be 
allowed to be more involved in their own care, which implies being taken 
seriously, being listened to and being given honest information about their 
illness and treatment.  

In the topic understanding illness it is evident that the personal view of 
life has had a bearing on the way they understand and think about their life 
situation. The illness and proximity to death conjure up existential 
questions like: Why have they been stricken? How is their life going to 

develop now? They want to know why they have contracted cancer and 
cannot help but wonder about different theories concerning the causes of 
the origins of cancer. Here the view of life has served to help patients 
understand and structure their existence so as to make it comprehensible 
and meaningful. It has spawned existential questions like: What have they 

done wrong? How could they have done things differently? Would they have 

been able to influence the course of things? The view of life perspective has 
made it possible to identify and make clear what the patients think about 
their existential situation and which existential questions were important.  

The value of life topic is about what constitutes the important values in 
the patients’ life and what has endowed their life with quality and meaning. 
Values central to their life are about having a mission to accomplish, being 
allowed to mean something to others, having children and grandchildren to 
enrich life, as well as the sense of community engendered by food and 
meals. Their basic attitude towards life emerged in the form of a self-
expressed being positive, active and taking the initiative. An example of the 
expression of central values is that they have not shown emotions or pain to 
caregivers, and either how actively or how passively they have related to 
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their illness. These view of life assumptions had a bearing on how they 
chose, in concrete terms, to act and how they created meaning. For those 
patients who already had a staunch Christian faith before falling ill, this did 
not change with the illness but continued to be of vital importance in their 
life. For others, religious faith and spirituality had little or no importance in 
their life. 

The resort topic is about the dual significance of the hospice. Hospice 
means partly a temporary recreational stay, during which they can recoup 
the energy to be able to stay at home for some further time, but also the 
sense of security that comes from safe, reliable care and nursing around the 
clock, to which they can resort when the end of life approaches. The 
physiotherapist, not the registered nurse, is the professional category that 
patients accentuate and speak of in glowing terms. Physiotherapy appears to 
be a ritualistic activity, its supreme purpose, apart from promoting health, 
quality of life and to independence, is to ward off any deterioration of the 
illness. What emerges is how the patients themselves make space for 
personal learning. The absence, or presence, respectively, of prerequisites 
for learning in the form of counselling and support on the part of the 
caregivers is touched on. 

The topic of closure is about the patients looking back over their life and 
what sort of scenario they wish to conclude with, as well as what they want 
to get done before they die. This involves making arrangements that will 
make things easier for their nearest and dearest after their departure, 
thoughts about death, reconciled relations and the kind of legacy it is 
wished to leave to posterity in the form of values, merits, material goods or 
personal life narrative. 

What is personal learning about? The learning perspective has made it 
possible to identify how the patients interpret, understand and cope with 
their experiences. Learning is something that can take place during this 
sunset period of life and may be about very different things. The learning I 
identified as catalogue, or else dialogue learning, respectively, jointly 
affects and develops analogue learning. It symbolizes how the patients 
interpret, understand and adapt to their illness and plight, and can be viewed 
both as a process and as an outcome. Catalogue learning symbolizes the 
way they have acquired knowledge about their illness, prognosis, care and 
treatment in both written and verbal form through informative and 
instructive conversations with their caregivers. Dialogue learning symbo-
lizes the patients’ interactive learning in partnership with the caregivers, 
which takes place through identifying and support counselling, guidance 
and supervision, and physiotherapy with a view to being attentive to 



  

 

 

 

222

learning requirements, developing coping strategies and a readiness to take 
action in a variety of particular situations. Analogue learning symbolizes 
the patients’ individual process, whereby they assimilate and work through 
experience and incorporate insights and knowledge.  

One interesting finding is that patients speak about having been 
fortunate. It would have been more natural for them to have claimed that 
they had been unfortunate, having been stricken by a life-threatening 
disease. Fortune is as peculiar a thing as misfortune and is part and parcel 
of our basic existential condition as humans. It would appear never to be 
due to anything and is not about being rewarded or punished but just is, and 
that is what is hardest of all to understand and explain. Sometimes we refer 
to fate or chance when faced with explaining our good or bad luck. The 
existential questions they are grappling with here is: How come things have 

turned out well in life for me anyway? The patients have chosen to point out 
that they have been fortunate, because they want to conclude their life with 
a scenario that is acceptable and amenable to them, thereby reinforcing the 
interpretation that they do not want to see the ”bottom line” in the red when 
the books are finally closed. Reflecting on a life lived in hindsight can be 
seen as a form of analogue learning and can be instrumental in helping 
them to gain insight into themselves, their experience and their 
surroundings. Closure also entails aspirations and desires on their part to be 
able to trans-fer the qualities, values and merits that have been a central part 
of their view of life to future generations.  

From their narratives about how they perceived hospital care, it appears 
that the caregivers were unsuccessful in making space for support coun-
selling, which triggers insights in the patients and helps them to understand 
their reactions and cope with their life situation. What I wish to demon-
strate, above all, is that the type of dialogue associated with support 
counselling, with a view to releasing insights in patients, differs from 
customary teaching or informative dialogue. The former take place from a 
life world perspective, i.e. from active listening, where the focus is to work 
from the premiss of how the individual thinks and feels within her situation 
and, on the basis of this, to support her actively and alertly. Counselling can 
be both identifying and supportive. The other type of counselling – 
instructive or informative – often takes place from the top downwards, as a 
result of which it is governed by what caregivers feel is important and often 
has a predetermined content. It is based on a certain material of knowledge 
conveyed to the patient, often without taking into consideration the 
patient’s whereabouts in cognitive and emotional terms. Supportive 
counselling involves influence on the part of the caregivers and is a form of 
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educational relationship within which there exists an inescapable power 
relationship. How that power relationship was handled by the caregivers is 
of vital importance to the patient’s understanding of the situation. Needs 
even emerged on the part of the interviewees for universal human 
discussions with their caregivers about trivial, everyday things in quite 
general terms and for topics of conversation of genuine interest rather than 
ones that revolve just around illness and care. 

What is the significance of the outcome for care? I am convinced that, 
from a view of life perspective, special phenomena can be seen within care 
that caregivers would otherwise overlook or construe as being of no impor-
tance to the relevant care situation and for the patient in question. How, for 
instance, to interpret the question: how are things going to turn out for me? 
is a type of question that deals with the thoughts and reasoning that underlie 
or surround the news of the illness given to a patient. It determines how 
important or central the information about the illness is for the person in 
question. If it is important for the person, then it may very well be regarded 
as constituting a existential question in the current situation and we are then 
dealing with an existential care situation. More specifically, when it comes 
to the implications of this view of life-type phenomenon, this study 
contributes a number of pieces to the puzzle. However, I have come to 
realize that it is not possible to reach any precise knowledge of everything 
that existential questions can involve or all situations that are potentially 
existential; because the thing is that people are different personalities and 
perceive similar situations in different ways as well as having differing 
needs. The same question can therefore be an existential question for one 
person but not necessarily for another. It is the specific situation, the 
person’s frame of reference and other circumstances in life that determine 
this. On this basis, however, I consider there to be a need within care to 
work on developing an analytical capability and competence in caregivers 
so that they can identify and interpret expressions of view of life. This calls 
for: academic training, tools in the form of documentation instruments, 
commitment and interest in those issues, as well as time and scope for 
dialogue and counselling as part of that care.  

Another important issue is whether special forms of view of life coun-
selling need to be evolved within care. This is not an easy question to 
answer. First and foremost, we have to know what we mean by view of life 
counselling in the context of care. There is no clarity surrounding this in the 
present situation. I consider that view of life counselling may be needed in 
certain situations. Identifying view of life counselling may be needed, 
especially in connection with problematic care situations. What is meant by 
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a problematic situation is that a patient’s view of life is central to the way 
she thinks and feels within a situation, or mirrors a pressing need of some 
kind. View of life support counselling can then become a consequence of 
the identifying counselling and involves dialoguing around whatever it is 
the patient needs to converse about. This can involve anything from 
religious questions to musings on existential questions without any 
religious connections. Whether the patient is pondering an issue from the 
angle of some particular religion or whether she is doing so on the basis of 
a more or less well-considered view of life, this type of dialogue can then 
act as a support to the individual’s development of a personal view of life. 
A special case of view of life counselling is autonomy support (Andersson, 
2006). For reasons of integrity, this only comes up for consideration in 
cases where a patient elects to refrain from accepting a certain medicine or 
treatment of vital importance to the patient’s life and health. One example 
is when a patient refuses to accept a blood transfusion for acute 
haemorrhaging, for religious or other reasons. Such conversations then 
serve to persuade patients that a well-founded position is preferable to a less 
well-founded one when it comes to issues concerning individuals’ life and 
health. The point of the conversation, then, is not to constrain or convince 
patients to act in a particular way; rather, it should supportively empower 
them to take up a well-founded position, since difficult life-and-death 
decisions are at stake.  

What sort of links exist between view of life and learning? In what way 
can view of life counselling support learning? Through this counselling, 
individuals can be made sensitive to their view of life, which can promote 
learning. A view of life perspective on counselling can contribute to identi-
fying and highlighting the individual’s stance and position, which serve the 
function of shaping and giving content to his life interpretation. I consider 
that the individual has an opportunity to learn something new about herself, 
her knowledge, values and stance on various courses of action. The learning 
perspective is conducive to highlighting how the process looks for the 
individual in question – what happens to an individual’s particular 
assumptions and arguments when they become identified, well considered 
and studied. The dialogue, then, serves as a support for individuals’ 
learning process and knowledge development.  

What sort of knowledge does this study contribute? The knowledge that 
patients’ life narratives can have a therapeutic function and make possible 
meaning-making, and that support counselling is significant and brings 
about positive effects in care, is not new. This study contributes the 
knowledge that dialogue with patients about their life narrative can act as a 
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tool in spotting precisely what is important to the patients and what 
concerns their existential questions and view of life. For the single 
individual, identifying and support view of life counselling can lead to a 
reassessment and development of their personal view of life, which can be 
seen as a form of perspective shift or analogue learning. It is likely that it 
can also reinforce patients’ identity, promote health, quality of life and 
meaning-making. Through life narratives, caregivers can also obtain a 
knowledge of the specific learning requirements found in single individuals. 
Important questions in the encounter with patients are:  

 
• How does the patient understand, think and feel about what is 

happening now?  
• Who is the patient as a person and how has she lived her life?  
• What is important in life now?  
• What resources are available on the part of the patient?  
• What support requirements does the patient have?  
• What expectations of care does the patient have?  
• What sort of questions does the patient have that she would like to 

converse about?  
 
The learning I have chosen to highlight and encourage in this study is not 
about patients having to learn or adapt to a particular attitude or perspective 
in order to then apply it in different situations. Rather, it is about supporting 
patients in securing an opportunity to reflect and take a position on their 
own or other perspectives in their surroundings. On this basis, they them-
selves can then choose to act in the way that harmonizes best with their 
personal convictions and their desires about how they plan to live and what 
they themselves would enjoy. This also constitutes an example of what the 
emancipatory potential at the end of life can be about. When caregivers 
support the patients in their learning process, the patients can sense that 
they are worth committing to, despite being at the end of their lifes, which 
encapsulates and crystallizes the objectives of palliative care and the equal 
value of all people.  
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Intervjuguide       Bilaga 1 
 

 

Hur länge har du varit här? 
 
Hur är det att vara här jämfört med att vara hemma? 
 
Hur känner du dig idag? 
 
Berätta hur det var när du blev sjuk? 
 
Hur har du haft det med hälsan tidigare i livet? 
 
Berätta lite om dig själv. Vem är du? Vad har du arbetat med? 
 
Berätta hur du upplever att sjukdomen har påverkat ditt liv?  
 
Berätta vad som känns meningsfullt i din nuvarande livssituation? 
 
Berätta vad som hjälper dig i svåra stunder? 
 
Berätta hur du tänker kring din nuvarande situation?  
 
Hur tänker du kring tro och/eller andlighet? Har det haft någon betydelse i 
ditt liv?  
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Patientinformation 

 
 

Jag heter Caroline Krook och är förutom doktorand i pedagogik vid 
Lärarhögskolan i Stockholm också sjuksköterska och har erfarenhet av den 
typ av vård som Du idag erhåller. Jag ber härmed om Ditt tillstånd att få 
intervjua Dig vid ett eller två tillfällen som del i en studie. Studien har syftet 
att ta reda på hur patienter med cancersjukdom upplever sin nuvarande 
livssituation och vilka specifika vård- och stödbehov som finns hos dessa 
patienter. 
 
Mitt intresse är att få reda på hur Du upplever att din sjukdom och symtom 
påverkar ditt liv och vilka funderingar och känslor du har kring din 
livssituation. För att kunna ta reda på detta behöver jag komma i kontakt 
med Dig och under cirka en till två timmars samtal, få ta del av just dina 
tankar och upplevelser. Jag kommer att behöva använda bandspelare under 
vårt samtal i syfte att få med allt som sägs så exakt som möjligt. Delar av 
det du berättat för mig kommer att publiceras, men jag kommer inte att 
avslöja din identitet eller redovisa direkt citat med ditt riktiga namn. Du har 
rätten att när som helst dra dig ur studien även då vi redan utfört intervjun. 

  
Vill Du medverka i studien, kontakta mig personligen alternativt meddela 
din patientansvariga sjuksköterska. Om Du har några frågor kan vi också ge 
dig ytterliggare information. 

 
 

Med vänlig hälsning 
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tel. 08- (arbete) 
 



Studies in Educational Sciences 
Utges och distribueras av HLS Förlag. ISSN 1400-478X 

Detta är de senaste titlarna i serien. En fullständig lista över avhandlingar 
från Lärarhögskolan i Stockholm fi nns på www.hlsforlag.se under rubriken 
Doktors avhandlingar. 

90. Agneta Boström: Sharing lived experience. How upper secondary school 
chemistry teachers and students use narratives to make chemistry more mean-
ingful. Stockholm 2006.
91. Niclas Rönnström: Kommunikativ naturalism. Om den pedagogiska 
kommunikationens villkor. Stockholm 2006.
92. Ulf Sivertun: (Special)pedagogik och social utslagning. Perspektivise-
ring – möjligheter och dilemman. Stockholm 2006.
93. Gun Mollberger Hedqvist: Samtal för förståelse. Hur utvecklas yrkes-
kunnande genom samtal? Stockholm 2006.
94. Cecilia Andersson: Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produk-
tion och kreativ praktik i det offentliga rummet. Stockholm 2006.
95. Gun-Marie Wetso: Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i 
(för)skola. När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och 
reducerar utslagning. Stockholm 2006.
96. Arja Paulin: Första tiden i yrket – från student till lärare. En studie av 
de svårigheter nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket. Stockholm 
2007.
97. Maria Andrée: Den levda läroplanen. En studie av naturorienterande
undervisningspraktiker i grundskolan. Stockholm 2007.
98. Lars Kåreklint: Om möjligheten att öjligheten att ö undervisa i etik. En undersökning 
av lärares resonemang om teknikutveck lingens etiska aspekter. Stockholm 
2007.
99. Eva Blomdahl: Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yng-
re skolbarn. Stockholm 2007.
100. Laila Niklasson: Medborgaren som pedagogiskt projekt. Stockholm 
2007.
101. Iann Lundegård:  På väg mot pluralism. Elever i situerade samtal kring 
hållbar utveckling. Stockholm 2007.
102. Hans-Olof Gustavsson:”Utan bok är det ingen riktig undervisning”. En 
studie av skolkulturella referensramar i sfi . Stockholm 2007.
103. Caroline Krook: Se – än lever jag! Livsåskådning och lärande i livets 
slutskede. Stockholm 2007.


