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Det är till tystnaden du skall lyssna 

tystnaden bakom apostroferingar, allusioner 

tystnaden i retoriken  

eller i det så kallade formellt fulländade  

Detta är sökandet efter ett meningslöst i det  

meningsfulla och omvänt  

Och allt vad jag så konstfullt söker dikta 

är kontrast i någonting konstlöst  

och hela fyllnaden tom  

Vad jag har skrivit  

är skrivet mellan raderna  

Gunnar Ekelöf, 1965/1991. 
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Abstract 

Being affected by a serious or life-threatening illness implies an exis-

tentially changed situation that is accompanied by a number of ques-

tions about the illness itself, consequences of the illness in an every-

day context and implications for the future. The purpose of this disser-

tation is to examine people‟s meaning-making when they are affected 

by a serious illness and to determine how the illness acquires meaning 

in the context of their lives. The dissertation thus deals with what can 

be referred to as existential meaning-making. A hermeneutical ap-

proach was adopted, drawing more specifically on Paul Ricoeur‟s nar-

rative theory that emphasises the importance of different dimensions 

of time and memory in the understanding of narratives. An empirical 

study was carried out of illness narratives collected in repeated re-

search interviews with six women who had been diagnosed with seri-

ous illnesses in mid-life, such as cancer, stroke and heart attack. Fol-

lowing Ricoeur‟s theory, the narratives were analysed in several steps, 

moving from a „naive‟ to a „critical‟ level of interpretation, with a fo-

cus on what did the women pay particular attention to and how differ-

ent memories of living with the illness acquired significance in their 

narratives of their illnesses.  

 

The analysis reveals that the discovery of the illness and the period 

following was characterized by chaos and a lack of time perspective, 

feelings of lack of freedom and thoughts about death, but also feelings 

of responsibility towards the family. Experiences of the health ser-

vices were also important in accounts of this early period, particularly 

wishes for more empathic encounters with the professionals. In the  

 

 

 

 

 
 



 
 

women‟s accounts of the long term living with the illness, death con-

tinues to emerge as a back drop to their everyday experiences of the 

illness, but gradually more as confronting the problem of death rather 

than giving up life. Over time, relationships to significant others and 

the importance of everyday life also constitute increasingly important 

themes. In their expectations for the future, the women account for 

some experiences that have been important in creating a sense of hope 

and heightened vitality, and thus a new „wholeness‟, such as being 

close to nature as well as their religious or spiritual experiences. These 

results are discussed in terms of how memories of significant events 

or places play an important role in existential meaning-making, and 

also how reflections on these memories can be seen as a process of 

existential „learning‟. 

 

 

Keywords: serious illness, women, meaning-making, narrative, narra-

tive time, hermeneutics, existential learning. 
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1 Inledning 

 

 

Vad döljer sig för människan, vad är det som hamnar i 

skymundan, när hennes eget kroppsliga tillstånd slår 

över i ett slags uppror? Finns det kanske något vi måste 

lära oss när vi blir sjuka, för att på nytt kunna återvända 

till detta livets välbefinnande, som vittnar om en 

osannolik och obegriplig godhet?1 

1.1 Meningsskapande vid allvarlig sjukdom 

Vår tids moderna samhällen har fått en kraftigt förändrad demografisk 

profil, med en allt äldre befolkning. När människor lever längre ökar 

samtidigt förekomsten av sjukdomar som påverkar och begränsar det 

dagliga livet.2 Prognosen för att överleva allvarlig sjukdom har ökat 

markant i västvärlden i takt med förändrade levnadsvillkor och den 

medicinska forskningens utveckling, som i många avseenden har re-

volutionerat behandling och förebyggande av ohälsa.3 Samtidigt spelar 

samhällsförhållanden in både på en individuell och på en kollektiv 

nivå. Hur människor drabbas av och lever med sin sjukdom är relate-

rat till levnadsförhållanden, klasstillhörighet, världsbild och religion.4  

 

Då människor i vårt samhälle lever allt längre innebär det att allt fler 

kommer att beröras av allvarlig sjukdom, och leva med erfarenheten 

av denna sjukdom under resten av livet. Detta väcker frågor om hur 

människors erfarenheter av långvarig svår sjukdom ser ut, och hur 

sjukdomen påverkar och hanteras i det vardagliga livet. Svåra sjuk-

domar skakar om i det innersta och förändrar vardagen på

                                                 
1
 Viktor von Weisäcker i Hans-Georg Gadamer1960/2003.  

2
 Michael Bury, 1997. 

3
 Rolf Nordemar, Jennifer Bullington, Glenn Hægerstam, 2008. 

4
 Karin Johannisson, 1994. 
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ett grundläggande sätt. Med allvarlig sjukdom, oberoende av ålder, 

avkläds livets sårbarhet och skörhet. När kroppen drabbas av allvarlig 

ohälsa leder detta till olika konsekvenser, som att hanteringen av var-

dagens vedermödor försvåras eller att kroppen blir något ”främman-

de” samtidigt som man upplever sig som samma ”själv”.5  

 

När man drabbas av oväntad allvarlig sjukdom har man inte känne-

dom om vad detta kan innebära och hur sjukdomen kan påverka var-

dagen. En livshotande sjukdom, kan innebära att man konfronteras 

med en ny livssituation som kan leda till villrådighet om vad som har 

betydelse i livet. Ofta väcks frågor såsom: Finns det en mening med 

det som händer? Finns överhuvudtaget en mening med livet? Vad som 

uppfattas som meningsfullt är djupt personligt. Att förstå varats me-

ning är en livslång föränderlig process. När besked ges om att man har 

drabbats av allvarlig ohälsa inträffar ofta det att framtiden inte längre 

är självklar. Frågor som dessa, som rör sjukdomens existentiella inne-

börder, har väckt mitt intresse för att försöka förstå och synliggöra 

meningsskapande vid allvarlig och långvarig sjukdom och har bidragit 

till att formulera mitt forskningsproblem. 

 

Att drabbats av allvarlig sjukdom som utmanar existentiellt kan ses 

som en särskilt betydelsefull livssituation som för med sig starkt me-

ningsbärande upplevelser. Min utgångspunkt är att människan i rela-

tion till sådana livsförändringar har en strävan efter att vilja förstå mer 

om sitt liv. I denna avhandling avses med existentiell utsatthet ”något 

självständigt existerande som ’står fram’ från den omgivande värl-

den.”6
 Det innebär att den enskilda människan inte kan betraktas obe-

roende av den värld hon lever i eller tvärt om. De personliga och soci-

ala livsförändringar som äger rum vid allvarlig sjukdom ”kräver” så 

att säga ett meningsskapande. Att förstå sådana förändringar ses här 

som en process som kan vara lika lång som det liv man levt, och på-

verkas av många andra varierande sammanhang under olika tidsperio-

der i livet. Det kan handla om att ”erövra” ett meningsskapande, om 

att förstå livsförändring på ett nytt sätt.7 Existentiellt meningsskapande 

                                                 
5
 Sonja Olin Lauritzen, 2005, 2007; Fredrik Svenaeus, 2003. 

6
 Emmy van Deurzen-Smith, 1988/1998, s. 18.  

7
 Bernt Gustavsson, 2007. 
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handlar således såväl om en personlig insikt om egna upplevelser som 

om meningsskapande i mellanmänskliga relationer och i förhållande 

till den vidare omgivningen.  

 

Det är rimligt att mina tidigare professionella erfarenheter från möten 

med allvarligt sjuka människor har haft betydelse för valet av detta 

forskningsproblem. Dessa erfarenheter omfattar bland annat arbete 

som sjuksköterska inom onkologisk sjukvård under 1970-talet, liksom 

verksamhet som lärare i pedagogik, vård och hälsa under många år 

inom högskolan. Under mitt tidigare yrkesliv fångades mitt intresse av 

de insikter om livet som människor gett uttryck för när de blivit allvar-

ligt sjuka. Mitt val av problemområde för studien har skett i samspel 

med dessa yrkesmässiga erfarenheter. 

 

Avsikten i denna avhandling är att undersöka människors menings-

skapande då de drabbas av allvarlig sjukdom, närmare bestämt hur 

sjukdomen får en innebörd och plats i det egna livet. Det handlar här 

således inte om olika medicinska eller omvårdnadsmässiga aspekter 

på sjukdomen utan om vad sjukdomen betyder i människors liv, sett 

från den sjukes perspektiv. Att drabbas av allvarlig eller livshotande 

sjukdom innebär en existentiellt förändrad situation som för med sig 

en rad frågor inte bara om sjukdomen utan också om det egna livet 

med sjukdomen. Hur går det att finna ny mening för det egna livet 

efter att ha drabbats av allvarlig sjukdom? Vad innebär det för den 

drabbade att leva med ett potentiellt livshot? Hur förstås detta med 

sjukdomens konsekvenser i olika vardagliga sammanhang där de som 

drabbats av sjukdom lever sina liv? Det är rimligt att dessa och andra 

frågor ställs på sin spets när individen drabbas av en sjukdom, som på 

olika sätt kan förändra hennes upplevelser, förmåga och identitet. 

Denna avhandling behandlar därmed det som kan betecknas som exis-

tentiellt meningsskapande vid långvarlig och allvarlig sjukdom. 

 

Samtidigt är det givetvis så att detta meningsskapande alltid äger rum 

i ett socialt och kulturellt sammanhang, ett sammanhang som har be-

tydelse för hur sjukdom förstås och hanteras. I vårt samhälle är det i 

hög grad medicinsk vetenskap och praktik, med dess biologisering av 

kropp och sjukdom, som dominerar det offentliga samtalet när det 

gäller att förklara och definiera sjukdomstillstånd. Man kan säga att 
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det har skett en medikalisering av kulturen och en förskjutning mot en 

biologisk förståelsemodell.8 Denna medikalisering diskuteras bland 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare, bland annat när det 

gäller medikaliserings konsekvenser för människors förståelse av 

sjukdom och uppfattningar om vem som skall ha makten att definiera 

sjukdomens mening.9 Man kan säga att i den västerländska vardags-

värld där vi alla befinner oss står vi i ett ständigt samspel med den 

medicinska verksamheten och dess sätt att avgränsa och definiera 

sjukdom. Hälso- och sjukvårdens kultur kan därmed ses som en form 

av utövande av makt med rätt att säga sanningen om patienten och 

dennes hälsa. Även i vardagslivet använder vi medicinska termer och 

förklaringsmodeller, också tillsammans med hälsoteorier från andra 

kulturer än de västerländska. Kultur kan här ses som ”de raster som 

används för att sortera, beskriva och förklara genom sin inverkan på 

skilda sociala fenomen och sociala relationer ” . Kultur utgör därmed 

”ett sammanfattande ord för bland annat livsstil, typiska beteenden, 

specifika traditioner, normer man lever efter, ideal och värden som är 

centrala, sätt på vilka verkligheten uppfattas och tolkas eller hur nå-

got (t.ex. smärta, ilska eller glädje) gestaltas och förmedlas.” 10 Kultu-

ren kan därmed vara såväl outsagd som varierande över tid och skilda 

sammanhang.11 

 

Det finns därmed mycket som tyder på att ”de tolkningar som männi-

skor gör av hälsa och ohälsa i sin vardag behöver inte vara skilda 

från tolkningsmönster som vilar på biomedicinsk grund, utan snarare 

sammanvävda med dessa liksom med olika livsåskådningsmässiga 

antaganden”.12 Det sociala och kulturella sammanhang där vardaglig 

förståelse av hälsa och sjukdom utvecklas och hanteras kan därmed 

sägas karaktäriseras av ett dynamiskt spänningsfält mellan medicinen 

och vardagsvärlden. Av betydelse för denna avhandling är att med 

allvarlig långvarig sjukdom följer kontakt med hälso- och sjukvården 

och ett möte med medicinens sätt att kategorisera sjukdom. Patienter-

na kan uppleva en konflikt mellan egna erfarenheter och det som häl-

                                                 
8
 Olin Lauritzen & Svenaeus, 2004; Svenaeus, 2003. 

9
 Bury 1997; Johannisson, 1994. 

10
 Magnus Öhlander 2005, s. 21.   

11
 Ibid., s. 267-268. 

12
 Olin Lauritzen och Svenaeus, 2004, s.13; Sveneaus, 2003. 
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so- och sjukvården säger, en konflikt som påvisats i tidigare forskning 

om möten mellan livsvärden och medicinens sätt att tala om och för-

klara sjukdom. Inom samhällsvetenskaplig forskning har man därför 

pekat på betydelsen av att mer ingående försöka förstå de allvarligt 

sjukas egna erfarenheter och syn på sjukdomen.  

 

Det som fokuseras i denna avhandling är de drabbades meningsska-

pande vid allvarlig fysisk sjukdom, oavsett mer specifik diagnos. Jag 

väljer fortsättningsvis att använda benämningarna allvarlig eller livs-

hotande sjukdom. Det är skillnad mellan att vara allvarligt sjuk och 

döende. Allvarlig sjukdom kan i sig leda såväl till livets avslut som till 

återerövrat välbefinnande och någon grad av hälsa. Förstålelse av häl-

sa och sjukdom ges här en holistisk betydelse med såväl fysiska, psy-

kiska, sociala och andliga dimensioner.13  

1.2 Forskning om människors erfarenheter av 
sjukdom 

1.2.1 Olika perspektiv på sjukdom 

Sjukdom kan belysa ur olika perspektiv: det biologisk-/fysiologiska, 

det upplevelsebaserade fenomenologiska och det språkligt kulturella. 

Intresset av att undersöka människors sjukdomsupplevelser och erfa-

renheter finns inom flera samhällsvetenskapliga och humanistiska 

discipliner såsom pedagogik, psykologi, sociologi, socialantropologi 

och livsåskådningsvetenskap. Inom samhällsvetenskap och humaniora 

intresserar sig forskare för människors sjukdomserfarenheter inte bara 

för att förstå mer om sjukdomens konsekvenser i människors liv, utan 

även för att visa på något mer om relationen mellan individens liv och 

sociala och kulturella sammanhang.14 Forskningsområdet tillhör såle-

des inte någon enskild disciplin, utan har en delvis tvärdisciplinär ka-

raktär där olika traditioner problematiserar människors liv med sjuk-

dom på kulturell, social, existentiell eller individuell nivå. I följande 

                                                 
13

 Jfr. WHO definition av hälsa, 1948. 
14

 Svenaeus, 2003. 
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avsnitt tar jag upp något om forskning inom detta område som har 

relevans för denna avhandling.  

 

Över lag tycks intresset för att studera den drabbades egna upplevelse 

av sjukdom ha ökat under de senaste decennierna.15 Detta kan också 

beskrivas i termer av ett intresse för ”illness”, hur sjukdom upplevs 

och förstås sett från den sjukes perspektiv, i motsats till sjukdom som 

patologi, det vill säga ”disease”. Att den kunskap som finns inom me-

dicinen inte är tillräcklig för att förstå den kroniskt sjukes upplevelser 

i vardagslivet är något som har betonats av många forskare som stude-

rat människors sjukdomserfarenheter.16 Den medicinske filosofen Kay 

Toombs17 har utifrån en fenomenologisk tradition studerat hur sjuk-

domsdiagnosen får mening både inom läkarens medicinska perspektiv 

och inom ramen för patienters egna upplevelser och erfarenhet. Hon 

menar att sjukdomsdiagnosen får helt skilda betydelser ur dessa båda 

perspektiv. De två – läkaren och patienten - har båda en motivation 

när det gäller att förstå sjukdomen, men de deltar i det kliniska mötet 

med olika erfarenheter och kunskaper. Centralt för läkaren är de teck-

en och symtom som bestämmer en särskild sjukdom och som ger en 

sjukdomsdiagnos. Synen på sjukdomen som medicinskt tillstånd foku-

serar en biologisk process och begränsar samtidigt möjligheten att 

förstå patientens upplevda sjukdom.  

 

Patientens upplevda sjukdom rör snarare de effekter sjukdomen får i 

vardagslivet.18 För läkaren handlar detta inte om en okänslighet inför 

patienten, men däremot om en grundläggande skillnad avseende sättet 

att se på sjukdomens natur och betydelse. De två perspektiven motsva-

rar därmed två olika verkligheter när det gäller sjukdomens mening. 

Toombs hävdar att det handlar om att förstå detta fenomen också på 

en mer konkret nivå så att patienten och läkaren kan skapa broar mel-

lan sina olika världar, och överbrygga skillnader mellan olika slags 

mening. Sjukdomsupplevelser är komplexa och kan inte reduceras till 

enbart medicinska förklaringsmodeller som patologisk anatomi och 

                                                 
15

 Bury, 1997; Olin Lauritzen, 2005. 
16

 Eva Jeppsson Grassman & Lars-Christer Hydén, 2005; Eva Jeppsson Grassman, 
2005; Olin Lauritzen, 2005, 2007. 
17

 Kay Toombs, 1993. 
18

 Toombs, 1993. 
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patofysiologi. Sådana modeller utgör abstraktioner som kan ha en tyd-

lig form, men naturligtvis inte är identiska med patienters upplevelser. 

Hon pekar på att enda sättet att förstå vad diagnosen får för betydelse 

för den enskilde är att fråga den som drabbats.  

 

Toombs diskuterar nödvändigheten att överbrygga olika förståelseper-

spektiv i mötet mellan läkaren och den sjuke19, något som också tagits 

upp av andra forskare inom den fenomenologiska traditionen20. Läka-

rens medicinska förhållningssätt kan således hindra att denne kan till-

godogöra sig patientens upplevelser av sjukdom. Å andra siden kan 

det vara svårt för läkaren att klargöra medicinska fakta då den sjuke 

oftast inte har motsvarande kunskap. Trots detta kan det finnas en la-

tent potentiell kraft som möjlighet till ett helande i varje möte. Om 

den sjuka får berätta om sina erfarenheter kan detta ge ytterligare per-

spektiv på upplevelsen av sjukdomen, och därigenom ge henne mer 

makt över den egna sjukdomen och dess mening. Berättelsen från pa-

tientens livsvärld kan ge både vårdpersonal och den sjuke som berättar 

ökad kunskap och större förståelse21 – något som i förlängningen kan 

leda till bättre beslut. 

1.2.2 Livsförändring och sjukdomens mening 

Den här avhandlingens fokus är meningsskapande då individen drab-

bas av allvarlig sjukdom och därmed konfronteras med en ny livssi-

tuation. Tidigare samhällsvetenskapliga studier har visat att sjukdom 

påverkar meningsskapande i relation till både det tidigare och det 

framtida livet. Jag tar här upp några studier som har undersökt sådant 

meningsskapande. 

 

Ett sätt att förstå sjukdomens betydelse i människors liv, som har lyfts 

fram inom samhällsvetenskapliga studier under de senaste decennier-

na, är att betrakta sjukdomen som ett ”biografiskt brott”.22 Oväntade 

kritiska händelser, som att drabbas av kronisk sjukdom, analyseras 

                                                 
19

 Ibid.  
20

 Sveneaus, 2003. 
21

 L-C Hydén & Margareta Hydén, 1997; Sveneaus, 2003. 
22

 Bury, 1997; Jeppsson Grassman, 2005; Evy Gunnarsson, 1999; Olin Lauritzen, 
2007.  
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som ett biografiskt brott på så sätt att sjukdomen placeras in i ett livs-

loppssammanhang. Fokus riktas inte bara mot upplevelsen av sjukdo-

men utan också mot dess legitimitet och den position den sjuka indi-

viden får i ett förändrat dagligt liv med dess olika sociala relationer. 

Detta omfattar de följder som sjukdomens symtom för med sig på 

både ett funktionellt och ett socialt plan samt vilka innebörder sjuk-

domen får för personens begränsningar, identitet och föreställningar.23  

 

Sociologen Kathy Chamaz presenterar i boken ”Good Days Bad Days 

The Self in Chronic Illness and Time” 24 en studie av livet med kronisk 

sjukdom, där mening är inbäddad i en erfarenhet av tid. Då detta arbe-

te bidrar med en analys som i hög grad är relevant för de frågor jag har 

valt att undersöka följer här en mer utförlig presentation av Charmaz 

arbete. Vad Chamaz menar med upplevelse av kronisk sjukdom som 

”avbrott i livet” bygger på en analys av personliga känslor hos de 

drabbade, av vad sjukdomen orsakar dem. Både sjukdom och ja-

get/självet har sin grund i dessa subjektiva erfarenheter. Att leva med 

svår sjukdom kan förändra verklighetens egen rytm och livets tempo. 

Upplevelsen av tiden förändras därmed drastiskt. Hon beskriver hur 

”bra” och ”dåliga” dagar växlar, och hur dessa erfarenheter leder till 

ny mening i den närvarande tiden och inför framtiden. Goda dagar 

frambringar hopp och svåra dagar krossar. Högre frekvens av mörka 

dagar gör världen periodvis svår, nästan omöjlig. Sjukdomens mening 

reflekterar kvalitéer av levd erfarenhet med avseende på hur mycket 

tid sjukdomen tar, när den tar tid och vad annat som begränsar och 

pressar på.  

 

Chamaz25 har studerat vad människor lärt sig av erfarenheten av kro-

nisk sjukdom. Hon visar att över tid hopar sig förluster som påverkar 

personen och utmynnar i en försvagad självbild. Det handlar om att 

hantera den långvariga ovisshet som sjukdomen innebär och att höja 

sig över sin självbild som sjuk. En oförmåga som inte alltid kan förut-

sägas är att kronisk sjukdom splittrar dagliga rutiner. Erfarenheten av 

kronisk sjukdom får mening över tid, och många som lider av sådan 

                                                 
23

 Bury, 1997; Jeppsson Grassman, 2005.  
24

 Kathy Chamaz, 1983, 1991. 
25

 Chamaz, 1983, 1991. 



- 9 - 
 

sjukdom finner att de relaterar till tid på annorlunda vis. Deras tankar, 

känslor och handlingar, liksom deras syn på sig själva och sin tid ger 

erfarenheter som genomsyrar deras liv och får konsekvenser för upp-

levelser av självet.  

 

I olika studier av livet med sjukdom har frågan om tid och upplevelser 

av tid visat sig vara av betydelse.26 Toombs27 pekar på att upplevd 

sjukdom har som följd att tiden upplevs på nya sätt. Den sjukes upple-

velser av tid står emot objektiv mätbar tid. Ofta ger den sjuke begrän-

sad uppmärksamhet till klocktid. Minuter kan tyckas vara som timmar 

och timmar som dagar. Detta skiljer sig från läkarens och den medi-

cinska verksamhetens sätt att relatera till en objektiv tid. Dessa två 

tidsdimensioner kan framstå som oförenliga i relation till sjukdom. 

Därtill kommer för patienten svårigheten att införliva sjukdomserfa-

renheten i den vardagliga tillvaron.  

 

Andra forskare har liksom Charmaz28 tagit upp en central fråga: den 

sjukes förlorade kontroll över sin egen situation. Att förlora kontrollen 

kan ses som en påtaglig verklighet till följd av sjukdomen och det 

oförutsägbara som denna för med sig. Detta kan utgöra ett hot mot den 

sjukes integritet, något som kan leda till en mer grundläggande förlust 

av helhet.29 I sjukdomens progression kommer upplevelserna av att 

vara sjuk i förgrunden. Negativa svar från testresultat, men också själ-

va diagnosen, kan leda till att sjukdomen inte kan kamoufleras. Många 

inleder sin ”sjukdomsresa” med en kris, men en kris kan också visa 

sig långt senare. ”Kristid” pågår när utfallet leder till ovisshet, ängslan 

och fruktan. De som är drabbade av sjukdom väntar på att få veta, att 

bli säkra, de väntar på information om förändring. De sjuka väntar på 

och vill tala om symtomens progression. ”Tid som väntan” kan handla 

om provsvar (till exempel biopsi på vävnad) som gör ovisshetens vän-

tan plågsam, ”död tid”. Väntan på läkarbesök kan bidra till ”tom tid”. 

När det handlar om väntan blir konsekvensen ”förlorad tid” genom 

förlorad kontroll. Upplevelsen är att ”tiden stoppas upp” och väntans 

varaktighet tycks ändlös. 

                                                 
26

 Bury 1997; Jeppsson Grassman & L-C. Hydén 2005. 
27

 Toombs, 1993. 
28

 Toombs, 1993. 
29

 Charmaz, 1983, 1991. 
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Enligt Charmaz30 kan personlig erfarenhet av den kroniska sjukdomen 

som inskränkande inte avisas av de sjuka. De måste försöka att leva 

med vetskapen. Effekterna av sjukdomen kan bli en del av det fortsat-

ta livet. De sjuka lär att i någon form acceptera symtom och behand-

lingar och att planera in detta som en inte ovidkommande faktor i det 

dagliga livet. Vardagens struktureras praktiskt så att det skall fungera 

även i framtiden. De sjuka skiftar ofta tidsperspektiv genom att foku-

sera dagen, ”att leva en dag i taget”. Att leva en dag i taget kan upp-

repas och hjälpa till både att minska rädslan och att strukturera varda-

gen. Förhållningssättet kan också gagna den sjukes kontroll över sitt 

liv. I stället för att tänka på sjukdomen ger de uppmärksamhet till vad 

som pågår, ett förhållningssätt som bidrar till att finna mening. 

I Charmaz studie använder de kroniskt sjuk dagen, en bra dag fyller de 

aktivt. Är dagen dålig upplever de kaos.31 I planering inkluderar de 

sjukdom och död, men de uttrycker även hopp om en bättre framtid, 

med mer egenkontroll och färre kriser. Organiserandet kan också ge 

känslan av att kunna besegra döden och kontrollera sjukdomen. 

Charmaz ser i sin forskning att de kroniskt sjuka noterar hur skeendet i 

olika perioder i sjukdomslivet direkt relaterar till deras självbild. De 

använder kronologisk tidsföljd retroperspektivt för att förklara vad 

som hände, vad som var värst, eller bättre, och vad sjukdomen avsett 

med dem. Mening jämförs och sammanförs med den sociala sjuk-

domsprocessens konsekvenser. Om de sjuka har en stark positiv syn 

på sig själva och sin fysik kan det hjälpa dem att härbärgera sjuk-

domsbesked om försämring.  

 

Att finna positiva händelser kan ge de sjuka ett förhållningssätt till 

smärta och handikapp.32 Det har i Charmaz studie handlat om betydel-

sefulla händelser som gett insikt som förändrat synsättet på sjukdom-

en. ”Vändpunkter” som inträffar grundas på positiva händelser som 

ger skäl till en förändrad syn på sjukdomen. Att det finns ett liv bakom 

smärtan genom att ta kontroll över sjukdomen i stället för motsatsen. 

De drabbade kan känna sig mer äkta när de lever sitt liv närvarande i 

den tid som pågår. Det sätt de beskriver sin tid på placerar in ja-

                                                 
30

 Charmaz, 1983, 1991. 
31

 Ibid. 
32. Ibid., 1991 
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get/självet i ett tidssammanhang. Med hjälp av det sätt som tid relate-

ras till kan de höja sig själva över sina begränsningar. I stället för att 

tala om klocktid relaterar de till tid utifrån hur de mår. De kan placera 

sig själva bortom sjukdomens oro i den närvarande tiden med tro på 

en ljusare framtid. De sjukas självbild inkluderar hur de placerar sig i 

tidsuppfattningens förflutna, närvarande och framtida liv. Förfluten tid 

kan erbjuda den sjuke tröst och tillflykt. Att leva en dag i taget ger 

möjlighet till framtidsorientering, att tänka annorlunda i relation till 

tid. Chamaz studier tar fram att förlust på dessa personliga inre plan är 

en fundamental orsak till lidande för den kroniskt sjuka.33 Vanliga 

upplevelser är förändrad självbild. För den sjuka människan är upple-

velser av mening genom en positiv självbild inte längre lika tillgängli-

ga.  

 

Av speciellt intresse för denna avhandling är det som Charmaz34 

forskning visar när det gäller vad människor lär sig genom erfarenhe-

ten av att kronisk sjukdom, liksom hur människor med kronisk sjuk-

dom skapar mening med sin upplevelse av sjukdom. Tidsupplevelser 

får här en framträdande betydelse. Vidare är synen på den sjukas rela-

tion till kroppen av existentiell mer än av objektiv natur.35 Toombs 

skriver att ”Jaget är min kropp”, det är alltså en grundläggande identi-

fikation med kroppen på en prereflektiv nivå. Erfarenhet av att upple-

va kronisk sjukdom kännetecknas en förlust av helhet, säkerhet, kon-

troll, av frihet att handla, och av att delvis förlora det som är välbekant 

kroppslig integritet. 

1.2.3 Att drabbas av allvarlig sjukdom 

Nutida studier som specifikt undersöker hur kvinnor hanterar en ex-

tremt pressad existentiell livssituation i samband med allvarlig sjuk-

dom tycks vara relativt begränsade. Karin Gyllenskölds36 studie från 

1976 av kvinnor som drabbats av bröstcancer är ett exempel. Studien 

bygger på berättelser från kvinnor som visserligen fått en relativt god 

bröstcancerprognos, men där cancern upplevts hotande och oförbe-

                                                 
33

.Charmaz, 1991 
34

 Ibid Charmaz, 1983, 1991. 
35

 Toombs, 1993. 
36

 Karin Gyllensköld, 1976. 
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redd. Med utgångspunkt i psykodynamisk teoribildning undersökte 

hon reaktioner på och upplevelser av tumörsjukdomen. Gyllensköld 

visar en fördröjning, innan kvinnorna tog kontakt med sjukvården, hur 

de upplevde diagnosmeddelandet, den påfrestande strålbehandlingen, 

operationen och slutligen den fysiska förlusten av bröstet. De drabba-

de kom in i ett psykologiskt kristillstånd, med upplevelser av rädsla 

och ångest. Analysens resultat visar att de som drabbas genomgår ett 

krisförlopp och pekar på behovet av psykologisk bearbetning i sam-

band med allvarlig sjukdom liksom på hur sådan bearbetning kan gå 

till. Studiens resultat ger ökad förståelse för hur det kan vara att få en 

sjukdom som ofta sammankopplas med döden.  

Då människor idag lever allt längre med sina svåra sjukdomar är det 

relevant att också beakta studier av äldre människors liv med sjuk-

dom. Hur livskvalitet förändras hos äldre personer vid cancersjukdom 

har undersökts av Bibbi Thomé37 då det gäller cancersjukdomens be-

tydelse i relation till ålder, kön, grad av besvär, andra sjukdomar, lev-

nadsvillkor, upplevd ekonomisk situation och sociala resurser. Hon 

pekar på att åldrandet kan innebära att erfarenheten från ett långt liv 

blir till resurser som kan göra det enklare att hantera ett liv med can-

cersjukdom. Men också för äldre betydde cancersjukdomen en såväl 

kroppslig som mental, social och existentiell påverkan på livssituatio-

nen. Sjukdomen påverkade de nära relationer som var betydelsefulla, 

samtidigt som studien visar att det finns en rädsla för att vara en be-

lastning för anhöriga. Bemötandet från personal inom sjukvården var 

särskilt betydelsefullt för upplevelsen av cancersjukdomen och förmå-

gan att hantera det som hänt.  

 

Thomé38 menar att det tycks som att det är själva besvären från can-

cern, i större utsträckning än vetskapen om att ha en cancersjukdom, 

som bidrar till låg livskvalitét hos äldre. I de jämförelser som gjordes 

mellan kvinnor och män med cancer framkom att äldre kvinnor är en i 

flera avseenden mer sårbar grupp än äldre män, i bemärkelsen att 

kvinnorna hade en lägre livskvalité, svagare känsla av sammanhang 

och sämre ekonomi. De var också mer ensamma och upplevde mer 

rädsla än männen. Thomé konstaterar att det är viktigt att uppmärk-

                                                 
37

 Bibbi Tomé, 2003. 
38

 Tomé, 2003.  
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samma köns skillnader i livskvalité och levnadsförhållanden hos äldre 

med cancer, och beakta hur en sämre livskalité och mer utsatta lev-

nadsförhållanden kan ytterligare belasta kvinnor som befinner sig i en 

redan utsatt situation på grund av sjukdom. Vidare tycks cancersjuk-

dom, efter en avslutad behandling, ge en plötslig medvetenhet om 

åldrandet och livets ändlighet.39 Detta understryker betydelsen av att 

sjukvårdspersonal har en beredskap att möta och samtala om tankar 

kring cancersjukdom, döende och död. Vidare hävdar Thomé att man 

behöver ta tillvara den äldres egna resurser för att stödja den omorien-

tering som förutsätts för att hantera livssituationen.  

Livssituationens förändring hos kvinnor och män under första halvåret 

efter en hjärtinfarkt har undersökts av Marja-Lena Kristoffersson40, 

med avseende på upplevda problem i vardagen, hantering (coping) av 

dessa problem, tillgängligt socialt stöd och upplevd livskvalité. Gunil-

la Brattberg definierar olika copingstrategier: 

 
Att förneka svårigheterna, att undvika svårigheterna, att 
möta svårigheterna, att ta kontroll över sig själv, att 
söka socialt stöd, att ta ansvar, att planera hur problem 
skall lösas, att tolka situationen positivt. 41 

 

Även skillnader över tid och mellan kvinnor och män avseende co-

ping, socialt stöd och livskvalité undersöktes. Studien visade att under 

den första månaden efter insjuknandet var de fysiska besvären och de 

känslomässiga problemen det som mest uppmärksammades, liksom en 

del kommunikationsproblem i kontakter med omgivningen. En månad 

efter insjuknandet kvinnorna använde mer stödjande och undvikande 

copingstrategier i jämförelse med män. Fyra till sex månader vid en 

uppföljning efter den första studien undersöktes upplevelser i varda-

gen och förväntningar inför framtiden. De studerade personerna upp-

levde sig ännu inte ha en stabil hälsosituation, även om fysiska sym-

tom och känslomässiga besvär hade minskat. Ett drygt år efter hjärtin-

farkten skattades deras "coping" och tillgång till socialt stöd, från ti-

den för insjuknandet och framöver. Resultatet visar att kvinnorna 

upplevde mer stöd från nära släktingar, och männen mer stöd från sina 
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 Tomé, 2003. 
40

 Marja-Lena Kristofferzon, 2006. 
41

 Kristofferzon 2006, citerar Gunilla Brattberg, 2005, s. 128 som definierar olika 
copingstrategier. 
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partners. Samtidigt hävdade kvinnorna att de inte ville störa andra 

med sina problem. Den hälsorelaterade livskvalitén ökade över tid, ett 

år efter hjärtinfarkten gällde det såväl kvinnor som män. Slutsatsen 

var att den första månaden efter insjuknandet är en sårbar period, spe-

ciellt för kvinnor som då hade lägre livskvalité än män.  

 

Också sjukdomslidandet som fenomen har studerats i olika forsk-

ningssammanhang. Inom det vårdvetenskapliga fältet42 har forskare 

undersökt sådant som direkt eller indirekt relaterar till fenomenet li-

dande, sjukdomslidandet men också vårdlidande och livslidande, och 

beskrivit lidandet  bland annat som en kamp mellan det som är gott 

och det som är ont.43 För den som befinner sig i ett djupt lidande kan 

det handla om ett själsligt döende. När människans lidande är omfat-

tande blir det en totalupplevelse som avskärmar personen från omgiv-

ningen. Livet blir då otillgängligt. När lidandet är som djupast saknas 

ofta förmåga att förmedla sitt lidande till en annan människa.  

 

Med utgångspunkt i Katie Erikssons forskning om lidandet har Lena 

Wiklund44 studerat livslidande baserad på patienters berättelser dels 

om sin hjärtsjukdom och dels om drogrelaterad ohälsa. Hon visar att 

lidandet kan ses som människans kamp för ett liv i värdighet. Denna 

kamp kan utformas på olika sätt. Hur den lidande människan formar 

sitt lidandes drama är också knutet till hur hon förhåller sig till tiden 

och till upplevelser av gemenskap eller avskurenhet i relation till 

andra människor. Också i dessa studier av lidandet framkommer att 

när livet blir övermäktigt förlorar människan sin tidsförankring. Den-

na forskning visar att lidandet kan upplevas som hot, förlust eller 

kränkning av människan själv, upplevelser som kan få individen att 

tystna och sluta sig inom sig själv. Maud Söderlund45 behandlar i yt-

terligare en studie inom samma forskargrupp hur aspekter av lidande 

kan lindras, om det kan uttryckas och ges en mening. Lidandet kan då 

                                                 
42

 Katie Eriksson & Unni Lindström, 2003: Vårdvetenskapen som akademisk disci-
plin utvecklad vid Åbo Akademi Vasa. 
43

 Inom det vårdvetenskapliga forskningsfältet beskriver Katie Eriksson, 1993 lidan-
det. 
44

 Lena Wiklund, 2000, har bland annat grund i Erikssons forskning om lidande, 
1993. 
45

 Maud Söderlund, 1998, 2004. 
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ses som en process mot ett uthärdligt lidande. Förståelse för hur lidan-

det upplevs framträder som något centralt för att vårdaren skall kunna 

bistå den lidande patienten i sökande efter lindring. Söderlunds be-

skriver också erfarenheter av lidandet hos anhöriga till personer som 

drabbats av demens. Hon belyser hur de anhöriga upplever den sjuke 

och hur dennes hälsa och lidande tar sig uttryck samt den anhöriges 

egen förändrade livssituation då patientens lidande är svårt - något 

som hon liknar vid att drabbas av orkan, med den risk för den förödel-

se som en sådan medför. 
  

 

I frågor om lidandet och lindring har Joakim Öhlén undersökt vård vid 

livets slut.46 Både patient och vårdare ansåg att lidandet kan lindras 

men inte elimineras. Vidare framhålls att lidande innefattar en dimen-

sion som ger möjlighet till personlig mognad och ny förståelse. Öhlén 

tar upp att denna tolkning som lyfter fram mognad och möjlighet till 

ny förståelse som något som kanske kan öppna för en kultur i samhäl-

let som kan motverka att döendet och lidandet tabubeläggs och mysti-

fieras. Maria Arman47 har i sin vårdvetenskapliga avhandling belyst 

patienters upplevelser av lidande och existens i anslutning till bröst-

cancersjukdom. I ytterligare en studie av lidande belyser Lena-Karin 

Gustavsson48 försoningens betydelse. Hon talar om försoning i en sor-

geprocess som en ”gåva till människan i människovarandet”. En möj-

lig försoningsprocess är av stor betydelse i vårdandets sammanhang. 

Försoningens form beskrivs som progressiv, med olika upplevelser 

som successivt övergår till en helhet över ett längre tidssammanhang. 

Genom försoning kan en person införliva och härbärgera tidigare kon-

trasterande och oförenliga erfarenheter. Gustavsson pekar på att sjuk-

domen ofta omnämns som något som gett livet en förändrad inrikt-

ning, en övergångstid av omskapande och transcendens. Viktigt är att 

finna mening för att återfinna integritet, balans och helhet.  

 

Andlighetens betydelse, vare sig den är religiöst eller sekulärt präglad, 

har lyfts fram i studier av livets slut. Caroline Krooks49 arbete om lä-

rande och livsåskådning bland patienter i palliativ vård visar att and-

                                                 
46

 Joakim Öhlén, 2000. 
47

 Maria Arman, 2003; Arman & Arne Rehnsfeldt, 2003. 
48

 Lena-Karin Gustavsson, 2008. 
49

 Caroline Krook, 2007. 
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lighet kanske är ett uttryck för någonting mycket generellt och genuint 

mänskligt i den existentiella utsatthet som det innebär att konfronteras 

med en kommande förlust av livet. 

 

Även vårdpersonals förhållningssätt till lidande har beforskats inom 

den vårdvetenskapliga traditionen, bland annat med avseende på olika 

förhållningssätt som vårdgivare möter lidandet med. Hur tänker, kän-

ner och handlar sjuksköterskan i mötet med svårt sjuka patienter? Den 

frågan ställs av Marja Schuster50 i hennes doktorsavhandling Profes-

sion och existens. Olika aspekter av det professionella mötet i gräns-

landet mellan liv och död undersöks här med utgångspunkt i existens-

filosofi och hermeneutik. Denna hermeneutiska studie visar hur sjuk-

sköterskors möten med svårt sjuka patienter kan ses som gränssitua-

tioner som aktualiserar ett möte med ”den andre”. Det centrala temat 

här är sjuksköterskans självförståelse och hur hon påverkas, privat och 

professionellt, av den dagliga konfrontationen med lidande och död i 

arbetet. Schuster påvisar både asymmetri i relation med patienter51 

men också ömsesidighet i sjuksköterskors möten med dessa patienter.  

 

Schuster menar att kunskap i en sådan yrkessituation bottnar i viljan 

att förstå en annan människa, men även i att vilja förstå sig själv. Den 

kunskap som utvecklas genom dessa möten med andra människor be-

rör livsfrågor om hopp och förtvivlan, glädje och sorg, kärlek och li-

dande, liv och död - och utgör en existentiell dimension av professio-

nen.  
 
Sammanfattningsvis visar redovisad forskning olika perspektiv på 

sjukdom. Medicinsk kunskap är inte tillräcklig för att förstå den all-

varligt sjukas upplevelser i vardagslivet. I resultat om livsförändring 

och sjukdomens mening framkommer att det att befinna sig i denna 

svåra situation påverkar mening både till det förflutna livet och till det 

kommande. Sjukdomen medför begränsningar både på ett funktionellt 

och på ett socialt plan. Konsekvens av den ovisshet och fruktan som 

sjukdomen för med sig visar sig ofta i en kris. Forskning om sjuk-

                                                 
50

 Marja Schuster, 2006.  
51

 Ulla Holm, 1995 samt Margaretha Strandmark Kjölsrud, 1995, påvisar både lik-
nande asymmetri mellan personal (läkare under sin utbildning) och patient inom 
svensk hälso- och sjukvård. 
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domslidandet och vårdrelaterat lidande visar att lidandet kan ses som 

människans kamp för ett liv i värdighet.  

1.3 En studie av kvinnors meningsskapande vid 
allvarlig sjukdom 

1.3.1 Valet att studera kvinnors sjukdomserfarenheter 

Idéhistorikern Karin Johannisson
52

 har beskrivit hur den kvinnliga 

sjukrollen och kvinnors liv med hälsa och ohälsa har sin egen historia. 

Vad som förstås som sjukdom och hur denna behandlas kan ses som 

en konsekvens av kulturell påverkan. Också för kvinnors upplevelser 

av hälsa och ohälsa som det meningsbärande i livet har de vidare 

sammanhangen, så som kvinnors samhällsposition, livsvillkor och 

utvecklingsmöjligheters betydelse.  

 

I denna avhandling har jag valt att studera kvinnors erfarenheter av 

allvarlig och långvarig fysisk sjukdom.
 53

 En utgångspunkt för valet att 

studera just kvinnor är att det i vårt samhälle av idag fortfarande finns 

omotiverade skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det 

gäller hur sjukdom bedöms och behandlas, liksom hur kvinnor och 

män bemöts i vården. I olika utredningar liksom i forskning inom om-

rådet har denna typ av ojämlikhet påtalats, och det har därför argu-

menterats för att man bör uppmärksamma kvinnors sjukdom och 

kvinnors liv i högre utsträckning i forskning, utbildning och i vårdens 

organisation.54  

 

Hälso- och sjukvårdslagen55 säger att kvinnor och män skall ha samma 

möjligheter att få omsorg utan att underordnas. Det handlar framförallt 

om att kvinnor och män skall ges vård utifrån sina respektive behov 

                                                 
52

 Johanisson, 1994. 
53

 Gunnarsson skriver 1999, s. 110: ”Genom att utgår från kvinnors vardagsliv är 
det möjligt att beskriva kvinnors olika erfarenheter (Smith, 1987, 1990). Det ger 
även möjligheter att se heterogenitenen bland kvinnor och hjälper oss att undvika 
stereotypa föreställningar.” 
54

 Sveriges Kommuner och Landsting, Smirthwaite, 2007. 
55

 SFS 1992:567 Hälso- och sjukvårdslagen. 
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som delvis är lika, delvis olika. För att ta reda på hur kvinnor och män 

bemöttes inom svensk hälso- och sjukvård, bemyndigade regeringen 

år 1995 socialdepartementet att göra en nationell utredning av frågan. 

Denna visade att kvinnor missgynnades i det bemötande de fick inom 

vården.56 Även i en statlig utredning 9 år senare fann man att det mot 

bakgrund av jämställdhetspolitiska strävanden återstod åtskilliga bris-

ter när detta gällde genomförande av jämställdhet mellan könen i vår-

den.57 Denna utredning visade på svagheter i bemötande och behand-

ling av kvinnor, speciellt deras möjligheter att delta i det som formar 

föreställningar, tankar och idéer om dem själva som kvinnor och om 

samhället. Dessa brister får konsekvenser både för den enskilda kvin-

nan och för jämställdheten mellan män och kvinnor i samhället. För 

att det skall ske en radikal förändring i maktrelationer mellan könen 

föreslår forskarna Evy Gunnarsson och Astrid Schlytter58 att jämn-

ställdhetspolitiken istället bör bytas ut med en policy där diskrimine-

ring av kvinnor sätts i fokus.59 

 

Vidare tyder mycket på att vårdpersonalens föreställningar om kvin-

nor och män påverkar den vård som ges och vilka sjukdomstillstånd 

som kvinnor respektive män får hjälp med.60 Det tycks till exempel 

vara så att män har svårare att få hjälp med psykiska problem och 

kvinnor med värk eller hjärtsjukdomar. Såväl statliga utredningar som 

forskning inom området tyder på att män får snabbare och bättre hjälp 

i sina kontakter med vården, och att kvinnor missgynnas eller får vän-

ta längre än män på vård och behandlingsinsatser, något som kan bero 

bland annat på att kunskapen om kvinnors sjukdomar och hälsa är 

bristfällig. Som exempel kan nämnas att i en studie som Katerina 

Hamberg genomfört av kvinnor med kronisk värk framkom att de vid 

läkarbesök i primärvården fick begränsat utrymme att tala om sina 

                                                 
56

 SOU, 1996:133 (1995). Jämställd vård: olika vård på lika villkor. SOU utredning, 
1996:134. Jämställd vård: möten i värde ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Delbe-
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 SOU utredningen, 2005:66, s. 17, 20. Makt att forma samhället och sitt eget liv: 
jämställdhetspolitiken mot nya mål. 
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 Gunnarsson, 1999. 
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 Gunnarsson skriver 1999, s. 110: ”Genom att utgå från kvinnornas vardagsliv är 
det möjligt att beskriva kvinnors olika erfarenheter (Smith, 1987, 1990). Det ger 
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problem. I studien betonas särskilt vikten av att vardagliga aspekter av 

kvinnliga patientens hälsoproblem61
 och icke-medicinska problemen 

kunde tas upp i samtal mellan patient och läkare för att på så sätt syn-

liggöra kvinnans livsvillkor. Undersökningen visar på att oavsett om 

läkarna var män eller kvinnor så hade de tolkningsföreträde i vårdmö-

tet, och kvinnorna anpassade sig till detta. Den slutsats som denna 

forskare drar är att kvinnor missgynnas på grund av sitt kön, och att 

forskning om denna särbehandling därför är angelägen.62 

 

Här har jag endast velat kortfattat beröra bristen på jämställdhet inom 

vården. Av speciellt intresse i denna avhandling är problemet med de 

brister som finns i kunskapen om kvinnors sjukdom, om deras sjuk-

domserfarenheter och om sjukdomens konsekvenser i deras liv. Sär-

skilt betydelsefullt är att kvinnors erfarenheter inte ges röst och där-

med inte får bidra till den mer samlade kunskapen om sjukdom i sam-

hället. Det är mot ovanstående bakgrund som jag har valt att i denna 

avhandling behandla just kvinnors erfarenheter av sjukdom. Denna 

avhandling inriktar sig därför på att undersöka kvinnors upplevelser 

av möjligheter och förutsättningar att hantera sina livsvillkor i svåra 

livssituationer med allvarlig fysisk sjukdom.  

1.3.2 Ett fenomenologiskt perspektiv 

För att undersöka meningsskapande vid allvarlig sjukdom har jag valt 

att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv. Inom den fenomenolo-

giska traditionen riktas intresset just mot individens erfarenheter så 

som de gestaltas inom dennes livsvärld. Begreppet livsvärld, ur-

sprungligen ett filosofiskt begrepp, är centralt inom fenomenologisk 

filosofisk tradition.  

 

Livsvärldsbegreppet bygger på att enskilda människors liv alltid ingår 

naturligt i ett socialt liv med andra som måste sättas in i meningsfulla 
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sammanhang.63 Härigenom omfattar förståelsen av andra i någon mån 

alltid självförståelse, och det betyder att den som förstår använder sin 

förförståelse på något sätt. Livsvärlden är inte detsamma som varda-

gen utan är mer komplex. Livsvärlden är mer svårgripbar än vardags-

världen, eftersom den inbegriper människans vara. I vardagsvärlden 

tas verkligheten för given, tills den av någon anledning blir problema-

tisk. Människans livsrum omfattas av både rummet och tiden, en per-

sons levda tid.  

 

Ur den fenomenologiska filosofiska traditionen har olika forskningsin-

riktningar vuxit fram. Inom pedagogisk forskning har bland andra Jan 

Bengtsson utvecklat vad ett livsvärldsperspektiv kan innebära: 

 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär pedagogisk 

forskning att såväl de andra människor som studeras 

som forskarna är oskiljaktigt förbundna med sina livs-

världar. Livsvärlden är den värld som vi alltid redan le-

ver i tillsammans med andra människor och som vi kan 

stå i ett kommunikativt förhållande till. Livsvärlden är 

således en social värld med mänskligt skapade föremål 

och mänsklig organisering av livet, traderat från männi-

ska till människa.64  

 

Vissa situationer i livet, som att bli allvarligt sjuk, är existentiellt mer 

laddade än andra. Frågor som berör livets mening som aktiveras vid 

svår sjukdom är ett omfattande problemområde. Det som fokuseras i 

den här avhandlingen är frågan om hur ny mening kan skapas när den 

allvarliga sjukdomen för med sig en existentiellt förändrad livssitua-

tion. Med utgångspunkt i ett sådant perspektiv kan den allvarligt sjuka 

kvinnans sjukdomserfarenheter undersökas som ”levd sjukdom”. Det 

handlar här om på vilka vis sjukdomen och dess förändring över tid 

tillskrivs betydelse i kvinnans liv, både i nuet och i framtiden. Jag ut-

går från livsvärlden, så som den framträder i det personliga berättan-

det, som grund för att förstå människors liv på deras egna villkor.65  
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För att få tillgång till kvinnors upplevelser och erfarenheter av sjuk-

dom studeras deras berättelser. Analyser av berättelser kan bidra till 

att djupare förstå hur människor omformulerar sin verklighet i relation 

till tidigare upplevelser för att skapa nya livssammanhang. Sjukdoms-

erfarenheter som berättas kan ge kunskap om hur livsvillkoren förstås 

både i nuet och över livsloppet. Med en sådan ansats förenas intresset 

för subjektets erfarenhet och förklaring av den egna sjukdomen.66 Med 

hjälp av denna ansats är avsikten att belysa den berättande menings-

skapande aktiviteten genom att uppmärksamma olika tidsdimensioner 

i de studerade sjuka kvinnornas berättelser, något jag går närmare in 

på i nästa kapitel. Förståelse utifrån berättandet kan överbrygga av-

ståndet till den sjukes livsvärld.67 Genom berättelsen kan den sjukes 

röst framträda och erbjuder en väg till att förstå en unik och svår livs-

situation. Kvinnorna i denna studie har drabbats av sjukdom, och di-

lemmat handlar om att försöka förstå och införliva den livsförändring 

som har ägt rum. Återberättandet blir en gestaltad unik verklighet för 

var och en om hur en sjukdom griper in i livet.  

 

Det som fokuseras i denna avhandling är således existentiellt menings-

skapande så som det framträder i de studerade kvinnornas berättelser 

om sina sjukdomserfarenheter. Inom samhällsvetenskaplig forskning 

om sjukdomsdrabbades olika perspektiv på livsförändringar och på 

sjukdomens mening framkommer att i denna svåra situation påverkas 

meningsskapande både av det förflutna i livet och av det kommande 

livet. Sjukdomen medför begränsningar i relation till personens identi-

tet och föreställningar både funktionellt och socialt. Betydelsefulla 

frågor om livets mening och mänsklig ändlighet aktualiseras speciellt 

vid svår sjukdom, då problematiken kring mänskligt liv får särskild 

betydelse. Med utgångspunkt i hermeneutisk tradition, närmare be-

stämt Ricoeurs berättelseteori, som presenteras i nästa kapitel, fokuse-

ras ett existentiellt meningsskapande baserat på erfarenheten att leva 

med allvarlig sjukdom över tid.  
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1.3.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av åtta kapitel. I detta kapitel 1 har jag introduce-

rat frågan om vad allvarlig och långvarig sjukdom kan betyda i män-

niskors liv, sett från den sjukes perspektiv, liksom mitt specifika in-

tresse för existentiellt meningsskapande vid sjukdom. Därefter har jag 

presenterat tidigare forskning av relevans för avhandlingens forsk-

ningsområde. Slutligen har jag preciserat min position inom forsk-

ningsfältet, liksom mitt val av ett fenomenologiskt livsvärldsperspek-

tiv på erfarenheter av allvarlig sjukdom. 

 

I kapitel 2 behandlas inledningsvis berättelseforskning som ett sätt att 

undersöka människors meningsskapande inom samhällsvetenskap och 

humaniora. Därefter följer en presentation av det valda teoretiska per-

spektivet, närmare bestämt Paul Ricoeurs berättelseteori, som har in-

spirerat den empiriska studie som presenteras i kapitel 3. Det som sär-

skilt uppmärksammas är Ricoeurs syn på tidens betydelse, tolkning av 

berättelsen som text liksom olika steg i analysen från en ”naiv” till en 

”kritisk” tolkning. 

  

I kapitel 3 presenteras den empiriska studien av några kvinnors berät-

telser om att ha drabbats av allvarlig sjukdom. Studiens syfte och frå-

geställningar, jämte metodiska överväganden redogörs för, liksom 

genomförandet av studien. Vidare behandlas forskningsetiska över-

väganden och forskarens förförståelse. Slutligen behandlas principer 

för texttolkning och analys av det insamlade berättelsematerialet samt 

tolkningsprocessens olika steg.  
 
Avhandlingens empiriska del följer därefter. I kapitel 4, 5 och 6 be-

handlas resultat och fördjupad analys av studiens sex berättelser. I 

kapitel 4 tar jag upp det berättelserna säger om sjukdomsupptäckten 

och den första tiden efter diagnosen. I Kapitel 5 handlar det om hur 

kvinnorna lever med sin sjukdom över tid och den betydelse såväl 

tankar om döden som mening i det vardagliga livet har. I kapitel 6 

behandlas hur olika erfarenheter av naturen, tro och andlighet får en 

speciell betydelse för att återfinna en ny helhet inför framtiden. Varje 

resultatkapitel avslutas med en fördjupad analys av sjukdomens exis-

tentiella innebörder.  
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I kapitel 7 diskuteras kvinnornas berättelser med avseende på hur oli-

ka typer av minnen, minnen av mellanmänsklig närvaro, av nära rela-

tioner och platsminnen får en särskild betydelse i kvinnornas återbe-

rättande av sina erfarenheter, på så sätt att de bidrar till att skapa en ny 

helhet.  

I kapitel 8 diskuteras inledningsvis studiens resultat i relation till an-

nan forskning. Vidare diskuteras studiens resultat i termer av existen-

tiellt meningsskapande. Detta meningsskapande kan ses som en ut-

vecklad reflektion över erfarenheter av personlig utsatthet i livet. En 

omformulerad förståelse föreslås, närmare bestämt att detta menings-

skapande kan ses som en existentiell bildning i hermeneutisk mening. 

Avslutningsvis riktas avhandlingens slutord mot studiens tillämpade 

betydelse, särskilt när det gäller hälso- och sjukvårdens möten med 

svårt sjuka människor.  
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2 En tolkande berättelseansats  

I detta kapitel behandlas berättelseforskning som ett sätt att studera 

meningsskapande. Först berör jag mer översiktligt den berättelse-

forskning som vuxit fram inom samhällsvetenskaplig forskning. Där-

efter går jag in på Paul Ricoeurs berättelseteori som har inspirerat till 

studiens analys.  

2.1 Berättelseforskning - ett sätt att studera 
meningsskapande  

2.1.1 Inledning 

Användningen av berättelseforskning inom samhällsvetenskap och 

humaniora har ökat under de senaste decennierna i både internationell 

och svensk forskning.68
 Berättelser som undersökningsmaterial har 

särskilt använts i forskning som vill förstå betydelsen av personlig 

identitet, livsstil, kultur och historia, men även mer specifikt när det 

gäller människors erfarenheter och förståelse av sin hälsa och ohälsa. 

Narrativ analys av berättelser har visat sig vara en värdefull forsk-

ningsmetod för att undersöka hur människor lever sina liv och själva 

förstår sina liv.69 Berättelseformen används inom forskning både för 

att samla och för att analysera material, och kan utföras på olika sätt, 

genom studier av muntligt berättande, av brev, historiska översikter, 

krönikor eller andra typer av dokument.70 Vidare använder forskare 
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berättelser både för att studera särskilda problemområden och för att 

undersöka själva berättandet i olika avseenden.71  

2.1.2 Berättelseforskning om meningsskapande 

Då berättandet i sig kan ses som ett sätt att skapa mening på en narra-

tiv nivå, är berättelser av ett speciellt intresse för samhällsvetenskaplig 

forskning, när det gäller att förstå mänsklig existens på ett sätt som 

inkluderar det unika.72 Empiriska studier av berättelser kan både bidra 

med kunskap om olika livsvillkor och vara ett lämpligt tillvägagångs-

sätt i forskning om människors meningsskapande:  

 

One of the clearest channels for learning about the inner 

world is through verbal accounts and stories presented 

by individual narrators about their lives and the experi-

enced reality.73 
 

En riktning inom berättelseforskningen utgörs av studier av livsberät-

telser, där en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av detta 

under en period av sitt liv, som en rekonstruktion av förflutna händel-

ser. Livsberättelseforskning undersöker ur olika perspektiv männi-

skors identitetsskapande och hur de ger sitt liv mening. Inom denna 

tradition blir det möjligt att ta vara på och undersöka de berättandes 

komplexa, individuella erfarenheter.74 Inom den tradition som studerar 

livsberättelser  talar man om livsberättelser som ”retrospektiv reflek-

tion”.75 Om en person berättar om sin livserfarenhet innebär det att 

individen skapar en handling om sitt liv.  

 

En utgångspunkt för betättelseforskningen är att det vardagliga berät-

tandet är något självklart för oss, och att vi i det sociala livet lär oss att 

berätta som det passar i olika situationer.76 Rikedomen i det vardagliga 

berättandet frambringar berättelser som kan tolkas på olika sätt för att 
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förstå mänskligt meningsskapande. Att studera berättelser som me-

ningsskapande handlar därmed om att studera hur dessa formar en 

människas sätt att uppfatta och tillskriva vardagslivet mening. Alla 

berättar vi in oss i historien för att skapa vår livsmening. Forskning 

med sådan inriktning bygger på intresse för vad människor har att 

säga och hur de bygger upp och ger sina liv mening, och kan vara 

lämpligt när verkliga livsproblem som är grundläggande för mänsklig 

livsorientering undersöks.77  

 

När människor talar om sina liv aktiveras ett berättande subjekt som 

organiserar sina minnen, som en form av erfarenhetskunskap. Jerome 

Bruner78 hävdar att narrativ kunskap är en form av giltig förnuftskun-

skap som verkar reflexivt och bygger upp en persons yttre och inre 

landskap. Berättelsen uppkommer i mötet mellan den som talar och 

den som lyssnar eller läser.79 Berättelsen får innehåll och struktur i 

berättandet, ett förklarande mönster som skapar mening. Av central 

betydelse är att tiden får en ordnande funktion. Genom att från nuet se 

tillbaka på livet skapas en upplevelse av kontinuitet och sammanhang, 

liksom då framtiden fokuseras med utgångspunkt i nuet. Nutiden rela-

terar således både till dåtid och till framtid. Genom att i berättandet i 

nuet se tillbaka på livet uppnås någon slags känsla av kontinuitet som 

också har betydelse för den personliga identiteten.  

 

Berättandet som socialt situerad handling ger erfarenheter både inne-

håll och betydelse.80 Att se berättande som en socialt situerad handling 

och identitetsframförande innebär att dess innehåll och form inte kan 

förstås som helt separerat från det sociala sammanhang där det tog 

form.  

 

Berättelsens innehåll eller handling (story) kan skiljas från ”narrativ” 

som kan avse en texts form/uttrycksmedel (plot) eller intrig som un-

derliggande mönster.81 Det finns två riktningar i berättelseforskning 
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när det gäller analys av berättelsers meningsproduktion.82 Den ena där 

berättelser analyseras med hjälp av typologier eller kategorisering av 

teman i materialet. Den andra inriktningen är en analys som, baserat 

på berättelserna, producerar en sammanhängande handling eller hel-

het. En narrativ undersökning kan även liknas vid ett tredimensionellt 

fält där social och personlig interaktion utgör en första dimension, 

tidsaspekten den andra och situationen som sådan fältets tredje dimen-

sion.83 Det betyder att individens erfarenheter som utvecklats under en 

längre tid tas upp i berättandet och kommunicerar social och personlig 

interaktion, tidsaspekter och speciella händelser av betydelse.  

2.1.3 Berättelseforskning om hälsa och ohälsa  

I studier av människors liv med hälsa och ohälsa har berättelseforsk-

ning kommit att användas allt mer.84 Till skillnad från den medicinska 

disciplinens sätt att med hjälp av sjukdomskriterier exkludera eller 

inkludera sjukdomsupplevelser ger berättelseforskning i stället ut-

rymme för de sjukas personliga erfarenheter.85 Sjukvårdens kliniska 

verksamhet, särskilt läkarens samtal med patienten, har trots detta en 

narrativ karaktär.86 När läkaren skall fastsälla sjukdomsdiagnos inleds 

det med att den sjuke berättar sin historia, ger en självbiografisk be-

skrivning av sina besvär. I dessa situationer riktas läkaren intresse för 

patientens berättelse främst mot sådant som har betydelse för den me-

dicinska diagnosen, inte mot att synliggöra patientens berättelse som 

sådan.87 Forskare som Elliot Mishler88 påpekar att om människor med 

sjukdom utvecklar sin sjukdomsberättelse i samverkan med en läkare 

som lyssnar, så uppkommer insikter som gör att berättelsen ger ett 

betydelsefullt bidrag till behandling. Insikten ökar om patienter er-

bjuds berätta sin sjukdomshistoria och kontakten med läkaren sätts in i 

sitt sammanhang. Den sjukes berättelse kan på så sätt återspegla det 

upplevda sjukdomstillståndet. Berättelsen som växer fram i en sådan 

dialog kan ge mening och sammanhang i en problemsituation.  
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Under senare år har studier av sjukdomsberättelser använts allt mer för 

att undersöka människors erfarenheter av såväl det kliniska mötet som 

av de egna erfarenheterna av sjukdom. Berättelseforskningen tar sin 

utgångspunkt i det som den enskilde har att berätta. Det kan gälla både 

syn på hälsa och erfarenheter av sjukdom, smärta eller funktionshin-

der. Berättelseforskningen kan ge röst åt aspekter av sådana erfarenhe-

ter som annars kan förbli i tystnad. Det kan till exempel gälla sådant 

som starka personliga upplevelser vid meddelande av en diagnos. 

Sjukdomsberättelsen ger röst till sjukdomserfarenheter och lidande i 

det vardagliga livet, på ett sätt som ligger utanför den medicinska do-

mänen. Som Lars-Christer och Margareta Hydén89 har påpekat, så kan 

sjukdomsberättelsen ha flera funktioner för den sjuke. Den kan ge 

sjukdomen mening i det egna livet, med sjukdomen. Den kan bidra till 

att rekonstruera den sjukes egen biografi, till de nya förutsättningar 

som sjukdomen medfört. Det som skapas inom berättelsen behöver 

dock inte ses som enbart begränsat till den enskildes erfarenheter. Be-

rättandet innebär att sjukdomserfarenheter delas med andra, vilket kan 

göra dem del av en mer kollektiv erfarenhet. Samtidigt bygger berät-

tandet på en delad kulturell förståelse och sociala villkor i de förda 

samtalen och säger därmed något också om kulturellt delad förståelse 

av hälsa och ohälsa.90  

 

Sjukdomsberättelser handlar också ofta om kroppars ”misslyckanden” 

och ”framgångar”, som en integrerad del av individens identitet.91 

Kroppen, och kroppsliga erfarenheter, väcker även den berättelser, 

särskilt i vår tid då våra levda kroppar ständigt utmanas  av olika este-

tiskt kroppsideal. Även ”levd kroppslighet” undersöks med hjälp av 

berättelser i ett livsloppsperspektiv. I samhällsvetenskaplig forskning 

om människor med kronisk sjukdom och funktionshinder har till ex-

empel Eva Jeppsson Grassman92 studerat funktionshindrets konse-

kvenser i människors liv. Utgångspunkten är här ett förkroppsligat 

perspektiv på livsloppet där funktionshindret olika innebörder för 

identitetsskapande förstås över tid. Jeppsson Grassman visar att kon-

sekvensen av ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom kan vara att 
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själva tilliten till kroppen störs. Vidare framgår att människors synliga 

funktionshinder kan både underskattas och leda till ett överbeskyd-

dande. Osynliga funktionshinder kan mötas av misstrogenhet och brist 

på förståelse från omgivning. Såväl kroppens funktionshinder som 

åldrande blir konkret i relation till vardagens tid, i form av en diskre-

pans mellan den funktionshindrades kronologisk ålder och kroppens 

för tidiga åldrande. Kroppen fungerar på så sätt som en tidsmarkör 

med påminnelser om att åldrandet pågår. Forskning har visat att erfa-

renhet av kronisk sjukdom är fysiskt omvälvande men också ett brott i 

den dagliga livsrytmen, en existentiell förlust.93 

 

 

  _____ 

 

 

I denna avhandling uppmärksammas människor som har drabbats av 

allvarlig, långvarig sjukdom. Deras personliga berättelser kan säga 

något om hur den enskilde uppfattar sin livssituation över tid. Själva 

berättandet kan bidra till att skapa mening och kontinuitet i den exis-

tentiellt utsatta situation som de befinner sig i, och studier av deras 

sjukdomsberättelser kan belysa hur de formulerar och omformulerar 

sina erfarenheter för att skapa nya sammanhang i det egna livet.  

Min avsikt är därmed att placerar in min egen studie i större fält inom 

berättelseforskningen som handlar om på vilket sätt människors ”be-

rättade” erfarenheter kan bidra med kunskap om meningsskapande i 

existentiellt utsatta situationer. För att göra detta har jag valt att utgå 

från Paul Ricoeurs berättelseteori, som betonar berättelsens existenti-

ella betydelse som en förmedlad hermeneutisk förståelseform som gör 

det möjligt att mer förstå människors relation både till det förflutna 

och framtiden. 
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2.2 Ricoeurs berättelseteori  

Jag har i denna avhandling inspirerats av Paul Ricoeurs94 berättelseteo-

ri, och särskilt hans arbeten om tid och berättande.95 Denna berättelse-

teori, som här presenteras kortfattat, har legat till grund för den empi-

riska studien av de allvarligt sjuka kvinnorna. Denna mångfasetterade 

berättelseteori riktar tolkningsarbete mot människors sätt att förstå 

omvärlden och sig själva. Enligt Ricoeur behövs berättandet för att 

förmedla levd tid. Det går ut på att se berättande som en grundläggan-

de modell av meningsfull mänsklig aktivitet. Detta är i linje med för-

ståelse av berättelser både i historievetenskapen och i vardagsförståel-

sen. Också inom hermeneutiken betraktas berättelser på liknande sätt, 

som mänskliga skildringar jämförbara med texter.  

2.2.1 En hermeneutisk ansats 

Som framgår ovan har olika vetenskapliga traditioner utvecklats för 

just studiet av människors berättelser och vad dessa säger om männi-

skors villkor och erfarenheter. Inom den humanvetenskapliga herme-

neutiska traditionen finns ett intresse bland annat för olika förhåll-

ningssätt till att vara i världen.96 Det är i den så kallade livsvärlden, 

den värld som delas med andra människor, som mänskliga erfarenhe-

ter sätts in i för dem meningsfulla sammanhang. Livsvärldsfrågor är 

av existentiell betydelse. Hermeneutik är en filosofi för förståelse av 

våra livsvillkor och en forskningsansats med tolkning som analysred-

skap. Med existentiell hermeneutik avses att försöka förstå männi-

skans värld genom en djupgående analys, som innebär att via tolkning 

av människors utsagor förmedla en ökad förståelse av den mänskliga 
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existensens grundbetingelser.97 Den mer omfattande (fördjupade) bild 

man söker uppnå när man försöker göra det levda livet synligt gäller 

förståelse av den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter.98 

Mening i texten ger sig till känna på varierade sätt via motsvarigheter, 

liknelser, jämförelser som härigenom återväcks som en början till nytt 

liv.  

 

Den hermeneutiska ansatsen är holistisk i betydelsen att helheten i 

berättelserna går före delarna i texttolkningarna, samtidigt som tolk-

ningen av det enskilda, och speciellt det mänskligt särpräglade, har 

intresse och får stor betydelse för att förstå helheten av meningsska-

pande i undersökningsmaterialet.  

 

Inom den hermeneutiska traditionen talar Hans-Georg Gadamer99 om 

tolkning inte främst som distans till texten utan som den horisont-

sammansmältning som sker när textens/verkets horisont smälter sam-

man med läsarens/betraktarens horisont. I varje situation är därmed 

tillkomsten av nya horisonter möjlig. Historien finns verksam inom 

oss och har effekter på oss, något som Gadamer benämner ”verk-

ningshistoria”. Denna verkningshistoria är alltid en del av vår förståel-

sehorisont, som en förförståelse. Var och en har, enligt Gadamer, i den 

egna tolkningen denna förståelsehorisont, eller ”fördom”, som kon-

fronteras i mötet med andras förståelsehorisonter:   

 

Människans historiska rörelse utmärks av att tillvaron 

saknar omedelbar positionsbestämning och därför aldrig 

befinner sig i någon verklig sluten horisont. Horisonten 

är snarare något som vi vandrar in i och som vandrar 

vidare med oss. För den rörlige förskjuts horisonterna. 

Också det förgångnas horisont, som traditionen öppnar 

för mänskligt liv, är alltid i rörelse.100 

 
Genom horisontsammansmältning i en läsning uppstår en ny förståel-

se, vilket innebär att den tidigare förståelsens horisont kontinuerligt 
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förändras.101 I en ny horisontsammansmältning sker ett överskridande 

av den ursprungliga meningen och en ny/annorlunda mening tar even-

tuellt form. Vad Gadamer102 lyfter fram är fördom som vår tendens att 

förstå eller ta ställning till något, innan vi omsorgsfullt analyserat ett 

verkligt förhållande. Det är nödvändigt att synliggöra detta, när för-

förståelse färgar uppfattningar och är ett ofrånkomligt inslag i tolk-

ning, eller som det ofta uttrycks: ”vi kan inte förstå utan att redan ha 

förstått”103.  

2.2.2 Berättelsen som text  

Processen att förstå berättelser kan ses som en syntes som förenar 

tolkning och existens, eftersom människans förståelse av sin omvärld 

aldrig kan frikopplas från hennes förståelse av sig själv104. Denna för-

ståelseprocess har sin grund i erfarenheten av olika sätt att vara i värl-

den. Att ”se något som något” är därmed nära besläktat med att ”vara 

som någon”, vilket aktualiserar en existentiell dimension såväl indirekt 

som direkt uttalad. I tolkningsprocessens får både förståelse och för-

klaring betydelse. Det innefattar både en reflexiv epistemologisk kun-

skap, och försök att ontologiskt förstå vad textens betydelse i livsvärl-

den är. I förståelsen överskrider textens meningsinnebörd författaren 

av texten.  

 

I tolkningen av berättelsetexten förespråkar Ricoeur ett fokus på 

”världen framför texten”.105 Förståelseprocessen bör gälla ”textens 

sak”, och koncentreras på det som öppnar sig för läsaren i kommuni-

kation med texten. Ricoeur bjuder in den andre till ett möte med en 

”värld” som befinner sig ”framför” texten, om dess sak som visar sig, 

för att både förstå och förklara. Denna syn på hermeneutisk tolkning 

ger en tilltro till och tillerkänner texten kapacitet att bilda mening, och 

lyfter fram hela den värld som människan redan befinner sig i och är 
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delaktig av.106 I Ricoeurs kritiska dialog finns möjligheter att hantera 

oförenliga tolkningar med andra tänkare som är av central betydelse 

för att utveckla narrativ mening och innebörd.107 Att berätta är redan i 

sig att förklara men det kan inte ersätta tolkningens förklaring.108 Tex-

ten i skriftliga berättelser kan inte uppfattas som en förlängning av det 

i samtalssituationen sagda, utan går utöver denna. Den muntliga dia-

logen försvinner, men det sagda finns kvar. Tolkningen sker som en 

process i en cirkulär relation som skapar ökad förståelse.  

 

Ricoeurs tolkningsmodell innebär att undersöka texten som handling, i 

likhet med andra mänskliga skapelser. I det berättande som studeras i 

denna avhandling gestaltas livet med allvarlig sjukdom. Tolknings-

modellen handlar bland annat om berättelsernas retrospektiva förståel-

se, som meningsfull mänsklig aktivitet.109 Att se världen på det sätt 

som uttrycks i berättelserna kan dock aldrig göras till någon exakt 

avbildning av erfarenheter.110  

 

Ricoeurs term mimesis avser berättelsens framställningssätt, synonymt 

med efterbildning eller imitation, och kan ses som en skapande hand-

ling med hjälp av mytos.111 Mytos står för konsten att komponera en 

intrig eller handling, en iscensättning i en berättelse, en kreativ imita-

tion av mänskligt handlande (praxis), i engelsk översättning plot eller 

emplotment. Ricoeur formulerar om detta:  

 

Whatever the innovative force of poetic composition 

within the field of our temporal experience may be, the 

composition of the plot is grounded in a preunderstand-

ing of the world of action, its meaningful structures, its 

symbolic resources, and its temporal charter. These fea-

tures are described rather than deduced. But in this 

sense nothing requires their listing to be closed one. And 
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in any case their enumeration follows an easily estab-

lished progression.112 

 

Ricoeur utvecklar Aristoteles mimesisidé till en teori om förståelsen 

av tiden och berättelsens trefaldiga mimesis, en process som får en 

organiserande betydelse.113 Det till synes bekanta i berättandet omfor-

muleras i mimesis-processen till en ny eller annan innebörd. Ricoeurs 

mimesistanke öppnar upp för att se människans handlingar i tiden. 

Han förbinder fysisk och kosmisk tid liksom upplevd fenomenologisk 

tid med berättelsens framställan eller (tids)efterbildning i mimesis. 

Ricoeur talar om tidens trefaldiga-mimesis som en omformulering av 

verklighetens problem i berättelserna, en nybeskrivning som ger det 

välbekanta en ny innebörd. Med berättelsen fogas människans liv in i 

ett större tidssammanhang. Ricoeur ger därmed berättelsen en ”ställfö-

reträdande funktion” genom att det som verkligen hände, blir oskiljak-

tigt från ett såsom det egentligen hände. En återgivning av det förflut-

na via hågkomsten beskriver det förflutna, men i form av en represen-

tation av en händelse, en representation i betydelsen framställningen 

av textens underliggande vara. 

 

Ricoeur utvecklar denna dubbla process som framträder genom tre 

faser, som han kallar berättelsens trefaldiga efterbildningsprocess. 114 

Den primära muntliga berättelsen, mimesis 1, förstås alltid med ut-

gångspunkt från en tidslig förgestaltad berättelseform, genom förförs-

tåelse utifrån kultur och tradition som finns tidigare, innan berättandet 

tar form. Förståelsen handlar om att se livsvillkorens uppkomst så som 

de kunde uppfattas av dem som var där, en uppfattning om hur det kan 

ha varit att existera under förhållanden som beskrivs. 

 

Handlingens ordning skapas genom att händelser organiseras i en 

handling/intrig. 115 Denna ordning är på ett sätt en chimär, eftersom den 

endast finns i berättelsen när den framförs. Genom denna ordning pla-

ceras händelser kronologiskt före och efter varandra, och på det sättet 
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hör tid och handling ihop i en berättelse. Det som skall förstås genom 

tolkning är det som texten talar om – textens ”sak”, den värld som 

utvecklas i och framför texten. Läsningen öppnar upp för en värld som 

framträder, som är textens egen. Denna gör att tolkning blir möjlig, 

mimesis 2. I själva talets gestaltning framträder berättarens tankar. 

Läsaren av texten omgestaltar i sin läsning det som omtalas med 

grund även i tidigare hörda och lästa berättelser, mimesis 3. Läsning 

och tolkning av berättelsen går således i varandra.116 Ricoeur menar att 

med en hermeneutisk tolkning finns möjlighet att både gestalta och 

nygestalta och därmed nå fram till en omformulerad förståelse. Samti-

digt berör denna tolkning det verkliga handlandet och lidandet.  

 

Ricoeur liknar denna berättelseteori, omfattande den tredelade mime-

sis: förgestaltning, gestaltning och omgestaltning117, vid det arkitekto-

niska hermeneutiska planet. I händelsen som berättas förflyttar sig 

rummet liksom tiden och ändras i minnets levda tid. Den symboliska 

handlingen att bo blir synonym till den arkitektoniska handlingens 

förgestaltning. Den narrativa gestaltningen omfattar handlingen att 

bygga, och ges en rumslig motsvarighet till den intrigskapande berät-

telsens narrativa gestaltning. Från berättelse till byggnad rör det sig 

om inre sammanhang en riktad intention hos berättare och byggmästa-

re. Boendet som följer av byggandet, betraktades slutligen som en 

motsvarighet till omgestaltningen. Detta uppkommer senare i läsning-

en av berättelsen: de boende tar liksom jag som tolkare och senare 

läsaren emot byggandet av berättelserna med sina förväntningar, men 

också med sitt motstånd och egna invändningar. Den tredje tiden är 

synonym med ”konfigurationen” av tiden genom motsvarigheter i 

handling, för mellan den berättande tiden och det bebyggda rummet 

existerar ett överflöd av motsvariga analogier. Berättandet och det 

bebodda rummet (byggandet) relaterar starkt till varandra och ger nå-

gon sorts inkodning, det ena är varaktigheten, det andra är det bestå-

ende materialet. Det arkitektoniska, bebyggda, levda rummet vidgas 

till bebodda platser på jorden med relation till miljö, livsform och var-

daglighet. Denna symbolik kan avse att placera den enskilda berättel-

sens systematiska analysarbete (som inte kan uteslutas i forskning) om 
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förståelse av levd tid och berättande in i ett vidare kulturellt och kol-

lektivt sammanhang. I Ricoeurs anda används mimesisbegreppet ofta i 

en närmast ontologisk analys av vad berättandet är. 

2.2.3 Relationen förståelse - förklaring - mening  

I denna avhandling är det meningsskapandet som är studieobjektet. 

Med utgångspunkt i Ricoeur har såväl förklaring som förståelse bety-

delse före meningssskapandet. Inom humanvetenskaplig forskning 

finns varierade synsätt när det gäller vad förståelse kan avse118, hur vi 

uppfattar vår omvärld och hur vi föreställer oss denna uppfattning. 

Under 1900-talets början dominerar det ”ontologiska kunskapsintres-

set”, när det gällde vad förståelse är för ett fenomen i det mänskliga 

varat: 

 

Den existentiella ontologin ser något olika ut i olika exi-

stensfilosofers teorier, men det gemensamma är männi-

skans utsatthet i de s.k. gränssituationerna inför liv och 

död och den mänskliga existensens villkor. Människans 

medvetenhet och frihet och hennes ansvar att förhålla 

sig till friheten är särskilt betydelsefull. Begreppet ång-

est är centralt och ofrånkomligt och det som är äkta, au-

tentiskt, är en viktig skiljelinje i livet.119  

 

Det andra synsättet är ”epistemologiskt”, kunskapsteoretiskt120, och 

gäller hur man uppnår förståelse om människan som sådan och om 

individen. Epistemologi behandlar läran om kunskapens natur och 

villkor, det vill säga hur kunskap uppstår, vad kunskap är och hur 

människor tillägnar sig kunskap. Den epistemologiska traditionen har 

försökt att etablera den mest säkra och odiskutabla kunskapen.  

 

Enligt Ricoeur har förklaringen i tolkningen betydelse för förståelsen i 

analysen.121 Förklarings- och förståelseprocesserna kompletterar och 
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främjar varandra på ett dialektiskt sätt genom att förklaringen ger 

aspekter till tolkningsförståelsens kunskapsprocess. Berättelser inklu-

derar både förståelse och förklaring, handling och reflektion122. Fiktio-

nen i berättelsen är den kunskapsform som öppnar vägen till att börja 

tänka bortom det faktiska för att föreställa sig det möjliga, vilket får 

betydelse i omgestaltning av det vardagliga livet. Det som skall förstås 

handlar inte om personen som talar, utan om det som berättelsen talar 

om - textens ”sak”. Förståelsen i en hermeneutisk kommunikation 

innebär att ett icke-metodiskt moment (förståelsen) föregår, vägleder 

och innesluter förklaringen. Det motsatta förhållandet är att förklar-

ingen utvecklar förståelsen. Det övergripande kunskapsintresset är 

dock förståelsen, och kunskapsformen är tolkning.123 Att gå från för-

förståelse till en ny förståelse är att försöka begripa texten inifrån. Att 

tolka för att förstå är att lyssna och ”misstänka” vad texterna kan be-

tyda. Att ”misstänka” innebär att distansera sig från texten och samti-

digt undersöka och pröva dess djupstrukturer.124 

 

Ricoeur hävdar, som framkommit, ett nära samband mellan förklaring 

och förståelse.125 När vi inte förstår något, så söker vi förklaringar som 

gör det möjligt att bättre förstå. Förklaringen i tolkningssammanhang 

uppkommer när något enskilt i texten kan stämma överens med något 

mer generellt. Ricoeur hävdar att förståelsen alltid omsluter förklar-

ingen och kommer in när tolkningen inte länge leder till förståelse.  

 

Marja Schuster skriver i sin avhandling om Ricoeurs förklaring och 

tolkning: 

                                                                                                                   
förklaringar, orsaksförklaring, motivförklaring osv. I Filosofilexikonet, 1988, s. 179. 
Göran Linde, 2006: Begreppet förklaring är etablerat inom vetenskapsteori och 
filosofi och används inom hermeneutiken på ett sätt som kanske skiljer sig från 
gängse användning. I konventionell tillämpning av begreppen förklaring och förstå-
else hänvisar förklaringsbegreppet till ett resonemang så att det förklarade blir en 
rationell följd av tankegången. Begreppet förklaring inbegriper i sådant fall inte 
något subjekt för vilken förklaringen uppenbaras. I förståelsebegreppet ingår känsla, 
igenkänning, fantasi, kunskap om mening och annat som hänvisar till den individ 
som förstår och uttrycks i text.  
I denna studie används hermeneutisk förklaring utifrån meningssammanhang. Något 
förklaras genom hänvisning till att det utifrån sammanhanget är meningsfullt.  
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Med förklaring syftar Ricoeur inte på de kausala för-

klaringarna, inom till exempel naturvetenskapen, utan 

på mer textbaserade förklaringar. Textens ordval, me-

ningsuppbyggnad och struktur har ett syfte, eller en av-

sikt. Således ligger Ricoeurs förklaringsbegrepp nära 

det som kallas för ändamålsförklaringar.126  

 

Denna förklaring är ett sätt att eftersträva konsekvens i en tankekedja 

som ingång till en förståelse, vilket är något större och vidare än en 

kausal förklaring.127 Förståelsen är det överordnade och förklaringen 

kan behövas som hjälp och stöd för att uppnå förståelse och också som 

en kontroll av förståelsens rimlighet. Förklaringen kan i tillämpning 

bli betydelsefull som ett tankeredskap i tolkning och används som 

komplement och kontrast till det mer ”inkännande” arbetet att erövra 

en förståelse. Tolkningen sker i den hermeneutiska rörelsens pend-

ling128, genom att enskilda tolkningar utvecklas och omformuleras in i 

allt mer omfattande tolkning av helheter. Förklaringen har en förmed-

lande funktion genom att generera en ny förståelse. Relationen mellan 

förståelse och förklaring när det gäller att omformulera en förståelse 

uttrycks på följande sätt: 

 

När vi förklarar föreligger det redan en förståelse och 

en tolkning. Vi kan inte förklara utan att förstå, men inte  

heller förstå utan att förklara. Ur denna dialektiska rö-

relse skapas det hermeneutiska förhållningssättet.129 
 

Ricoeurs tolkningsprocess bygger på en syn på människan som inne-

bär att hon har både vilja och kapacitet att utveckla den nödvändiga 

insikten om livets sårbarhet och lidandets olika dimensioner.130 Dessa 

förhållanden i tolkningen av mening och innebörd kan beskrivas som 

”spåret” i texten - en språklig kod som återskapar tiden genom att ex-

istentiella och givande relationer integreras.131 Ett erfarenhetsnära 
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tolkningsspår är ett tecken eller en effekt av något som finns i stun-

dens läsning, och existerar för det förflutna när någon var med om 

något.132 Det kan handla om ett minnesfenomen, då vi inte har något 

annat att förlita oss på för att hänvisa till det förflutna. Spåret kan vara 

förtorkat och bräckligt men behöver vara bevarat intakt, annars tillåts 

inte det inträffade att lämna ett spår. Spårets tecken ger möjlighet till 

tolkning, att fråga vad spåret betyder. De spår som är personhistoriska 

i studien tolkas med ”erfarenhetsnära” tolkning som syftar tillbaka till 

en personhistorisk tid. För att förstå tecknet måste man utforska vad 

som hänt.  

 

I tolkningen vänds uppmärksamheten mot vad studiens berättelser 

säger om levda existentiella villkor. Förståelse av textens betydelse 

kan innebära perspektivförskjutning och perspektivutvidgning. Att se 

något på annat sätt, att ha förstått. För Ricoeur är narrativ kommunika-

tion bland annat ett samspel mellan tolkning, förklaring och för-

medling i att förstå en texts mening. Det innebär att tillägna sig texten, 

att ompröva och förmedla förståelse på ett nytt sätt. Ricoeur resonerar 

om att en ny förståelse i läsningen framför texten kan utveckla redan 

tidigare kända fenomen till något nytt och annorlunda. Tolkning skall 

inte endast innesluta den lästa texten, utan även utsätta förförståelsen 

för omprövning. En tolkningsprocess sker kontinuerligt, både inled-

ningsvis mer dolt och senare övergående till en explicit klargörande 

analys.133 

 

Med en hermeneutisk ansats är utgångspunkten inte att hitta den sanna 

berättelsen eller den sanna meningen utan att försöka förstå varje be-

rättelsetext för vad den är. Inom hermeneutisk forskning används där-

för olika tolkningsnivåer. Någon slutlig sanning går dock inte att upp-

nå i en tolkning.134 Däremot eftersträvas en tolkning som på ett ade-

kvat sätt bygger på textens utsagor. Ricoeur formulerar frågor och 

svar som ställs till läsningen av texten. 
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The merely historicizing question -what did the text 

say?—remains under the control of the properly herme-

neutical question-—what does the text say to me and 

what do I say to the text?135 

 

För Ricoeur är det logiken i frågor och svar till en text som utvecklas 

och senare underbygger förvandlingen i hermeneutisk förståelse.136 

Efter fortsatt upprepad läsning identifieras i texterna meningsteman, 

en horisont, som säger något om vad texterna talar om, utifrån vad 

som är gemensamt i berättelsernas meningsmönster. Det handlar där-

med om att berättelser blir bärare av mening först när de läses.137 För 

att uppnå god förståelse av en text behöver ord och innebörd sättas in i 

ett större sammanhang. Läsningen kan vara en reduktion av mening i 

förhållande till textens överskott. Läsningen kan också förstås som en 

kreativ handling som utvecklar en något ohanterlig förståelse i en text. 

Som reservation till textens sanning finns den kritiska tolkningen, vil-

ken utvecklar textens komplexitet i en prövande tolkning. 

 

Centrala begrepp för hermeneutisk tolkning av texten är vidare ”me-

ning” och ”innebörd”. Dessa befinner sig alltid i ett speciellt samman-

hang, och sträcker sig in i det förflutna och in i framtiden. Ricoeur 

menar att det att synliggöra en texts mening är att forskaren frilägger 

och tilldelar betydelse.138 Friläggandet av textens innehåll avser det 

redan kända. Den tilldelande betydelsen är framtidsinriktad - mot tex-

tens möjligheter. Med textens mening handlar det om att försöka förstå 

vad textens riktningar kan betyda och att försöka förstå dess innebörd. 

Inom den hermeneutiska traditionen betonas således element i analy-

sen som fångar själva innebörden.. Avsikten är inte primärt att fånga 

den subjektiva tilldragelsen, utan att komma åt förståelse av den levda 

erfarenheten och helheten i textens riktning och framför texten om 

dess sak. Ricoeur markerar här det poetiska språkets mångtydighet 

och överskott av mening (framför ett entydigt språk) liksom fantasin 
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som en förmåga som får oss att lita till, tvivla på eller frigöra förnuf-

tet.139  

2.2.4 Tid och berättande 

Ricoeurs användande av begreppet historisk tid görs på två grundläg-

gande övergripande sätt.140 Det handlar dels om kosmisk tid, som är 

den världsliga tiden innefattande dess kvalité, dels om levd tid, tiden i 

våra liv. I den levda tiden finns det händelser och perioder som är mer 

meningsfulla än andra. Förståelsen och hanterandet stämmer överens 

med dessa två slags tid och tillhör historisk tid. Handling sker alltid i 

den tid som pågår. Den berättande tiden gör något för tidsförståelsen. 

Tid har att göra med någon aspekt av rörelse (rytm). Liv och berättan-

de befinner sig därmed i en komplex växelverkan. I och med förskjut-

ningen från upplevelse till berättande blir tiden tolkad. Upplevelsen av 

mänsklig tid skapas genom tiden när det berättas men först när detta 

relateras till tidsbunden existens får det innebörd. Därför blir innehål-

let metaforisk, ”som om” (as if), i relation till verkligheten.141 Själva 

verkligheten kan inte kopieras. Om tid och minne, att man kommer 

ihåg någonting, säger Ricoeur: 

 

Minnet är förknippat mot en strävan efter eller ett an-

språk på trohet mot det förgångna; […]. Om man kan 

anklaga minnet för ringa tillförlitlighet, så är det just 

därför att det är vår enda och unika resurs för att ange 

den forna karaktären hos det som vi påstår oss komma 

ihåg […]. Grovt uttryckt står oss ingenting bättre än 

minnet till buds för att beteckna att någonting har ägt 

rum, inträffat eller tilldragit sig innan vi sagt att vi 

minns det. 142 

 

Det resultat som den narrativa bearbetningen av minnen ger, som 

handlar om den berättande tiden, kan även kallas hågkomster enligt 
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Ricoeur.143 Vad som kännetecknar hågkomsten ordning är mångfalden. 

Minnets metod är genom memorering betydelsefull. När det gäller 

frågor om tid inriktar sig Ricoeur på Aristoteles tankar om berättelsens 

mimesis och reflektioner över subjektiv tid, liksom på Augustinus 

tankar om tidsuppfattningar.144 De båda företräder den subjektiv själs-

liga tiden − den tid vi upplever som långsam eller fortgående. Denna 

mänskliga tid blir till i personens berättande145, till skillnad från objek-

tiv, kronologisk tid. I muntliga berättelser återges det som tidigare 

hänt, ”som om” något har inträffat. Det som vanligtvis berättas är om 

det som ägt rum, en ”återeffektuering” sker av det förflutna i nuet.146 

Händelser som berättats som redan har inträffat framförs tidsligt som 

det ”Samma”, det ”Andra” och det ”Analoga”. Med det menas inte att 

återuppleva det ”samma” som en gång har tänkts, utan att ”omtänka”. 

Tidsdistans skapar en slags identitet mellan då och nu, där Ricoeur 

placerar in kategorin det ”Andra”. I en slags syntes av dessa två idéer 

(det ”Samma” och det ”Andra”) för Ricoeur in den tredje kategorin, 

det liknande eller det analoga.  

 

Ricoeur omformulerar verklighetens problem genom att upprätta en 

cirkulär relation mellan tid och berättelse. I en korsning mellan linjärt 

och cykliskt sammanlänkar berättelsens mimesis imitation eller upp-

repning som används i betydelsen att kopiera och komma ihåg livet. 

Berättandet hanteras i någon form av upprepning med igenkännandet 

av det hågkomna förflutna mitt i nuet.147 Enligt Ricoeur är det i bryt-

ningen mellan linjär och cyklisk tid som berättelsens ”imitation” ska-

pas.  
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Tre aspekter av tid är minne, förväntan och uppmärksamhet.148 Enligt 

Ricoeur förenas i berättandet dessa tre aspekter. I det tredimensionella 

nuets temporala flöde förenas ett förflutet nu som är minnet, ett pågå-

ende nuets nu av uppmärksamhet och ett kommande nu av förväntan. 

Detta ger en slags täthet som kan liknas vid en ”tegelpanne-effekt”, till 

skillnad från det genomlevda nuets punktlika ögonblick, den nutid 

som Ricoeur benämner skenbar. Berättelsen får därmed en särställning 

när det gäller förmedling mellan olika aspekter av tid.  

 

Berättelser kommer till i ett utbyte som äger rum mellan den enskildes 

levande förflutna minnen och det offentliga minnet hos de gemenska-

per som människan tillhör.149 Detta att minnas i berättandet omfattar 

att också minnas sig själv. Det naturliga minnet relaterar till glömskan 

i olika former som passiv glömska, blockering av minnet, slutlig 

glömska och reversibel glömska. Glömskan har naturligtvis betydelse 

för det naturliga minnet som grund för berättandet. Hågkomsten hand-

lar om ett igenkännande (så även glömskan) både i passiv form som 

mental närvaro och i aktiv form som ett sökande. Hågkomsten är 

starkt bunden till att berätta om handlingen. Berättelsen har alltid en 

selektiv dimension därför att det inte går att minnas och berätta allt.  

Hågkomsten betraktar Ricoeur150 som en särskild form av bild, som ett 

sökande som når igenkännande. I denna betydelse är minnet samtidigt 

partikulärt och singulärt. I betydelsen partikulärt är minnet ett psykiskt 

fenomen bland andra. Det är främst i berättelsen som flera hågkomster 

och det enskilda minnets kontinuitet och differentiering länkas sam-

man.151 På så sätt går det att se tillbaka med en känsla av att tidigare 

händelser utspelas längre fram i tiden. Processen ger en förankring av 

tidsrymden, eftersom den tidigare historien fortskrider på den krono-

logiska tidens grund. Orientering sker i dubbel bemärkelse från det 

förflutnas mot framtiden och från framtiden mot det förflutna.  
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 Ibid., s. 138. 
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2.3 Avslutande kommentarer 

I denna avhandling har jag som klargjorts inspirerats av Ricoeurs be-

rättelseteori för analys av svårt sjuka kvinnornas berättelser. Ricoeur 

har en hermeneutisk ansats samt fäster betydelse vid att förstå tolkning 

av existentiell komplexitet. Intresset är att förstå människan och hen-

nes tillvaro genom en förståelse av tid som ett förlopp som utgår från 

aktivitetens eget förlopp.152 I denna studie är avsikten att uppnå en 

hermeneutiskt förmedlad förståelse i tolkning av de allvarligt sjuka 

kvinnornas muntliga återberättande av vardagserfarenheter, som över-

förs till en berättelsetext. Avsikten här är att genom en hermeneutisk 

narrativ studie, inspirerad av Ricoeurs berättelseteori, genomförs en 

analys med naiv och kritisk tolkning av berättelsetexter för att uppnå 

en fördjupad kunskap om meningsskapande i en existentiellt utsatt 

situation. Ricoeur har liknat berättandet vid psykoanalys.153 Under 

psykoanalysen erbjuds möjlighet att formulera och genom nya insikter 

omformulera sin livshistoria.154 Man kan tänka sig att varje berättande 

kan ha en sådan funktion - att omformulera sin livshistoria. I denna 

studie kan de sätt på vilka de studerade kvinnorna formulerar sin be-

rättelse om att ha drabbats av allvarlig sjukdom - en berättelse som är 

uppbyggd av en handling och ett vem, varför, när, vad och hur som får 

dessa delar att hänga samman155 - ses som en sådan omformulering. 

Ett sådant omformulerande kan gälla både begränsade element och 

hela livshistorier, och såväl emotionella som kognitiva aspekter av 

berättandet.  

 

  

                                                 
152

 Ricoeur, 1983/1984 1985/1988, s. 15-16; Kristensson Uggla, 1994.  
153

 Peter Kemp, 1990. 
154

 L-C. Hydén & M. Hydén, 1997. 
155

 Daniel Stern, 2005. 
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3 En empirisk studie av sjukdoms- 

berättelser  

I föregående kapitel har jag redogjort för studiens hermeneutiska be-

rättelseansats. I detta kapitel presenteras studiens syfte och mer preci-

serade frågeställningar och därefter behandlas metodologiska över-

väganden, genomförandet av den empiriska studien samt den analys-

metod som tillämpats vid analysen av de studerade berättelserna.  

3.1 Studiens syfte  

I denna avhandling behandlas människors meningsskapande vid all-

varlig sjukdom. Fokus ligger på erfarenheter av att drabbas av en all-

varlig sjukdom och leva med den under lång tid. Då detta kan innebä-

ra omvälvande personliga och sociala livsförändringar i synnerhet om 

sjukdomen är livshotande och berör personens existentiella situation, 

väljer jag här att tala om ett existentiellt meningsskapande som ut-

vecklas under livet med sjukdomen.  

Då människor i vårt samhälle lever allt längre innebär det att allt fler 

kommer att beröras av allvarlig sjukdom, och leva med erfarenheten 

av denna sjukdomsproblematik under resten av livet. Frågan är hur de 

drabbades hanterande av sitt meningsskapande i en sådan sårbar livs-

situation. I denna studie undersöks speciellt kvinnors problematik då 

de drabbas av allvarlig sjukdom, närmare bestämt hur sjukdomen får 

en innebörd och plats i det egna livet. Det handlar här om vad sjuk-

domen betyder sett från den sjukes perspektiv.  

 

För att närmare utforska meningsskapande vid allvarlig sjukdom har 

jag valt att genomföra en empirisk studie av några kvinnors sjuk-

domsberättelser. Den specifika situation som undersöks rör kvinnor 
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som har tagit emot besked om att de lider av en allvarlig sjukdom, och 

som därmed kommer att befinna sig i en existentiell livssituation som 

kan betraktas som extremt utsatt. Berättelseformen, som jag har be-

handlat i kapitel 2, utgör ett sätt att få tillgång till kvinnornas me-

ningsskapande så som det framträder i deras återberättande av upple-

velser och erfarenheter av sjukdomsbesked och av livet under ett antal 

år med sjukdomen.  

 

I studien av kvinnornas berättelser har jag valt att ta min utgångspunkt 

i Ricoeurs berättelseteori. Han betonar att i det vardagsliv som utspe-

lar sig finns en tidslig ordning på så vis att det finns olika sätt att för-

hålla sig till förflutet, nutid och framtid. (Se kap 2.) Tid ur treperspek-

tiv: ett förflutet nu som minne, ett pågående nu av uppmärksamhet och 

ett kommande nu av förväntan.  

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka människors meningsska-

pande vid allvarlig sjukdom, närmare bestämt hur sjukdomen får in-

nebörd då upplevelser och erfarenheter av sjukdomsbesked och livet 

med sjukdomen återberättas.  

 

Detta syfte kan preciseras i följande forskningsfrågor:  

 Vad uppmärksammar kvinnorna i sitt återberättande om sjuk-

domsbeskedet och livet med sjukdomen därefter? 

 Hur får olika minnen av livet med sjukdomen betydelse i åter-

berättandet? 

 Hur får olika återberättade minnen betydelse för kvinnornas 

förväntningar inför framtiden? 

 

En fördjupad kunskap156 om sådant meningsskapande vid allvarlig 

sjukdom, och mer specifikt om hur olika minnen får betydelse i åter-

berättandet av egna upplevelser och erfarenheter, kan säga något om 

meningsskapande även i andra existentiellt utsatta livssituationer. Av-

sikten är således att studien därmed skall bidra till förståelse av män-

                                                 
156

 Kunskap kan generellt ses som något grundläggande för människor och är något 
som byggs upp över tid, den är personlig och ger insikt i sammanhang. En djupare 
kunskap har ursprung i förståelse. B. Gustanvsson, 2000/2004.   
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niskors meningsskapande i vidare sammanhang än de specifika sjuk-

domstillstånd som de här studerande kvinnorna har drabbats av. 

3.2 Metodologiska överväganden  

I denna studie undersöks personliga erfarenheter av allvarlig sjukdom. 

För att få tillgång till sådana erfarenheter har jag valt att genomföra 

dialogiska intervjusamtal som leder till personliga berättelser. Dessa 

intervjusamtal har jag valt att genomföra vid flera tillfällen med varje 

person för att i någon mån fånga erfarenheten av sjukdom över tid. Jag 

kan därför prioritera att intervjua ett begränsat antal kvinnor vid upp-

repade tillfällen framför en större grupp intervjupersoner. Dessa berät-

telser transkriberas till text, samt blir därefter föremål för en hermene-

utisk analys där avsikten är att nå en förståelse för kvinnornas erfaren-

heter och livsvillkor i ett existentiellt meningssammanhang.  

 

Berättandet är beroende av såväl minnet som tidigare levda erfarenhe-

ter, men går också utöver dessa eftersom det i berättelsesituationen 

sker ett medskapande.157 Att berätta innebär därmed att både berättaren 

och hennes erfarenheter ”blir till” på nytt, varje gång berättandet upp-

repas. Det är just när berättelse ”bland annat blir till på nytt” som det 

är möjligt att undersöka den betydelse som sjukdomen fått i kvinnor-

nas liv. 

3.3 Studiens genomförande 

3.3.1 Val av deltagare till studien 

För att rekrytera deltagare till studien använde jag mig av ett strate-

giskt urval158
, som innebar att jag tog ställning till vilka deltagare som 

skulle vara lämpliga för studien utifrån syfte och frågeställningar. Av-

sikten var att förvärva ett utförligt berättelsematerial från kvinnor som 

har erfarenheter av att vara allvarligt sjuka. Ett kriterium var således 

                                                 
157

 Öhlén, 2000. 
158

 Cohen, Manion & Morrison, 2005. 
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att deltagarna skulle ha erfarenhet av allvarlig sjukdom, men inte be-

finna sig i någon akut kris direkt efter sjukdomsbeskedet. Personliga 

blockeringar och psykologiska försvarsmekanismer, så som förnekel-

se, är oftast inte lika frekventa i ett senare skede av sjukdomen. Inter-

vjupersonerna har då större möjligheter att mer fritt formulera sina 

reflektioner och berätta erfarenheter av att leva med en allvarlig sjuk-

dom. Min bedömning var att minst ett halvt år borde ha förflutit efter 

diagnosmeddelandet. En traumatisk kris uppkommer vanligtvis i bör-

jan av sjukdomen och innebär upplevelser av förlust och kränkning.159 

Vidare har jag valt kvinnor med olika sjukdomar och med skilda lev-

nadsbanor för att få en variation i materialet när det gäller sjukdoms-

bild och bakgrundsförhållanden.  

 

Jag fick kontakt med några kvinnor via ombud för loka intresseföre-

ningar för patienter som fått cancersjukdom, hjärt- kärlsjukdom eller 

stroke. Av intresse är att det bara inom cancerområdet finns mer än 

100 patientföreningar med över 20000 medlemmar.160 Jag valde några  

lokala intresseföreningar i en närbelägen stad, en för mig lätt tillgäng-

lig ort. Själva rekryteringen av deltagare till studien gick via patientfö-

reningars ombud. Några kvinnor som visade intresse att delta i studien 

fick mitt telefonnummer för att de själva skulle kunna kontakta mig. 

Då de kontaktade mig informerade jag om studiens syfte och upplägg-

ning, och frågade om de önskade medverka. Tid och plats för ett första 

möte planerades in enligt kvinnornas önskemål. Därefter översändes 

en skriftlig information om studien. (Se bilaga 1.) Jag tog sedan på 

nytt en telefonkontakt ett par dagar innan första intervjun, för att för-

vissa mig om att personen fortfarande önskade medverka och om det 

inte uppstått några förhinder, och avslutade med en bekräftad inbjudan 

till personen med angivande av mötesplats och tid.  

                                                 
159

 Johan Cullberg, 1975/2006; Gyllenskölds studie 1976, visar på att för kvinnor 

som får diagnosen bröstcancer uppkommer en psykologisk chockfas i samband med 

diagnosmeddelandet. Krisens psykologiska chock kan pågå under ett kort ögonblick 

till något dygn. Existens och identitet hotas av inre kaos, djup förtvivlan och bris-

tande framtidstro. Tidigare erfarenheter räcker ofta inte till för att hantera det som 

hänt. Denna fas övergår sedan till reaktionsfasen när de berörda på ett annat sätt 

reagerar på vad som hänt. Det följs av en bearbetningsprocess som under gynnsam-

ma förhållanden övergår till nyorientering.   
160

 Christina Carlsson, 2005. 
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De kvinnor som rekryterats var således villiga att medverka i samtal 

med mig, forskaren. I studien kom sex kvinnor, 46-70 år gamla vid 

tidpunkten för vårt första möte, att medverka. Detta antal informanter 

ansågs lämpligt för att ge tillräckligt omfattande material som under-

lag för analys. Informanterna hade skiftande sjukdomsdiagnoser med 

livshotande betydelse. Mellan ett och 10 år hade passerat sedan de fått 

meddelandet om sin sjukdom från läkaren. De medverkande kvinnor-

na bodde på något skilda platser i Sverige och hade olika sociala bak-

grunder. En av kvinnorna var gift sedan många år, en var änka, fyra 

var frånskilda och två av dessa levde i nya relationer. Samtliga hade 

vuxna barn och fyra hade barnbarn. Ingen var inskriven för sjukhus-

vård under tiden för våra samtal.  

 

Antalet intervjusamtal varierade mellan två och fem. Varje intervju-

samtal tog minst en, och upp till två timmar. Den sammanlagda sam-

talstiden med varje enskild kvinna varierade mellan 4 och 10 timmar. 

Avsikten med att genomföra flera samtal var att kunna beskriva en 

progression när det gäller kvinnornas livssituation, också existentiellt. 

Totalt genomfördes 21 samtal, och materialet omfattade närmare 40 

samtalstimmar. Några samtal genomfördes i en avskild offentlig miljö, 

andra i hemmiljö, utifrån kvinnornas val. Därutöver hade jag en upp-

följande telefonkontakt med en av kvinnorna (Alva) som sedan skick-

ade en skriftlig berättelse några år efter intervjusamtalen. Information 

om de deltagande personerna, som här har fått fingerade namn, samt 

intervjutillfällen redovisas översiktligt i följande tabell: 
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Tabell 1 Översikt över medverkande personer och intervjusamtal.161  

 

Intervjupersoner År 1 År 2 År 3 och 4 
Moa 54 år, drabbades 

av bröstcancer 6 år 

innan första intervju-

samtalet 

Tre samtal i 

avskild offentlig 

lokal 

 Två samtal i 

hemmiljö 

Kajsa 48 år drabba-

des av stroke ett 

samlingsnamn för 

blodpropp i hjärnan 

och blödning i hjär-

nan två år innan 

första intervjusamta-

let 

 Tre samtal i hem-

miljö 
Två samtal i 

hemmiljö 

Anna 46 år drabba-

des av bröstcancer 

fyra år innan första 

intervjusamtalet 

 Tre samtal i hem-

miljö 
Ett samtal i hem-

miljö 

 

Inga 70 år drabbades 

av hjärtinfarkt en 

blodpropp i hjärtat 

två år innan första 

intervjusamtalet 

(sedan tidigare diabe-

tes) 

  Två samtal avskilt 

i offentlig lokal 

Margit 68 år drabba-

des av hjärtinfarkt en 

blodpropp i hjärtat, 

ett år innan första 

intervjusamtalet 

  Två samtal i 

hemmiljö 

 

Alva 52 år drabbades 

av bröstcancer 10 år 

innan första intervju 

samtalet 

  Tre samtal i hem-

miljö, ett senare 

telefonsamtal. En 

uppföljande skri-

ven text 

 

  

                                                 
161

 Deltagarna i studien är namn ändrade. 



- 53 - 
 

3.3.2 Intervjusamtalens genomförande 

För att ett intervjusamtal skall ge ett rikt material förutsätts att förtro-

ende skapas och öppenhet utvecklas under samtalet.162 Då avsikten var 

att åstadkomma personliga berättelser var det viktigt att ge utrymme 

för kvinnornas egna erfarenheter och uppfattningar, och intervjun in-

leddes därför med en öppen fråga som skulle stimulera till ett fritt be-

rättande. Det var därmed inte aktuellt att styra intervjun med i förväg 

formulerade frågor som var gemensamma för alla intervjusamtalen. 

Däremot fanns ett antal områdena av centralt intresse i denna studie, 

som jag också beskrev för kvinnorna innan intervjun. Temana rör 

bland annat följande: Hur de ville beskriva sig som person; Insjuknan-

det? Vad är speciellt meningsfullt i vardagen under sjukdomstiden? 

Vad innebär sjukdomsförändringen? Vad innebär liv, lidande och 

död? Tankar om döden och önskemål i livet?  

 

Samtalen var vid varje intervjutillfälle upplagda med en inledning, en 

mellandel och en avslutning. Under det första samtalets inledning tog 

jag upp något om min yrkesbakgrund och om studiens syfte, praktiska 

och etiska aspekter kring deltagande i forskningsstudier, digital in-

spelning under samtalen, samt att det var deras egen berättelse jag 

ville att de skulle framföra. De informerades om att den muntliga be-

rättelsen skulle skrivas ut, och om att de skulle få läsa utskriften innan 

vi påbörjade vårt nästkommande samtal. De uppmuntrades därefter att 

berätta något om sin person.163
 Den typ av samtalsintervju som jag har 

valt att genomföra pågår i det speciella sammanhang som utgörs av 

mötet mellan informanten och mig som forskare, där interaktionen oss 

emellan och den personliga delaktigheten bidrar till mötets speciella 

villkor. Det är i denna tillskapande dialog som dessa kvinnors berät-

telser formulerats och uppkommit. I enlighet med den hermeneutiska 

traditionen är forskarens förförståelse central och av betydelse för den 

förståelse av undersökningsmaterialet, berättelserna, som utvecklas.164  

                                                 
162

 Nathan Miczo, 2003; Steiner Kvalé, 1997. 
163

 De första samtalen spelades in med bandspelare efter informerat samtycke. Tek-

niska hinder uppkom dock med de två första respondenterna och jag förde då an-

teckningar direkt efter samtalen. Alla samtal därefter spelades in med digital dikta-

fon för utskrift, även då efter informerat samtycke.  
164

 Kristensson Uggla, 2004; Ödman 1997/2007. 
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Forskarens förförståelse påverkar tolkningen av berättelserna. Denna 

förförståelse är dock föränderlig och förändras kontinuerligt.  

 

Under det första samtalets mellandel uppmanade jag dem att berätta 

fritt. Med var och en utgick jag från frågorna: Vill du berätta hur det 

var för dig när du insjuknade? Vad har det fått för betydelse i ditt var-

dagsliv? Några av deltagarna hade lättare att uttrycka sig och andra 

behövde mer min vägledning. Intervjusamtalets frågeområden innebar 

inte någon större styrning av mig under samtalen, med vissa följdfrå-

gor ställdes när så var lämpligt. Det första samtalet användes framför 

allt till att berätta om insjuknandet. Min intention var här att skapa en 

bärkraftighet i relation så att kvinnorna skulle vilja berätta om sin spe-

ciella livserfarenhet. Detta aktualiserar forskarens etiska aktsamhet i 

relation till respondenten när det gäller att hantera ett sådant material.  

 

Kvinnorna återkom i berättandet till erfarenheter som varit motstridi-

ga, känslomässigt starka eller svårhanterliga. Motsägelser i berättan-

det har jag hanterat olika beroende på situationen, med paus, invän-

tande, benämnande av det som finns i stunden eller sammanfattande 

och speglande tillbakablick för att bekräfta berättelsens innehåll.165 

Efter ungefär 45 minuters samtalstid frågade jag om det var lämpligt 

för dem att avsluta där vi var och fortsätta nästa gång vi möttes. Några 

av dem ville dock fortsätta det pågående samtalet en stund till. Mot 

slutet av varje samtal ställde jag en avslutande fråga om hur de upp-

levt att berätta. Samtalet avslutades med att vi bestämde tid för näst-

kommande intervjusamtal. 

 

Innan jag i de därpå följande intervjusamtalen inbjöd kvinnorna att 

fortsätta berätta, läste de igenom utskriften från föregående samtal. De 

fick möjlighet att uttala sig om sina berättelser, samt korrigera om de 

uppfattat sig felaktigt beskrivna. Några mindre ändringar gjordes i 

utskriften utifrån två av kvinnornas önskemål. (En ändring gällde vil-

ken släkting utsagan avsåg. Därtill tog jag i en annan text bort en utsa-

ga som blev motsägelsefull.) För någon var det ovant att läsa om sig 

själv och sitt liv, och sorgliga känslor återuppväcktes. Texterna berör-

de känslomässigt. Kvinnorna tog ofta spontant upp vad de efter förra 
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 Clarence Crafoord, 1995; Kvalé, 1997. 



- 55 - 
 

samtalet kommit att tänka på ifrån de tigare berättat om. Detta gav en 

inledning till de efterföljande samtalen. Antalet samtal varierade med 

deras möjlighet att fritt kunna berätta sin berättelse. Fortsatta samtal 

inleddes ofta på deras eget initiativ till vad de ville samtala om, eller 

till min fråga om det var något speciellt de kommit att tänka på efter 

det senaste samtalet. Samtalsserien avslutades då jag bedömde att 

forskningsmaterialet uppnått mättnad.166 

 

I de olika personernas liv fanns smärtsamma erfarenheter, men på oli-

ka sätt. Att bli accepterad och respekterad, sedd, hörd och bekräftad är 

speciellt betydelsefullt under utlämnande av privata livskriser och 

sjukdom. Min strävan var att under berättandet ge gensvar grundat i 

inlevelse, acceptans, respekt och värme. Jag strävade efter att tydlig-

göra och spegla tillbaka vad som sagts, eller ibland utelämnats, av 

informanterna. En del erfarenheter kan vara särskilt svåra att tala om, 

och undviks, vilket kan beskrivas som en form av motstånd.167 Detta 

kan orsaka en tystnad som stoppar upp och ger ett påtagligt uppehåll i 

samtalet. Då sådan tystnad uppkom följdes det upp på olika sätt. Ett 

sätt var att vila i tystnaden, vilket förutsatte uppmärksamhet och kon-

centration på det som sades med eller utan ord, tydligt eller otydligt. 

Kroppsliga uttryck, så som ögonkontakt, var ett annat sätt att visa in-

tresse och ömsesidigt nå varandra.   

 

En tid efter det att vår samtalskontakt var avslutad ringde jag upp och 

frågade om det var några funderingar som kvarstod efter vår tidigare 

kontakt. Fem år efter vår avslutade intervjukontakt tog jag telefonkon-

takt med en av kvinnorna, Alva, och frågade om hon ville fritt skriva 

om hur det var att leva med sjukdomen i nutid. Mitt val av Alva be-

rodde på att hon var den som levt med sin sjukdom längst. Hennes 

formulerade text presenteras i kapitel 4, inledning. När Alva sa ja till 

detta, läste jag upp hennes tidigare berättelse per telefon. Därefter 

skrev hon en text som hon skickade till mig. 
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 Cohen, Manion, & Morrison, 2005. 
167

 Johansson, 2005;
 
Giacomo d Èlia, 2004. 
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3.4 Analys av kvinnornas berättelser 

3.4.1 Överförande av muntliga samtal till berättande text 

Bearbetningen av intervjumaterialet inleddes med att det bandade 

muntliga samtalet avlyssnades och transkriberades. Texten blev på så 

sätt en ”fixering” av den intervjuade kvinnans tal. Enligt Ricoeur168 

kan mänskliga handlingar återberättas och via skriftlig fixering betrak-

tas som en text. Under ett intervjusamtal finns ett delat sammanhang i 

en konkret omgivning och en konkret situation. Utskriften är emeller-

tid ett fixerat tal som får en varaktighet som går utöver detta samman-

hang. Transkribering innebär vidare en överföring av muntligt samtal 

till text. Transkriberingen av det muntliga samtalet till skrift innebär 

därmed att något nytt skapas.  

 

Skrivandet är ”parallellt med talet”, men annorlunda, 

frigjort från talet. Skrivandet är annorlunda därför att 

kommunikation blir av en annan art på grund av fixe-

ringen i skrift, och därför att språkets förhållande till 

världen blir ett annat. Gemensamt för tal och text är 

dock viljan att säga något.169 

 

När kvinnornas berättelser överförts till text faller delar av mitt och 

deras samspel under samtalet som ägt rum bort. Denna överföring 

gick till så att efter intervjun lyssnade jag till det inspelade samtalet. 

Efter någon dag skrevs sedan samtalsberättelsen av från diktafon. Att 

utskriften av berättelsernas görs på ett tillförlitligt sätt har också bety-

delse för undersökningsmaterialet. I utskriften har dock tvekan, oav-

slutade meningar och omtagningar tagits bort för att uppnå en fortlö-

pande text med fullständiga meningar.170 Då det muntliga talspråket 

överförs till skrift blir språket i den fria berättelseform fixerat i återbe-

rättad text. Det är dessa texter sedan jag analyserar.  

Kvinnorna har efter varje tillfälle läst två sorters texter, den ena ut-

skriften efter intervjusamtalen och den andra i form av hela den sam-
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manfattande texten. Funktionen har varit att detta förstärkt kontinuite-

ten i kvinnans egen berättelse samt klargjort det egna material som 

kan komma att ingå i studien. Samtliga läste den utskrivna texten från 

sina intervjusamtal och en sammanfattning av sin berättelse har inbju-

dits att kommentera och korrigera återgivningen. Tre av kvinnorna - 

Alva, Moa och Kajsa - har också läst mina inledande tolkningar av 

deras berättelser, och tillfrågats om de känner igen sig i det som tas 

upp. (Dessa personer tillfrågades eftersom de haft lätt att berätta sina 

erfarenheter vilket gett ett mer omfattande berättelsematerial.) En av 

dem sa efter läsningen: ”I livets smärta och sårbarhet är jag men jag 

går inte och funderar ut vad det betyder.” De två andra respondenter-

na svarade, att de kände igen sig och berördes av att läsa. Alva sa efter 

att jag läst upp hela hennes berättelse via en uppföljande telefonkon-

takt, ”precis så svårt var det men jag hade glömt en del, för nya svå-

righeter har tillkommit.” Deras bedömning fick betydelse på så sätt att 

jag på så sätt fick veta om deras erfarenheter överensstämde. Mina 

efterföljande tolkningar har inte påverkats nämnvärt eftersom dessa 

har utvecklats betydligt efter deras läsningar och kommentarer.  

 

Utskriften av de muntliga berättelsernas har sedan formulerats till en-

skilda berättelser. Detta gick till så att varje utskriven intervju lästes 

flera gånger med naiv tolkning av mig, tills en strukturerad berättelse 

framträder baserad på handlingar och tidsförlopp som finns i de ut-

skrivna muntliga berättelserna. Den ursprungliga muntliga berättelsen 

har således sammanförs till en tillskapad enskild berättelse, som inte 

skall förstås som ett direkt återgivande av den muntliga berättelsen. 

Det betyder att inte allt material från samtalen ingår i den tillskapade 

berättelsen, men den berättelse som konstrueras måste överensstämma 

med den ursprungliga muntliga. Dessa formulerade texter kan aldrig 

ses som ett exakt återgivande av kvinnornas liv och erfarenheter, utan 

utgör en möjlig version av hur dessa kvinnor som drabbats av sjukdom 

förstår sin förändrade situation och de svårigheter som uppkommit 

under livet med sjukdomen. 
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3.4.2 Utgångspunkter för analysen 

Utgångspunkten för analysen av kvinnornas berättelser är att dessa 

utgörs av det som kvinnorna själva väljer att uttrycka om sin erfaren-

het av att leva med sjukdom. Min egen förståelseprocess utvecklas i 

mötet med deras berättelser, först under intervjusamtalen och därefter 

under upprepad läsning av de utskrivna texterna. Studien narrativa 

samtalsmetod uppfattas i sig som en tolkande aktivitet.171 Därtill 

genomförs en hermeneutisk berättelseanalys. 

 

Under intervjusamtalen har jag eftersträvat en mellanmänsklig bekräf-

telse för att härbärgera den andres erfarenheter samt ett aktivt lyssnan-

de för att stödja den person som berättar. Samtidigt försöker jag som 

lyssnare att förstå det som sägs, med inlevelse och närvaro. Det inne-

bär att det kunde bli utrymme för pauser i samtalet, tystnad och följd-

frågor som genereras i stunden som gav rum för eftertanke och reflek-

tion. Kvinnorna återger tankar, bilder, känslor, stämningar och minnen 

av en personlig, dramatisk, smärtsam och emellanåt katastrofal upple-

velse av livshotande sjukdom. Med detta känsliga material blir det 

särskilt angeläget att intervjusamtalen har skett med försök att uppnå 

en anda av autentisk respekt och omsorg för den person jag samtalat 

med. Här har också min förförståelse och tidigare erfarenhet av arbete 

i vården och med samtalsterapier skapat förutsättningar för att följa 

med i berättandet.172 En strävan under samtalen är att förmedla till 

kvinnorna att jag accepterar deras uppfattningar. Mot denna bakgrund 

menar jag att narrativ materialinsamling som är opåverkad av forska-

ren inte är genomförbar.173 Forskaren utövar alltid någon form av på-

verkan, bland annat genom egen erfarenhet, kunskap samt människo- 

och samhällssyn. Det utgör hennes förförståelse som hon för med sig 

in i insamlingen av materialet.  

 

Alla berättelser är i sig mångtydliga, och för att kunna förstås förut-

sätts att de tolkas på ett systematiskt sätt. Det handlar här om att gå 

från en naiv och direkt förförståelse som sker ögonblickligen i lyss-
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nande eller läsningen av berättelsen till en förståelse av det berättade 

som förmedlas genom en systematisk tolkning.174 Inledningsvis sker 

en naiv läsning av berättelser som kan ses som en elementär tolkning 

utifrån redan kända erfarenheter som det finns en god förförståelse för. 

Tolkningen stannar dock inte vid denna nivå av igenkännande. Ett för 

stort igenkännande skulle kunna bli hinder, när det gäller att se nya 

aspekter i en berättelsetext.  

3.4.3 En analys i flera steg  

En hermeneutisk tolkning avser generellt en sanning som inte består 

av en avspegling i berättelserna av kvinnornas verklighet, utan fram-

kommer i tolkningens tydliggörande av hur läsaren mer kan förstå 

resultatet av vad det innebär att leva livet med allvarlig sjukdom. En-

ligt Gianne Vattimo175 sammanfaller den hermeneutiska tolkningsak-

ten i berättelserna med själva erfarenheten av världen. Det är så her-

meneutiken hanterar meningsfullhet i språket och hänvisar till livs-

former och inte till överensstämmelse.  

I genomförandet av analysen har jag inspirerats av Ricoeurs berättel-

seteori som anpassas efter studiens frågeställningar och konkreta un-

dersökningsmaterial. Genom att de formulerade berättelsetexterna 

naiva och kritiska tolkning struktureras om så att liknande meningsin-

nehåll sammanförs i teman tydliggörs mer av textens dolda innehåll. 

Det som kommer att tolkas genom analysen av berättelserna är dels 

texten i sig och dels det som uttrycks i symbolisk form som berättel-

sernas möjliga mening eller meningar. Av betydelse för studiens till-

förlitlighet är att den teoretiska referensramen har relevans för det 

valda problemet. I det följande redogörs för stegen i analysen: 

 

 Inledande analys av intervjusamtalen (steg 1)  

Det första steget i analysen, bygger på både berättarens och lyssnarens 

direkta och naiva förståelse av samtalet, samt indirekt på forskarens 

förförståelse. Gången i analysen är att berättelsernas muntliga primär 

data ger en första naiv förståelse när kvinnorna talar om sitt dagliga 

liv, en form av återberättande. Deltagarna ger uttryck för vad det inne-
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bär att leva med allvarlig sjukdom och hur det påverkar deras livsvill-

kor samt att de har påverkats av andra tidigare hörda eller redan lästa 

berättelser. En omedelbar, inledande förståelse uppkommer när jag 

lyssnar på kvinnan som berättar om sin erfarenhet och senare genom 

upprepad läsning av berättelsen transformerad till text.  

 

Inledningsvis sker således ett lyssnande och en övergripande (naiv) 

textnära läsning av intervjusamtalet återgivet i text, som ger de första 

aningarna om vad berättelserna kan betyda. I varje berättelse var det 

den enskilda kvinnan som själv berättat om erfarenheter av att leva sitt 

liv med allvarlig sjukdom under förändrade livsvillkor.  

Det första steget av de utskrivna samtalen handlar om att välja ut text 

till en sammanhängande berättelse. Till att börja med ordnade jag alla 

utskrivna samtal kronologiskt, och urskiljde händelser som belyser 

den enskilda berättelsen.176 Vad som uteslöts i texterna var sjukdo-

mens medicinska aspekter och behandling samt en del återkommande 

kontakter med sjukvården. Sådant som handlade om andra familje-

medlemmar och deras privata liv samt känsliga händelser med släk-

tingar som skett under sjukdomstiden, men inte hade relevans för stu-

dien, uteslöts även, liksom händelser före sjukdomen som kan ha varit 

betydelsefulla för kvinnan men inte för studiens syfte och frågeställ-

ningar. 

 

Därefter förflöt minst ett halvt år innan arbete med analys av under-

sökningsmaterialet fortsatte. Avsikten med detta uppehåll var att ut-

veckla viss distans till den personliga berättelsen, en distans som kun-

de vara en hjälp i tolkningen av texten. Analysen ledde således fram 

till formulering av sex olika berättelser om de sex deltagarnas liv ut-

ifrån den återberättade transformerande skriftliga samtalstexten. Där 

varje enskild kvinnas text ger en skriftlig berättelseform om vad som 

är framträdande och betydelsefullt i att få besked om och leva med 

livshotande sjukdom. Alla sex berättelserna ligger till grund för ana-

lysen i kapitel 4-7. 
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 Analys av de formulerade berättelserna (steg 2) 

I ett andra steg i analysen görs en presentation av de formulerade be-

rättelserna. Dessa har sin grund i det ursprungliga berättelsematerialet, 

den återberättade transformerande skriftliga samtalstexten som varje 

deltagare först formulerat muntligt (under steg 1).  

I senare upprepade läsningar utvecklades betydelse genom tolkning, 

en återkommande prövning, av olika betydelser av vad texten talar 

om.177 Den fortsatta läsningen gjordes inledningsvis med viss distans 

från min första (naiva) läsning med den omedelbara förståelsen. Varje 

enskild kvinnas berättelse formulerades därefter. I livsnära tolkning, 

söks, meningar och innebörder i själva texten. Läsandet och återläsan-

det klargör samtidigt som jag gör val ifrån textens betydelse.178 I pro-

cessen att söka vad som finns i berättelserna uppkommer vid återläs-

ning mina förväntningar som är mer öppna men obestämda och mina 

prövande frågor om textens betydelse. Att tolka och analysera berät-

telser innebär att låta en speciell värld öppna sig genom att försöka 

fånga in vad som står skrivet.  

 

Att läsa berättelsetexterna i analysen är inte som att lyssna till det som 

sägs i intervjuerna.179 Koder i texten friläggs genom strukturanalysens 

teman. Textens betydelse och mening söks dels först i en handling hos 

den berättande aktören eller i själva texten och dels senare framför 

texten, vilken inre värld den öppnar upp för att förstå. I analysen av 

berättelserna påbörjas förklaringens förmedlande utformning, men 

förklaringen kan endast fullbordas genom berättelsens förståelse. Den 

narrativa analysen på denna nivå bygger upp olika ”gestaltade” berät-

telser, genom en fördjupad kritisk textanalys. De byggs upp och struk-

tureras utifrån vad texten talar om. Inom det här analyssteget upp-

märksammas ett förflutet nu som är minnen, pågående nu som är 

uppmärksamhet, och ett kommande nu som är förväntningar.  

 

Berättelsernas handling har en förmedlande funktion som kan ordna 

en oordnad kronologi och bidra till en mer sammanhållen beskrivning 

av ett konkret mänskligt liv. Övergången från berättarens återgestalt-
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ning till min gestaltning av berättelsen bygger på ett möte mellan två 

världar, textens värld och min värld som läsare/tolkare. 

 

Det som fokuseras är hur livet förändras med vetskapen om sjukdo-

men och vad det innebär att leva med livshotande sjukdom. Analysen 

övergår från en naiv (se analysens steg 1) till kritisk tolkning när de 

enskilda berättelsernas gestaltning länkas samman i mitt försök att ta 

fram teman till meningsbärande helheter. I en tolkningsprocess klar-

görs framtagna meningsbärande teman identifieras kontinuerligt som 

förts in och prövats. Mina val av meningsbärande teman påverkas av 

det som varit mest framträdande och karaktäristiskt i texten. Vad som 

har gällt för ett tolkningstema är att det skall finnas några fler utsagor.  

 

I tolkningarna har jag eftersträvat en känsla av rimlighet mellan berät-

telsematerialet och analys. Varje tema och dess delar i de enskilda 

berättelserna är beroende av helheten och tvärt om. Enskilda teman 

kan betraktas utifrån avgränsade delar som tillsammans ger en hel-

hetsförståelse, samtidigt som alternativa tolkningar har prövats. (Även 

om de första alternativen till tolkningar inte konsekvent finns med 

explicit formulerat.) För att undvika övertolkningar har jag varit mån 

om att för varje tolkning bortom de berättandes egna erfarenheter peka 

ut det textställe som gett upphov till tolkningen och vilka kriterier som 

tillämpats för att föreslå tolkningen och reflekterat vad som kan mot-

säga rimligheten. Det finns en uttalad dialektik mellan del och helhet 

som vidgar förståelsens horisont genom texten till nygestaltning och i 

omformuleringens utfall av meningsskapande.180 Jag har eftersträvat 

att synliggöra hur delar och helhet hänger ihop i tolkningarna. 

 

Tolkningens förklaring handlar bland annat om att klargöra och urskil-

ja sammanfogningen i vardagsspråket av ett nu och det återgivna för-

flutna. Det finns en strävan att förstå den upplevda livssituationen att 

vara livshotande sjuk under den första tiden efter det att sjukdomen 

upptäckts. I den livsnära tolkningen söks genom min reflektionspro-

cess betydelser, meningar och innebörder i själva texten som kan leda 

till hermeneutisk existentiell förståelse. Tolkningen innebär att jag 

försöker förstå meningsskapandet i det texterna skildrar. 
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En omformulerad tolkning av berättelserna (steg 3)  
I den hermeneutiska tolkningsprocessen skapas något nytt genom en 

omformulering i någon form.181 Analysen av berättelser leder fram till 

att jag fördjupar förståelsen genom att tala om upplevelser av tid från 

olika utgångspunkter. Den narrativa aktiviteten i berättelsen omvand-

lar i Ricoeurs182 betydelse vardagliga erfarenheter av tiden till berättad 

tid. Berättelsetexternas tidsliga innehåll utgör studiens undersök-

ningsmaterial i konkret uttrycklig bemärkelse och detta skall jag som 

tolkare klargöra giltig förståelse om textens meningar och innebörder. 

Det sker oavsett om det är förfluten tid, nuet i förfluten tid, nuet när 

berättandet sker eller framtiden, eftersom all tid omsluter den pågåen-

de berättande tiden genom handlingens iscensättning av berättelsen. 

Olika tidsuppfattningar analyseras kontinuerligt via minnen, uppmärk-

samhet och förväntan som återberättats i texterna och återkommer för 

klargörande i den fördjupade analysen.  

 

Textens sak ger överskjutande existentiellt meningsinnehåll bortom 

texten. Enligt Ricoeur rör sig tidsfrågan om meningsskapande relation, 

om att genom minnen (dåtid) återuppleva förfluten tid som fått bety-

delse, om uppmärksamhet i nutid och förväntan inför framtiden som 

en tillkommen existentiell tidsdimension som också finns med och 

behandlas återkommande i den hermeneutiska tolkningen. I tolkning-

en undersöks dagligt liv och blir ett något förändrat liv, ett liv som 

förstås på annat sätt. Berättelserna är på ytan olika, men när vi ser på 

vad som framträder vid en fördjupad vidgad tolkning så finns påfal-

lande gemensamma tendenser går det att se något slags gemensamt 

livsmönster.  

 

Parallellt sker i analysen under steg 3 något med personen som tilläg-

nar sig texten i läsningen, en ny förståelse av den egna existensen ut-

vecklas i en komplex och utvidgad kommunikation med texten. Resul-

tatet av denna mer teoretiska tolkning redovisas i kapitel 7 och 8. Det 

handlar i fråga om kvalitativ tolkning inte om att bevisa tolkningsre-

sultatet om meningsskapande utan mer om att övertyga om att sanno-
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likheten är säker.183 Övertygandet omfattar en etisk och en estetisk 

dimension.  

 

  ______ 

 

 

Hermeneutisk tolkning och giltighet  

En hermeneutik tolkning skall inte vara en avbildad upprepning utan 

framställas som en meningsfull helhet till mer eller annan förståelse än 

den ursprungliga berättelsen.  

Denna studie präglas därmed inte av det entydiga och objektiva utan 

främst av att studien handlar om den mänskliga existensen, en med 

analogins jämförande likheter/skillnader i meningsfulla enheter. Den 

förståelse som kommuniceras grundas på något mer än den verklighet 

som uttalas. Det lämpar det sig därför att följa koherenskriterier för 

uppnådd giltighet, har jag eftersträvat. Både i erfarenhetsnära tolkning 

och teoretiskt existentiell tolkning av berättelserna speciell menings-

fullhet i betydelsen sammanhang, motsägelsefrihet och koherens. 

Sanningen handlar om hur ”koherent” den teoretiska analysen och den 

empiriska prövningen via tolkningen av berättelserna är.  

 

Kvalitativ validitet säkrar tolkningarnas rimlighet utifrån berättelsema-

terialet. Rimlighet handlar om tolkningarnas förankring i berättelse-

materialets pragmatiska och mer teoretiska förståelse som ingående 

beskrivits och återkommit i de empiriska berättelserna. Inom herme-

neutiken handlar giltigheten om att följa och tolka i spårets tankerikt-

ning.184 Den interna valideringen syftar på tolkningens inre konsistens 

om olika deltolkningars (konkreta) meningsförhållande till varandra. 

Det skall hålla för att logiskt kunna sammanföras till en motsägelsefri 

helhet. Extern validering görs på tolkningens relation till struktur och 

data som framtagits. Tolkningarna skall på något sätt avbilda och be-

kräfta berättelsetextens verklighet. Trovärdighet bedöms utifrån vad 

som framträder som meningsfulla hermeneutiska tolkningar och att 

det existerar ett inre sammanhang som har underbyggts och inte grun-

das på motsägelser mellan tolkningarnas delar och helhet.  
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Kvalitativ validitet innefattar att jag inte undervärdera eller övervärde-

ra vad som framkommer via texterna. Jag har under tolkningsakten 

försökt att förhålla mig öppen till texten och växla till kritisk distans. 

Alternativa prövande tolkningar tas upp när möjliga val har upptäckts 

i texten. Parallellt har under läsningen ny förståelse och nya frågor 

formulerats. Mitt resonemang leder fram till tolkningar som kontinu-

erligt har analyserats till alternativ förståelse. Detta för att läsaren av 

texten skall ges underlag för att bedöma tolkningarnas giltighet.  

 

Jag har strävat efter att det skall gå att följa hur mitt analysarbete gått 

till. Det går att steg för steg följa tillfört berättelsematerial som ut-

mynnar i analysprocessens förståelseutveckling. I analysen av berät-

telserna har jag haft att hantera min förförståelse av respondenternas 

önskan att bli förstådda. Det har inneburit att jag senare i analysen 

återkommande förhållit mig distanserande till min förståelse av texten 

i sig. Jag har haft en ambition att respektera de berättandes röster i 

texterna och fördjupat förståelsen. Det har inneburit att jag i min sub-

jektivitet försökt, att förhålla mig öppen för texternas ytterst känsliga 

tankeriktningar.  

 

I begrundan över vad texten egentligen säger till mig har jag under 

tolkningsarbetet kontinuerligt försökt att granska min förförståelse.185 

Till min yrkesbakgrund hör att jag tidigare har erfarenhet av att samta-

la med människor i samband med svåra livssituationer. Den erfarenhe-

ten skulle kunna bidra till en kvalité i materialinsamlingen. Samtidigt 

har jag återkommande gett läsaren underlag för att bedöma tolkning-

arnas giltighet.186 Jag har eftersträva ”villkorlig intersubjektivitet” som 

inom berättelseforsning inte avser ovillkorlig överensstämmelse, om 

att flera tolkare skulle uppnå samma resultat. Det hindrar inte att man 

eftersträvar att uppnå det, men det har i studien genomförs på andra 

sätt.  
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden har aktualiserats under hela forskningsprocessen, 

från planering av studien till formulering av avhandlingstext. Jag har 

utgått från och följt de föreskrifter om forskningsetiska principer för 

humaniora och samhällsvetenskap som utgivits av Forskningsetiska 

rådet.187 De fyra etiska huvudkraven föreskriver hur forskaren skall 

förhålla sig till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. Vad de forskningsetiska principerna 

innebär i denna studie sammanfattas kort nedan. 

 

Louise Cohen med flera188
 understryker betydelsen av att deltagare i 

undersökningar är införstådda med vad det innebär att delta. Informa-

tion om studien och samtycke från kvinnorna betyder här att jag skrift-

ligt i missivbrevet (bilaga 1) och muntligt gett intervjudeltagarna in-

formation om studiens syfte, intervjusamtalens inriktning och om att 

de kunde välja var och när samtalen skulle ske. Information gavs även 

om att våra samtal skulle spelas in på band samt att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

några negativa följder.189 Informanterna gav sitt samtycke att delta i 

studien vid vår första telefonkontakt, samt därefter i samband med 

min information om deltagande i studien. Jag återkom igen till detta i 

samband med det avslutande samtalet då jag tog upp de etiska regler 

jag följde i samband med avhandlingens tillkomst och publicering.  

 

Angående kravet på konfidentialitet förklarades i missivbrevet, att 

intervjupersonernas berättelser skulle behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att personerna avidentifieras i det insamlade materialet och i 

den färdiga avhandlingen. Utskriften av de transkriberade ljudband-

ningarna förvarades på ett sådant sätt att konfidentialitskravet uppfyll-

des. Den sista av de etiska principerna är nyttjandekravet190
, som inne-

bär som forskare har jag rätt att publicera mina resultat när de övriga 

etiska kraven är uppfyllda.  
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Utöver dessa tillkommer några forskningsetiska principer som ingår i 

Vetenskapsrådets191 rekommendationer. Det handlar om att ge deltaga-

re möjlighet att ta del av vad som kan vara känsliga avsnitt innan det 

publiceras, att informera informanterna om var studien kommer att 

publiceras och om huruvida de kommer att få den skriftliga rapporten. 

 

När det gäller min relation till studiens deltagare så ställer detta också 

särskilt etiska krav, med tanke på studiens känsliga ämnen så som 

erfarenhet av att drabbas av en livshotande sjukdom med allt det li-

dande som detta kan föra med sig. Jag har därför valt att vända mig till 

personer där det inte finns något beroendeförhållande mellan deltagar-

na och mig. Genomförandet av intervjusamtalen om deras erfarenheter 

av svår sjukdom aktualiserar på olika sätt personliga känslor och min-

nen, som genom studien blir förflyttade till en mer offentlig sfär. Detta 

kan ge deltagarna en osäkerhet om hur dessa känsliga frågor som 

kommer upp under berättandet kommer att hanteras av mig som fors-

kare. Detta har krävt lyhördhet och respekt för personernas integritet.  

 

Inledningsvis diskuterades deltagarnas förväntningar och förutsätt-

ningar för att delta i studien, med tanke på att deltagarna befann sig i 

en sårbar och utsatt situation. Jag klargjorde att vår kontakt skulle be-

gränsas till intervjusamtalen, och inte skulle övergå till några fortsatta 

forskningssamtal därefter. Om behov av fortsatta stödsamtal skulle 

uppkomma efter våra intervjusamtal skulle jag ge förslag till en pro-

fessionell samtalskontakt. Efter samtalsseriens slut tog jag efter en tid 

en avslutande telefonkontakt med informanterna. Enligt deras utsagor 

vid denna avslutande kontakt hade deltagandet i studien inneburit att 

de berörts känslomässigt, samtidigt som de känt sig bekräftade genom 

att få prata om och läsa om sina erfarenheter. 

 

Det är vidare angeläget att uppmärksamma hur de intervjuade kvin-

norna själva kommer till tals i mina tolkningar av deras berättelser. 

Intervjusamtalen innebar att kvinnorna erbjöds att berätta om sina liv i 

samband med sjukdom. Mitt etiska förhållningssätt har varit att efter-

sträva att inte utelämna, skada eller orsaka lidande för dem som deltar 

i studien. En central forskningsetisk princip är att deltagarnas integri-
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tet skall respekteras. Margareta Andersson192 ger integritet tre betydel-

ser (i) som ett tillstånd av helhet och (ii) en personlig sfär (iii) samt 

vissa moraliskt värdefulla karaktärsegenskaper. Integritet relateras 

därmed till begrepp och principer som har att göra med självbestäm-

mande och människovärde.  

 

 

                                                 
192

 Margareta Andersson, 1994. 
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4 Sjukdomsupptäckten och den 

första tiden därefter  

4.1 Inledning 

I detta kapitel undersöks vad som sägs i de sex berättelserna om sjuk-

domsupptäckten och den första tiden därefter, och vad det innebär att 

bli allvarligt sjuk. Dessa kvinnor har alla drabbats av en allvarlig sjuk-

dom, och insjuknandet betecknar övergången från ett friskt tillstånd 

till ett oväntat sjukdomstillstånd. Det finns således en tid före insjuk-

nandet och en efter. Här berättas om sjukdomens upptäckt, i ljuset av 

nuet, och detta analyseras med avseende på: Vad kvinnorna uppmärk-

sammar i sitt återberättande om sjukdomsupptäckten och den första 

tiden med sjukdomen, närmare bestämt vilka minnen eller aspekter av 

minnen är det som väljs ut och återberättas? Vidare uppmärksammas 

dessa olika minnen av insjuknandet får betydelse då de återberättas i 

berättandets nu. 

 

I kapitlet presenteras först avsnitt ur de formulerade berättelserna, där 

var och en av de sex medverkande kvinnorna, på varierade sätt, tar 

upp sjukdomsupptäckten och den första tiden med sjukdomen samt 

deras erfarenheter av möten med vården. Därefter presenteras en för-

djupad analys av sjukdomsupptäcktens existentiella innebörder, det 

vill säga en omformulerad tolkning av berättelserna. De existentiella 

innebörder som jag har funnit i tolkningen av kvinnornas berättelser 

rör frågor om ett förlorat tidssammanhang, om upplevelser av kaos 

samt om en vilja att leva i och med de motgångar som sjukdomen för 

med sig.  

 

Kvinnorna bidrar på olika sätt i sina berättelser om insjuknandet, och 

några av dem var mer utförliga i att berätta om vad som hände, andra 
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mer begränsade när det gällde att berätta fritt, vilket innebär att deras 

berättelser får något olika utrymmen i de presentationer som följer i 

detta och följande kapitel. Jag har valt att inleda redovisningen av 

kvinnornas berättelser med en text från en av dem, närmare bestämt 

Alva. Denna text skrev Alva och skickade till mig flera år efter våra 

första intervjusamtal. Hon hade då levt länge med sin sjukdom. I tex-

ten, som här återges oavkortad, reflekterar hon över sitt liv med sin 

sjukdom. Jag har valt att inleda med denna text för att ge röst åt kvin-

norna och för att låta läsaren få en direkt kontakt med en av kvinnor-

nas sätt att formulera sig om sina erfarenheter. 

   

Alvas egen text  

 

Vi hade våra samtal under de två åren. Det känns myck-

et, mycket länge sedan. När jag tänker på åren som gått 

är det svårt att sammanfatta: Hur ser jag idag på allt 

jag gått igenom? Ibland har jag fått ökade smärtor, då 

har jag tagit kontakt med min läkare som skickat remiss 

till röntgen. Jag har gjort otaliga undersökningar var 

3:e - 4:e månad med isotop och magnetröntgen. Det är 

naturligtvis svåra tider med oro och ovisshet, tiden före 

svaret kommer från röntgen om aktuellt status. Jag fick 

mera ont och en spridning upptäcktes hösten 2005. Den 

hösten och under våren 2006 genomgick jag ännu en till 

kraftig läkemedelsbehandling. Detta föregicks av rönt-

genbehandlingar under en vecka för att jag fått en ökad 

spridning av cancern till revbenen.  

 

Andra gånger när jag fått mera ont har det däremot inte 

visat på något ytterligare spridning efter röntgen. 

Det är svårt att uppnå full smärtlindring. Ont har jag 

alltid och det är tröttande. I bastun får jag däremot full 

smärtlindring så jag är numera en trogen bastubesöka-

re, flera gånger per vecka. Speciellt sommarhalvåret är 

det jättebra för vi har tillgång till en vedeldad bastu på 

landet. Vår ångbastu hemma är inte lika effektiv.  
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Jag fick mitt återinsjuknande hösten 2005. Höstens poli-

tiska diskussioner 2006 var jobbiga, det blev mycket 

skuldbelagt att inte kunna arbeta och försörja sig själv. I 

mina tankar dök det upp att nog skulle jag väl kunna ar-

beta lite gran i alla fall? Det borde jag väl kunna …  

 

Vi har ju våra fyra barnbarn. Jag har en biologisk dotter 

och de andra min mans. Men alla är ju på ett sätt 

”mina” också det är härligt med de små. Tyvärr bor de i 

en annan stad många mil bort − alldeles för långt. Jag 

stickar och syr mycket till de små vilket är roligt och 

uppskattat också. När jag är hos dem känner jag mig 

som ”vanlig” − ingen utom familjen känner mig och min 

sjukdom.  

 

Anonymiteten underlättar därnere hos dem. I vår lilla 

stad vet alla allt om alla så jag kan känna mig påpassad. 

Inbillat eller? Bara att gå ut på stan en vardag när det 

är arbetstid känns obekvämt. Att leva med en kronisk 

sjukdom som inte syns är svårt. Varje gång jag träffar 

någon som säger ”att jag ser pigg ut” får jag skuldkäns-

lor och dåligt samvete. Jag vet ju inte heller hur mycket 

jag får göra nu när jag har tillfällig sjukersättning. 

Ibland tänker jag att jag skulle hjälpa till i någon frivil-

lig hjälporganisation t.ex. Röda korset, men jag vet inte 

om det är ok. Jag känner ett behov, nästan ett tvång att 

försöka göra ”nyttiga” saker. Det är svårt att förklara 

hur det kommer sig.  

 

Jag har en god vän som är läkare som vi brukar träffa 

varannan månad. Hon brukar alltid säga att hon tycker 

att jag är så duktig och beundransvärd som orkar leva 

som jag gör. I mars 2006 sa hon så igen, men också med 

tillägget − när du vet att du snart skall dö? Det blev en 

otäck upplevelse. Min man var då bortrest i två veckor 

och jag var ensam hemma. Jag tappade helt ork och lust 

och hamnade i någon sorts ”minidepression”. Andra 
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veckan som följde talade jag med min svägerska − hon 

är en klok person och pensionerad sjuksköterska.  

 

Hon tyckte att jag skulle prata med min vän om hur jag 

upplevde det. Dels att jag inte tyckte om när hon sa hur 

duktig jag var men också med detta med döden. Nästa 

gång vi sågs väntade jag in ett lämpligt tillfälle och så 

talade jag om hur jag ville ha det: Inget mer prat om 

”duktighet” och inget mera om ”död”. Nu har vi en bra 

relation utan ”tjafs”. 

 

Mina möjligheter att anpassa livet efter min begränsade 

fysiska förmåga är inte lätt. Ofta känns det som att vara 

i ett vakuum. Tankar som kommer upp är, ”Hur länge 

skall jag leva i det här?” I vår tid är vi inriktade på att 

göra och att vara nyttiga, det räcker inte med att bara 

vara. Ibland ramlar jag ner i ”djupa hål” och blir så 

trött så trött. Andra dagar är jag jättepigg hela dagarna 

och full av initiativförmåga. Det är svårt att få någon 

ordning på tiden och livet. Om jag behöver köpa något 

nytt som skor och kläder eller liknande tänker jag ofta, 

är det någon idé att ”kosta på mig”, när jag kanske är 

död snart.  

 

Vardagen med sin stillsamma rytm när jag är hemma 

går så fort. Jag tror väl ändå att jag är bra på att ta till-

vara den dag jag har och att njuta av det lilla. Jag skulle 

vilja bli bättre på det i alla fall och bättre på att förstå 

mig själv. Det är ingen lätt situation utan förvirrande 

och inte särskilt bekvämt att befinna sig i. Ibland tänker 

jag att det borde finnas hjälp att få. Hjälp att hitta sig 

själv i denna nya och förändrade situation. Hjälp att gå 

vidare utan skuld − och skamkänslor som ibland ”pop-

par upp”, för de finns alltid långt där nere. Hjälp att 

handskas med livet nu. När man får veta att livet är änd-

ligt kan man ju tro att man ska kunna ta vara på varje 

dag, varje stund och bara ha det bra, i relationer och i 
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vardagen men det går inte alltid. Det är kanske en för 

idealisk bild − så borde det vara. Det blir vardag i att 

leva med denna sjukdom också. 

 

 

Alva dog i sitt hem efter många års sjukdom.  

 

 

_________ 

4.2 Kvinnornas berättelser om sjukdomsupptäckten 
och den första tiden därefter 

I avsnittet som följer kommer jag att först ge en beskrivning av de 

formulerade berättelserna om sjukdomsupptäckten och den första ti-

den därefter. Avsikten är att låta läsaren få en mer direkt tillgång till 

varje berättelse och de sätt på vilka kvinnorna talar om sina erfarenhe-

ter. 

 

Omständligheterna vid sjukdomsupptäckten är detaljerade i berättel-

serna, och dessa beskrivningar ger en förtätad bild av kvinnornas erfa-

renheter. De frågor som jag kommer att gå närmare in på här är: Vad 

berättar kvinnorna om själva insjuknandet, om sjukdomsupptäckten 

och om de kontakter med vården som de alla hade, liksom och om 

första tiden därefter? Hur hanteras upplevelsen av insjuknandet? Vilka 

konsekvenser förde den nyupptäckte, ofta livshotande, sjukdomen 

med sig? Jag utgår här från de formulerade berättelsetexterna i sig, 

och presenterar avsnitt från var och en av de sex kvinnorna.  
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Alvas berättelse 

Insjuknandet i bröstcancer  

Alva, 52 år, som vi stiftat bekantskap med ovan, hade levt med sin 

bröstcancersjukdom under tio år när hon börjar denna berättelse som 

tog form. Under våra samtal är det vissa minnen som Alva väljer att 

berätta om.  

Berättelsen inleds med minnen om hur det hela började, med sjuk-

domsupptäckten och den första tiden därefter i möten med sjukvården: 
 

Jag hade en knöl och fick komma till en läkare. Så jag 

fick gå på röntgen men det visade ingen knöl, så det var 

ingen brådska. 

 

Senare fick jag komma till en läkare och då säger han 

bara, att provet inte var så bra. Det visade en cancerös 

förändring och någonting. Ja och så gick han ut bara, jag 

blev ju alldeles som fallen från skyarna. Jag vet att jag 

gick in på en toalett och bara grät och grät. Vilken idiot, 

hur kan han säga så och så går han sen? 
 

Efter en tid blev Alva opererad i bröstet. Efteråt sa läkaren till Alva att 

hon kunde betrakta sig som fullt frisk. Hon fick information om att 

sjukhuset efter en tid skulle kontrollera resultatet efter operationen. 

Efter en tid ringde de från universitetssjukhuset om en tid hon skulle 

infinna sig på. Denna tid passade henne inte, men läkaren menade att 

hon måste infinna sig, eftersom vårdtiden skulle vara i sex veckor.  

 

Då höll jag på att tappa telefonluren och började stortju-

ta. Det kom en kollega och jag sa att jag skall vara där i 

sex veckor. Sen kom jag så småningom hem till min 

man, han blev upprörd. Så han skrev ihop något om det 

här förfaringssättet och lämnade in sina klagomål.  

 

Alva hade inte fullt ut tagit in och förstått sjukdomens konsekvenser. 

Ett par år senare efter den första kontakten med universitetssjukhuset 

var hon åter på ett läkarbesök, men inget onormalt diagnostiskt tecken 

upptäcktes. Därefter talas i berättelsen om ett besök hos en kiroprakti-
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ker, men inte heller då konstaterades någon ohälsa. Efter en tid skrev 

läkaren en ny remiss till röntgen.  

 

Jag kommer ihåg att jag frågade henne som tog röntgen-

bilderna, för jag minns att jag tyckte hon såg så konstig 

ut. Jag sa, vad ser du för någonting? Det är inte jag som 

skall tolka det här det är inte mitt jobb, jag tar bara bil-

derna. Så sa hon att vi måste ta några bilder till.  

 

När jag kom hem frågade min svägerska hur det gått? 

Jag sa det gick bra men hon som tog bilderna såg så 

konstig ut.  

 

Händelserna fortsätter med att det gick en tid och det visade sig att 

bröstcancern hade spridit sig:  

 

Men då rasade världen, det gjorde den. Och det varade 

länge, kanske inte just då med läkaren. När vi satt där 

frågade jag lite grann. Han sa, vilket jag tycker var 

klumpigt, du har cancer och du vet väl att det är en död-

lig sjukdom. Det var dumt av honom att säga det. 

 

Jag tappade allt hopp. Jag blev jättelessen när jag fick 

veta. När jag mötte min man bara flödade det. Det har 

jag tänkt på så många gånger att det var så dumt sagt. 

Jag tänkte efteråt på det här och läkarens sätt. Att han 

var så rädd som inte vågade stanna hos mig. Jag undrade 

varför läkaren gick och vad som kunde finnas bakom 

detta beteende? 
 

Det som följde var att det gick mycket snabbt att få komma till sjuk-

huset för ytterligare en röntgen. Därefter blev det en remiss till univer-

sitetssjukhuset för intensiv strålning mot skelettet. Då hade Alva så 

ont och kunde inte gå till behandlingen, men en kontaktsjuksköterska 

hjälpte till med recept till mer smärtlindring. I citatet tas läkarens 

frånvaro och en upplevelse av att vara övergiven upp: 
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Det var svårt att höra att det var kroniskt, att det är ing-

enting som försvinner. Eftersom läkaren sagt att det var 

en dödlig sjukdom, så kände jag – att när då? I morgon? 

Jag som vill bli mormor sa jag till en läkare.  

Det hade varit betydelsefullt att inte känna sig övergiven 

av dem. Läkarna är valhänta i sitt bemötande i svåra si-

tuationer, de bemötte inte den själsliga smärtan och kri-

sen utan enbart sjukdomen. 

 

Så fortsatte det i berättelsen med olika medicinska undersökningar och 

oroande svar. Eftersom läkemedlet inte gav någon effekt på tumören 

inleddes en cellhämmande behandling. Det var en jobbig tid som på-

verkade vardagen med bland annat självbilden genom att tappa håret:  

 

Det blev så hemskt. Det blev lite skräckfyllt. Ja, precis 

och hur skulle det gå? Min man kommenterade det är väl 

ingenting och min dotter sa, men mamma, håret gör väl 

ingenting. Först hade jag en halsduk och sedan var det en 

peruk. Det var konstigt först att ta av den, att titta mig i 

spegeln. Jag känner sorg att mista håret, tyckte inte det 

var vackert.  

 

Existentiell utsatthet 

Vilka förändringar inträffar med sjukdomen? Texten talar om att Alva 

förflyttar sig i tanken ”in och ut ur vetskapen” om den livshotande 

sjukdomen.  

 

Jag har det hela tiden med mig, men behöver inte vara så 

fokuserad på det. Det blir aktuellt var fjärde vecka när 

jag är på behandling, då påminns jag. Jag var i ångesten, 

det var fruktansvärt. Kontaktsjuksköterskan fick prata 

om läkemedel för min oro, nästan ett halvår inte långt 

ifrån innan jag tog emot det. Jag var rädd att tappa kon-

trollen och bli på något konstigt sätt.  

 

Jag vet inte riktigt, det är som en stor eld. Ja, på något 

vis trodde jag att var dag skulle vara den sista. Jag hade 
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också mycket självmordstankar. Ja, jag kände att det här 

inte går. Jag kan inte ha det så här. Jag stod inte ut, jag 

var rädd för vad som skulle komma, hur det skulle bli 

med smärtan och lidandet. 

 

Vad kan det betyda att befinna sig i dödens riskzon? Här finns en upp-

levelse av att förlora sin självbild som en frisk person. I sitt lidande 

och sin rädsla tänkte Alva konkret på hur hon skulle ta sitt liv. Hon 

ringde upp en läkare och frågade hur hög dos morfintabletter som be-

hövdes för att ta sitt liv.  

 

Ja, hon bad att få återkomma, hon behövde kolla upp. Så 

ringde hon upp. Jag sa, det är inte säkert att jag står ut 

med det här, utan i stället väljer att somna in själv. Läka-

ren förstod hur det kunde vara och berättade, att hon haft 

en annan med cancer som också velat ha samma hjälp.  

 

Läkaren bemötte mig bra. Vi hade träffats lite före men 

inte pratat om det här. Jag valde att ringa till henne.  

 

Oro och ängslan tränger igenom texten. Vad finns bakom dessa tankar 

och upplevelser? Berättelsen fortsätter:  

 

Det varade ändå fram till jul. Jag talade om att jag inte 

var så säker på att jag skulle orka leva. Jag hade ont och 

fick ingen bra smärtlindring då heller.  

 

Dottern hon grät och jag grät. För då hade jag bestämt 

mig för ett datum när jag kom hem. Då fick det vara nog. 

 

Det sägs i berättelsen att tills dess skulle hon orka leva, till det här 

datumet. Alva talade med sin dotter, när hon skulle åka hem efter jul: 

 

Jag ville träffa min dotter till jul!  

Nej, det blev inget avsked. Ja, det fortsatte en dag i taget 

det blir någon slags överlevnad. Det här upptog mina 

tankar väldigt mycket. Jag försökte skjuta ifrån mig tan-
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karna men de var ganska envisa och kom tillbaka. Jag 

pratade med kontaktsjuksköterskan om det här. Jag kom 

inte ihåg hur hon bemötte det, men det gjorde hon säkert 

bra. Hon är så klok, det var inga moralpredikningar. 

 

Alva lämnade efter en längre tid det uppsatta datumet i tanken och det 

blev en väldig lättnad:  

 

Sen så småningom utvidgades det och andra kom. Jag 

såg att de brydde sig och det fick ske i min takt. Tills jag 

kände att nu går jag på stan själv. Det hade varit otänk-

bart då för två år sedan, då jag fick beskedet. Det hade 

inte varit möjligt. 

 

Berättelsen präglas av att det var fruktansvärt, farligt och hemskt för 

Alva med tumören i bröstet som hade opererats bort. Under ett halvårs 

tid var rädslan och ångesten mycket stark. Det gick inte att vara i verk-

ligheten utan Alva flydde genom att läsa litteratur varje vaken minut.  

 

Under läsningen gick det inte att tänka på ord som hade med begrav-

ning att göra. Det blev för hemskt, nuet var overkligt, och hon ville 

inte heller vara i den verkligheten. Men efter en tid övergick litteratu-

ren till det som hade med död och elände att göra:  

 

Det var jättehemskt, men jag måste ju möta det i alla fall. Ge-

nom andra när jag läste, fick jag möta min egen verklighet, det 

klingade av på nått vis. 

 

Jag vet att första tiden när jag fått återfall i sjukdomen ville jag 

inte gå ut. Jag isolerade mig och jag vet inte egentligen vad jag 

var rädd för. Jag ville inte visa mig och var inte på stan på ett 

halvår. I början fick min man säga ifrån också till dem som 

ringde. 

 

Handlar isoleringen om att återerövra sin privata inre värld att få tid 

att ta in vad som hänt? Livsmening idag är det lilla och nära i varda-

gen, familjen, naturen. Litteraturen och friheten ger väldigt mycket. 
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När livet inte kunde tas för givet, vände sig Alva till skönlitteraturen. 

Läsningen kan förstås som ett igenkännande av egen utsatt verklig-

het.193 Sanningen om sjukdomen tas in med fiktionen. Försjunkenhet i 

skönlitteraturen ger andrum. Litteraturen kan förstås som förvärv av 

kunskap om sätt att förhålla sig till sig själv. 

 

Hur påverkas och förändras meningsskapande i berättelsen? I djup 

nedstämdhet finns ett behov av isolering och avskildhet, att i stunden 

kunna välja möjlig nödvändig ensamhet som utväg bort från sjukdo-

mens ofrihet. I närmandet till den inre sårbarheten och rädslan bryts så 

småningom isolering. Ett sätt i tolkningen att förstå skulle kunna vara 

att genom att ge sig själv tid att ta in och bearbeta det omöjliga med 

sjukdomens livshot och välja ensamheten för att kunna bortse från det 

oväsentliga, kunde ett livsproblem som tedde sig övermäktigt hante-

ras.  

 

Min inledande tolkning är att texten uttrycker ett existentiellt lidande i 

livet med ”den pressade och ofria upplevelsen”. Den säger något om 

svårigheten att förstå insjuknandet (hon var som fallen från skyarna). 

Vidare säger den något om sjukdomsupptäckten som en process, ett 

pendlande mellan å ena sidan tillförsikt om att allt är bra och å andra 

sidan nya hot i form av tecken på sjukdom. Framträdande är också det 

texten säger om starka känslor och förtvivlan vid sjukdomsupptäckten 

(då rasade världen). Slutligen finns här en besvikelse på vården, på att 

bli lämnad (läkaren bara gick) och att inte få tala om det svåra. 

 

Moas berättelse 

Insjuknandet i bröstcancer  

Moa hade insjuknat 6 år före den första intervjun. Vid 58 års ålder 

upptäckte hon en förändring i sitt ena bröst. Det började med en fläck 

på Moas tröja. Moa berättar hur knölen upptäcktes: 

 

Det började med att jag upptäckte att något var förändrat 

när jag diskade efter maten. Jag hade en fläck på kläder-

                                                 
193

 Martha Nussbaum, 1990/2000, s. 111-112 skriver: ”Romanen talar med männi-
skor om människor, och känslan av en gemensam mänsklig livsform som känneteck-
nas av vissa möjligheter och en viss sorts ändlighet utgör en kraftfull länk dem emel-
lan, och även mellan varje roman och dess läsare.” 
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na och så tog jag handen för att ta bort den, då kände jag 

att det var något hårt på bröstet. På sjukhuset gjorde de 

sedan en mammografi på röntgen och en vävnadspunkte-

ring men det visade inget. Läkaren sa efter undersök-

ningen: ”Det är en så pass stor knöl, så jag tycker vi ska 

ta bort den.”  

 

Efter ett par veckor var det ett återbesök. Moa beskriver: 

 

Läkaren bara satte sig ner och konstaterade, ‟jag får 

meddela att det är en elakartad knöl‟. Det blev tomt − jag 

förstod inte riktigt. Jag var ju där för att ta bort stygnen 

på operationssåret. Jag frågade om det var rätt journal. 

Det var fruktansvärt. Jag fick verkligen en chock.  

 

Sedan försökte läkaren att på något sätt mildra upplevel-

sen och trösta.  

 

Läkaren sa att nu får du berätta för din man och dina 

barn om det här och så får du lite stöd av dom. Då blev 

jag galen och ställde mig upp och skrek åt läkaren: Jag 

har ingen man nu, han har svikit mig efter 30 år, men jag 

har tre underbara barn. 

Är det så du tycker lägg in mig på psyket. Det var min 

reaktion. 
 

Som framgår av det som Moa berättar är det en chock och förvirring 

som följer på sjukdomsupptäckten. Upptäckten av en obekant knöl i 

bröstet krävde all uppmärksamhet, samtidigt som det fanns någonting 

obegripligt i det som hände. Ovissheten om vad sjukdomen betyder 

skapade en overklighetskänsla: ”Det blev tomt − jag förstod inte rik-

tigt. Det var fruktansvärt.” Allt förbyttes i kaos: ”Då blev jag galen 

och ställde mig upp och skrek åt läkaren. Jag fick verkligen en chock.” 

Det som omedelbart framträder är att berättelsen handlar om att livet 

rämnade. Hennes erfarenhet i vardagen påverkades på ett genomgri-

pande sätt. Traumat förstärktes av separationen från partnern i och 

med äktenskapets ofrivilliga upplösning: ”Jag har ingen man nu, han 
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har svikit mig efter 30 år.” Moa befinner sig i en plågsam och ohanter-

lig existentiell ensamhet. Under den kritiska händelse som kvinnan 

berättar om blir livets bräcklighet betydelsefull: ”Är det så du tycker, 

lägg in mig på psyket.” Det som berättelsen talar om är en menings-

förlust. Något obekant fysiskt och ett chockartat besked leder till att 

tillvaron blir så tung.  

 

Berättelsen fortsätter med att Moa efter beskedet fick gå hem till sin 

ensamhet och vänta på kallelsen till ytterligare en operation. Så små-

ningom ringde en sjuksköterska och hon fick prata med någon. I berät-

telsen skildrar hon detta att känna sig övergiven och lämnas ensam 

den första tiden efter operationen, med sina sjukdomsupplevelser och 

sin oro för framtiden.  

 

Så upptäckte jag ytterligare en ny knöl i det andra bröstet 

och då trodde jag att nu blir jag tokig. Det fanns ingen 

operationstid på sjukhuset, ett par månader skulle jag få 

vänta. Då ringde jag så småningom till sjukhuset för jag 

stod inte ut och sa, hjälp mig! Då kände jag att nu pallar 

jag inte för mer, nu får det vara nog. Beskedet till mig 

var att det går absolut inte, för det finns ingen tid i opera-

tionssalarna. 

 

Efter den första operationen av cancern genomfördes ytterligare en 

operation samma vår för att ta bort lymfkörtlar. Då återupplevs det 

förflutna - hur det var efter att sjukdomen först upptäcktes. I berättel-

sen beskrivs den existentiella utmaningen att en gång till behöva gå 

igenom en uppblommande sjukdom som är livshotande. Det handlar 

om sårbarhet och en chock som följd av en extraordinär livssituation. I 

texten talas om vad sjukdom kan innebära av övergivenhet, förtvivlan 

och fruktan:  

 

Det var bara för mycket för mig, jag tror att jag var 

ganska avskärmad då. På sommaren det året var det svårt 

och jag gick på röntgenstrålning varje dag. Det blev out-

härdligt och ångesten grep tag i mig. Jag var ute och gick 

väldigt mycket, men visste inte vart jag skulle ta vägen.   
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Modlöshet och livsleda förstärks av ständig värk, och under dessa för-

hållanden har Moa svårt att finna någon livsmening: 

 

Jag frågar, vad det är för mening och vad är det tänkt 

med en ständig smärta. 

 

Det förekommer att Moa upplever sig inte bli förstådd av vårdperso-

nal. Hennes tidigare upplevelser av ett gott bemötande ersattes nu av 

en övervägande negativ uppfattning om den vård som gavs. Av berät-

telsen framgår att vid tidigare sjukhusvård, för en annan åkomma, 

hade läkarna och personalen varit tillmötesgående, men denna gång 

begärde Moa efter ett par dagar att bli hemskriven, eftersom det inte 

kändes bra att vara på vårdavdelningen.  

 

Vid vistelsen på sjukhuset för canceroperationen upp-

levde jag ett väldigt dåligt bemötande av personalen. Jag 

vet inte om det handlat om personerna själva eller att det 

blivit tuffare i vården, eftersom personalen var noncha-

lant. Vårdpersonalen gjorde sitt och sen var de borta.  

 

I berättelsen finns en besvikelse på vårdpersonalen, som förstärks av 

ensamheten och utsatthet i cancerbehandlingen. Detta förstärker sjuk-

domens allvar. I Moas berättelse talas också om en process med psy-

kisk avstängdhet för att kunna hantera det omöjliga; om hur menings-

skapande blockeras till följd av inre kaos: ”Det var bara för mycket 

för mig, jag tror att jag var ganska avskärmad då.” Moa beskriver att 

hon står ensam med sig själv och sin problematik, och i denna expone-

rade ensamhet känner hon sig totalt övergiven. Besvikelse, förlust och 

svek i nära relationer och kaotisk ensamhet är vad det berättas om: 

”Jag var ute och gick väldigt mycket, men visste inte vart jag skulle ta 

vägen.” Självkänslan påverkas starkt när det inte finns någon nära som 

lyssnar.  

 

Existentiell utsatthet 

I berättelsen rör det sig således om reaktioner på sjukdomen och om 

det omhändertagande hon får (eller saknar). Det framställs på variera-

de sätt att ohanterlig ångest återkommer. I en första läsning av texten 
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är det möjligt att konstatera att det inte formuleras några frågor. Det 

handlar snarare om överlevnad. Moa återvänder i berättelsen till 

ovissheten och hur sjukdomen begränsar hennes liv:  

 

Min egen oro fick jag inte prata om, innerst inne så var 

jag jätterädd om jag skulle dö, men det kunde jag inte 

visa. Det yttersta var – vad skulle hända med ungdomar-

na? Jag tror inte jag är rädd för själva döden men omsor-

gen om dom.  

 

Det oerhörda med livshotande sjukdom upptar den första tiden tankar-

na om framtidens hopplöshet, men hon gömmer det delvis inom sig: 

”Min egen oro fick jag inte prata om, innerst inne så var jag jätterädd 

om jag skulle dö.” Detta kan tolkas som ett existentiellt grundat tvivel, 

dolt i formuleringen ”kommer jag att klara mig”. Berättelsen är såle-

des existentiellt laddad. Processen är tung, döden finns närvarande 

indirekt i texten, samtidigt finns drag av tillförsikt i oron för hennes 

barn och i att inte tänka på sig själv.  

 

Sjukdomen förstärker dödsångest i stunden som balanseras med ett 

hopp om att något framtida hotfullt inte kommer att hända. I den utsat-

ta och hotfulla situationen räcker inte tidigare erfarenhet och förståelse 

till. Ångesten infinner sig vid tankar på möjligheten att förlora livet, 

och samtidigt uppfattas detta som en utväg. Kärlek och ansvar för 

ungdomarna övergår i uppgivenhet och kaos, när livet blivit outhärd-

ligt och livsledan infinner sig. 

 

Plötsligt tar berättelsen en oväntad vändning som framkommer i föl-

jande exempel, hur minnen förstås i termer av framtid under existenti-

ell utsatthet: 

 

Under sjukdomstiden funderade jag tre gånger på att ta 

mitt liv. Jag hade en kamrat för många, många år sedan. 

Hon slängde sig framför tåget. Jag tänkte på ett speciellt 

område där går tågen ganska fort. Sen började jag tänka 

lite på hur det såg ut hemma, vad det fanns för krokar 

och så tog jag fram scoutboken.  
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Sen försvann det en period, jag tänkte att jag inte kan för 

barnen. När det sen igen blev massivt med sjukdomen 

kom de där tankarna kring självmord tillbaka. Då gick 

jag och fick information om olika läkemedel som mark-

nadsfördes i anslutning till en konferens. Sen planerade 

jag en resa vid min födelsedag, men jag fick en som 

följde med så det hände inget där. Jag planerade länge 

hur jag skulle gå till väga men genomförde det aldrig.  

 

Det finns en längtan att inte finnas, att jag inte orkar. Det 

enda som fick mig att avstå att göra detta var mina barn, 

jag inte kunde svika mina ungdomar hemma. Själv-

mordstankarna försvann under en period. 

 

I ett av citaten återknyts till: ”Det finns en längtan att inte finnas, att 

jag inte orkar.” Avståndet till minnen av tidigare traumatiska händel-

ser överbryggs under det att de utforskas i berättandet. Dessa avgrän-

sade delar av berättelsen har samtidigt en större räckvidd; uppmärk-

sammandet av vissa minnen som väljs ut bidrar till hela berättelsens 

mening. 

 

Ibland kom dessa tankar tillbaka under de två åren. När 

jag öppnade dagstidningen och såg folk som hade dött 

kom upplevelsen av hopplöshet. Då känner jag att det 

bara är meningslöst.  

 

I berättandet prövas således tankar på livets ändlighet. Det finns oro i 

sorgen som förstås som att vi alltid delar våra liv med andra. Det in-

nebär för Moa att i sin bedrövelse kastas mellan hejdlös förtvivlan och 

kärleken till ungdomarna och omsorg om dem. Ett kärleksfullt ansvar 

för ungdomarna hindrar henne från att avsluta sitt liv i förtid. Kan des-

sa ambivalenta tankar förklaras och förstås i relation till vad den livs-

hotande sjukdomens ändlighet generellt för med sig?  

Jag har lyft fram olika aspekter av den ofrihet som sjukdomen för med 

sig, som en hopplös förväntan. Dessa pekar mot innebörden av att den 

existentiella kampen tidvis var för svår.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att under första tiden efter sjukdomens 

upptäckt, får den ensamhet som uppkommer existentiella konsekven-

ser. Minnen av det förflutna nuet, där Moa befinner sig när hon berät-

tar, handlar om livets och dödens påtaglighet. Återkommande kaos 

som förstås i termer av framtidens ändlighet. Livet begränsas av upp-

levelser av rädsla, ångest, ensamhet, meningslöshet och ytterst icke-

liv. Då livet ter sig hopplöst väcks tankar på att avsluta det egna livet i 

förtid, något som kan tolkas som en längtan till att på så sätt bli fri 

från sjukdomen och dess konsekvenser. Under den första läsning in-

finner sig min naiva fråga, om det överhuvudtaget är möjligt att förstå 

vad Moa upplever, när hon får sitt sjukdomsbesked. En prövande 

tolkning är att Moa förlorar sammanhang mellan inre och yttre verk-

lighet. Hennes självförståelse blockerades, när den allvarliga sjukdo-

men meddelades.  
 

Kajsas berättelse 
Insjuknandet i stroke 

Kajsa 48 år, hade insjuknat i stroke 2 år innan den första intervjun. För 

henne ledde insjuknandet i denna sjukdom som hotade livet också till 

tystnad. Plötsligt kunde Kajsa inte längre tala: 

 

Jag var inte lessen utan kände mig i centrum, visade och 

gestikulerade till dem som kom till mig på sjukhuset. Jag 

kunde inte prata så jag försökte skriva på en lapp. Det 

gäller att vara verbal och det var jag inte, då i början 

kunde jag varken tala eller skriva. 

 

Jag fick veta att jag hade stroke och skulle komma att 

drabbas av en depression!  

 

I berättelsen återges den overklighet som den livshotande sjukdomen 

plötsligt hade medfört: ”Jag var inte lessen utan kände mig i cent-

rum.” Insjuknandet hände plötslig i livet och medförde att framtiden 

blev oviss: ”Det gäller att vara verbal och det var jag inte, då i början 

kunde jag varken tala eller skriva.” 
Den inledande kontakten med vården uppfattas i efterhand, under be-

rättandet, som ytlig. I följande citat uttrycker Kajsa en brist på sam-



- 86 - 
 

talspartners och brister i bemötande av hennes reaktioner. Något vä-

sentligt uppfattas saknas i vårdkontakterna.  

 

Ingen av vårdpersonalen frågade om jag var ledsen nå-

gon gång under vårdtiden. Jag grät inte under vistelsen 

på sjukhuset. Möjligen var det för att leva upp till en 

duktig patient. Man skall veta sin plats i sjukvården som 

patient. Man skall hålla sig inom ramen om hur man 

skall förhålla sig på ett sjukhus.  

 

Upplevelser fanns av att det inte var tillåtet med känslosamtal, men 

möjligen var det Kajsa själv som satte normen. Handlar texten här om 

missförstånd som skärps genom att Kajsa i början inte kunna tala, eller 

handlar det om bristande bemötande? Under den första tiden med 

sjukdomen förmedlar traditionen en norm för hur man skall vara som 

patient inom sjukvården: ”Möjligen var det för att leva upp till en duk-

tig patient.” Det verkar som om Kajsa, trots livshotande ohälsa, av sig 

själv och/eller av andra förväntas förhålla sig till normen för att vara 

patient.  

 

Existentiell utsatthet 

Vad säger Kajsas berättelse om existentiell utsatthet? Ett minne som 

Kajsa tar upp i sin berättelse kan tjäna som ett exempel: En tid efter 

insjuknandet i stroke blev Kajsa sämre. Läkaren sa då till henne på 

kvällen att hon måste vara rädd om det stället på kroppen där skadan 

var. Hon berättar att hon då i sin förtvivlan kände det omöjligt att veta 

hur hon skulle ligga på natten, för att inte orsaka en försämring. En 

försämring skulle bli ett dråpslag och hoppet att det skulle gå bra i 

framtiden skulle då gå förlorat. Insikt om sjukdomens kärldefekt följs 

av oro att förlora livet: 

 

Jag visste att mitt liv kunde ta slut och var beredd på det, 

då var jag rädd. Det blev på något vis allvar och jag för-

stod det på ett helt annat sätt. Det var den gången jag har 

varit rädd, eller rädd om livet. Det var ingen i personalen 

som uppfattat att jag var rädd, för jag trodde att livet 

kunde ta slut den natten.  
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I den existentiella utsattheten riktas rädslan mot brist på personalens 

lyhördhet i bemötande, speciellt under den första tiden efter sjukdo-

mens upptäckt: ”Det var ingen i personalen som uppfattade att jag var 

rädd, för jag trodde att livet kunde ta slut den natten.” Kajsa berättar 

om påfrestningen att hantera den förändrade livssituationen och av 

personalens normalisering av ohälsan. Berättelsens kris infinner sig 

när Kajsa berättar att hon efter en tid började ana vad som fysiologiskt 

kunde hända, att hon då förstod att sjukdomen var livshotande:   

 

Jag blev väldigt rädd och fick panikångest. Mest rädd 

var jag för att bli psykiskt sjuk, genom att förlora kon-

trollen helt och inte klara av undersökningen. Då kände 

jag att jag tar livet av mig. Visst har man lekt med tan-

ken under livet. Men den här gången var det som en 

klarhetstanke och det var då jag blev rädd för mig själv. 

Jag fick den riktiga insikten om att det här skall jag göra.  

 

Citatet säger något om vad sjukdomen fört med sig som gör att tan-

karna kommer på att förkorta livet: ”Då kände jag att jag tar livet av 

mig.” 

 

Kajsa säger vidare att: ”Det var den gången jag har varit rädd, eller 

rädd om livet.” Hon får inte dela sin rädsla för det omöjliga som hänt 

med någon i vårdpersonalen. Texten tydliggör ofrihet i sjukdomen och 

rädsla för den egna döden. Att ha någon som lyssnar skulle lindra upp-

levelsen av utsatthet: 

 

Dagen efter kom en annan läkare som berättade tydligt 

och nyanserat och på ett jämlikt sätt, hur det var, och då 

försvann min rädsla. För hur kunde jag leva när det blivit 

stopp i ett kärl, det förstod jag ju att det här inte har gått 

tvärt, för då skulle jag ha varit död. 

 

Vilka konsekvenser för den livshotande sjukdomen med sig? I berät-

telsen talas om livets skörhet och om ändlighet. Berättelsen låter läsa-

ren få kännedom om hur döden, som flykt, sågs som en direkt lösning. 

Kajsa berättar om då hon skulle genomgå en medicinsk undersökning 
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som var oerhört mödosam. Samtidigt möts läsaren av att Kajsa inte 

döljer sin rädsla i en medvetenhet om döden.  

 

En egen förståelse av denna händelse kom till senare. Den erfarenhet 

Kajsa gjorde av undersökningen, var att det gick ju bra trots farhågor. 

Textens betydelse handlar om att efter en tid, aktiveras en egen inre 

dialog om ansvar för det egna livet: ”Men då fick jag tala om för mig 

själv att det här menar du inte.” Detta kan tolkas som en underliggan-

de ovisshet i det förflutna som kan förskjuta och dölja nuets oro för 

sjukdomen och maskera egen ovisshet. Framtidens osäkerhet prövas 

genom vissa minnen som valts ut, möjligen för att mer hantera oförut-

sägbarhet. 

 

Existentiell utsatthet återkommer genom att det finns händelser under 

tidigare livet som påverkat: ”Naturligtvis finns det saker som händer i 

livet. Det har varit dödsfall, skilsmässa och tråkiga saker.” Trots det 

tråkiga som inträffat skulle Kajsa inte velat byta med någon annan. 

Något som spontant kommer upp i berättelsen:  

 

Livet går upp och ner, ena dagen kan det vara botten. Så 

vet jag att nästa dag som kommer förstår jag inte vad 

som var så besvärligt, men det tillhör livet. Det går att 

tänka att tåget skulle spåra ut när man åker. 

Men skulle det hända är det inte det jag vill.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att avgörande minnen återberättas, 

prövas och får mer varaktig betydelse. Minnen av det förflutna befin-

ner sig nära, när berättandet sker. Det som berättelsen talar om angå-

ende livets ofrihet och meningsskapande är att livet och gemenskap 

övervinner till synes omöjliga svårigheter. Texten uttrycker att livet 

upplevs skört och liv och död ytterst nära varandra.  
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Margits berättelse 

Insjuknandet i hjärtinfarkt  

Margit 68 år hade insjuknat ett år före den första intervjun. Hon be-

skriver den plötsliga händelsen:  

 

Så en dag var det en värk som inte släppte i bröstet. Vär-

ken i bröstet tilltog och obehaget utvecklades under da-

gen. Jag gick och la mig när det kändes som om någon 

stod och stampade på mitt bröst.  
 

Ett drag i Margits berättelse om insjuknandet är att en fysiskt smärt-

sam omvälvande upplevelse kan upplevas och uttryckas som att ”gå 

sönder inombords”. Förståelsen riktas, när det berättas, mot att livet är 

skört i upplevelse av svår fysisk smärta och ångest. Denna upplevelse 

klär sig symboliskt i den brutala bilden, att någon ”stampade på mitt 

bröst”. Här framträder en rädsla för våldsam smärta, upplevd skräck, 

känsla av att vara utlämnad och att förlora kontrollen över sig själv 

och sitt liv.  

 

I berättelsetexten om att bli livshotande sjuk, handlar det om upp-

skattning av att i sin ångest få möta en medmänniska. När dottern lite 

senare kom hem blev det mer uthärdligt: ”Dottern kom hem och det 

kändes som om hon var efterskickad.”  

 

Margits berättelse tar fasta på att livet skulle ha varit annorlunda om 

sjukdomen upptäcktes tidigare, när hon besökte sjukvården för en an-

nan krämpa någon vecka före sitt insjuknande, och påtalade att hon 

haft ont i bröstet. Hon funderar över om hade hon kanske tagits på 

allvar innan infarkten var ett faktum, om hon varit i arbetsför ålder:  

 

Jag blir lite frustrerad. Det kunde ha varit på annat sätt 

om det upptäckts, men så är det ju. Hela livet kunde ha 

varit annorlunda. Det är inte personen som avgör när 

man mår dåligt utan sjukvården när det är hjärtat som är 

fysiskt skadat. Sjukvården tar sjukdomen hjärtinfarkt på 

allvar.  
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Sjukdomens upptäckt fördröjdes då en del besvär som före det plötsli-

ga insjuknandet inte hade beaktats. I berättelsens minnen av tidigare 

utebliven undersökning ges förklaring till vad som blev följden och 

inträffade. I reaktioner på vården och omhändertagandet finns för-

hoppning om att vården skall ske i samförstånd mellan dem som vår-

dar och den sjuka. För Margit handlar första tiden av sjukdomen om 

att göra sig hörd inför vad sjukvården prioriterar.  

 

Existentiell utsatthet 

Vart tog alla åren vägen? Margit, utforskade sin erfarenhet av ensam-

het genom att återskapa det förflutna i minnen. Den berättade händel-

sen tycks förflytta sig i tiden och utspelar sig, när den berättas, samti-

digt i den berättande tiden som pågår och i det förflutna: 

 

Ibland kan jag tänka på min mamma när hon var gam-

mal. Jag tänker på hur mamma skulle ha gjort.  

 

Det handlar om nära relationer i förflutna sammanhang, minnet av 

modern som finns med i berättelsen och fungerar som fortsatt dialog-

partner: ”Ibland kan jag tänka på min mamma när hon var gammal.” 

Moderns liv ger möjlighet till prövande tolkning genom att fråga vad 

en sådan vägledning kan betyda? Det handlar också här om en hanter-

ing av att livet är ändligt. Samtidigt att vägledas av tidigare ”likheter” 

med modern som nu är död, kan vara ett sätt att mer kunna förstå och 

acceptera det Margit själv går igenom i nutid. Hos Margit finns en 

ambivalens inför att återerövra bestämmanderätten över sig själv:  

 

Men sen då kommer jag att tänka på att varför jag skall 

tänka på hur mamma gjort, att jag gör som jag vill. Det 

har jag kommit på under senare tid. Jag kan väl bestäm-

ma det här själv. Jag behöver inte ta hänsyn till någon 

som jag gjort i hela mitt liv. 

 

I texten kommuniceras också tankar om hur det i vardagen inte blev 

som det borde. Nära relationer har inte varit okomplicerade. Ett minne 

är förlusten av sonen men också skilsmässan från maken. Den obarm-
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härtiga sorgen efter sonens död återkommer, en förfluten dramatik 

som återkommande hemsöker nuet. Margit förhåller sig på ett annat 

sätt till sin tid efter sonens död. Relationen i det förflutna träder fram i 

uppmärksamhet på sonen som hann uppleva och göra mycket i sitt 

korta liv. En tolkning är att sorgen efter sonen leder till att Margit 

undviker hur hon själv mår. Meningsskapande när det gäller den 

egna sjukdomen blir därmed något mycket mer komplext och 

svårhanterligt. Tidigare omständigheter får således fortsatt bety-

delse in i nuet.  

 

Berättelsen talar således om relationer som något som gått förlorat. 

Sonen som frånvarande utgör det förflutna. Det förflutnas händelser 

framträder inte bara som minnen, utan utsatthet som kan följas bakåt i 

tiden. Analysen av berättelsen visar att detta kan göras genom att åter-

ge något tidigare upplevt. Både identitet och tidsskillnad omfattas i en 

sådan svår händelse. Först förbinder Margit i berättelsen sin existens-

med modern som är död. Det andra spåret i det som har varit djupt 

existenshotande är sonens död. Det förflutnas verklighet skapar me-

ning i en möjlig värld bortom Margit själv. Berättelsen ger en speciell 

mening till det som begränsar en människas liv, födelsen och döden.  

 

Minnet av förlusten av sonen är outplånligt och återkallas i förtvivlan 

över det som nu hänt. Analysen handlar om att spåra minnen av inre 

upplevda meningssammanhang. I Margits berättelse framträder ytter-

ligare aspekter av tanken på egen hotande död. Det förflutna med so-

nen är till sin tidsliga karaktär till viss del ohanterligt och otillgängligt, 

på liknande sätt outgrundligt som förståelsen av egen död är. Det exi-

sterar ett dialektiskt återupprättande mellan förfluten närvaro och det 

förflutna nuets frånvaro i berättelsen, som fördjupar förståelsen av 

dödens problematik.  

Det som Margits berättelse klargör angående meningsskapandet när 

hon drabbats av hjärtinfarkt handlar om att framtiden upplevs vara 

oviss: ”Jag lever mer i nuet, framtiden är inget ord jag använder.” Jag 

har här lyft fram i den inledande tolkningen aspekter på den ofrihet 

som sjukdomen medför, som en förändring i livet, liksom hur det i en 
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sådan vändning i livet kan finnas klargöranden för en själv om hur 

livet kan levas. Närvarande i berättelsen finns förfluten tid med det 

svåra som följer med sonens död och allt i vardagslivet som inte blev 

av. Problematiken i textens spår ger förståelse för modet att låta 

smärtsamma och betydelsefulla minnen av förflutna sammanhang fin-

nas närvarande, med den döde sonen som en ytterst svår erfarenhet.  

 

Annas berättelse 

Insjuknandet i bröstcancer  

Anna, 46 år, hade insjuknat i bröstcancer 4 år före den första inter-

vjun. De berättade minnena handlar om ett återinsjuknande efter att 

tidigare ha genomgått två operationer. Några dagar före julen fick 

Anna beskedet om ytterligare cellförändringar i bröstet. Läkaren sa på 

telefon: 

 

Sitt nu ner, och då förstod jag på en gång vad det var. Ja, 

det finns fortfarande kvar. Det var bäst att ta bort hela 

cellförändringen i bröstet.  

 

I den stunden det berättas om var Anna inte säker på att hon skulle 

överleva sin cancer. Det var svårt att orka med vetskapen att sjukdo-

men kunde hota hennes liv, att uthärda när livet kunde begränsas: 

 

Jag hade gjort två operationer tidigare. Det blev en ope-

ration till. Jag tänkte, skall det aldrig ta slut någon gång? 

Efter så många operationer finns det alltid i bakhuvudet 

att det skall dyka upp igen. 
 

Läkaren lyssnade på Anna när hon sa att hon ville bli opererad före 

julhelgen, vilket senare också gjordes. Efter bröstamputation samma 

dag tittade sig Anna i spegeln. Då översköljdes hon av sorg över det 

förlorade bröstet och brast i gråt. Dagen efter det, när hon tittade när-

mare, var det förfärligt och omskakande. Efter det erbjöds hon kontakt 

och samtal med en sjuksköterska. Anna berättar om senare kontakt vid 

återbesök med sjukvården. Ett minne som uppmärksammas talar om 

en oförstående läkare i sjukvårdskontakten: 
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Vid ett återbesök, när inte den andre läkaren lyssnade på 

min oro och ångest, så kände jag mig kränkt. Jag hade 

varit öm i ena bröstet väldigt länge, varit orolig och öns-

kade att en speciell undersökning genomfördes. Läkaren 

uppfattades som ointresserad och väldigt nonchalant om 

man säger så. Han lyssnade inte alls på mig, min oro och 

ångest, så jag kände mig kränkt och gick. En sjukskö-

terska förmedlade senare en annan läkarkontakt. 

 

Upplevde Anna underläge beroende på läkares rationella hantering? 

Uttrycker texten en förhoppning om att kunna påverka sin situation att 

bli bemött i sin oro och bli respekterad? I berättelsen talas både om 

den första tidens kamp och rädsla, och om att inte ge upp i det omöjli-

ga. Uppmärksamhet riktas därefter mot att mer förstå rädslan för att 

förlora greppet, följt av oro, ångest och kroppslig identitetsförlust, att 

förlora en del av sin fysiska kvinnliga identitet.  

 

Vilka konsekvenser för sjukdomen med sig? I berättelsen beskriver 

Anna hur hon förträngde den livshotande sjukdomen med ett engage-

rat arbete inom sjukvården. 

 

Jag kände till en början stor arbetsglädje och verksamhe-

ten var ett skötebarn som jag arbetat upp. Det innebar att 

jag inte hade tid att prata med kontaktsjuksköterskan och 

bearbeta den allvarliga sjukdomen. 

 

Anna lägger sin lojalitet på arbetet i stället för att ge sig själv utrymme 

att ta in ohälsan och sjukdomsförändringen. På sin arbetsplats samar-

betade hon med en mycket fordrande person, och dessutom var det 

otillräckligt med vårdpersonal. Pressen blev stor och arbetsuppgifterna 

ökade, när Anna arbetade ensam i motvind. Följden blev sjukskriv-

ning för utbrändhet.: 

 

Året efter blev jag sjukskriven för utbrändhet. En grund till det 

är operationen som jag inte hunnit bearbeta. Det var någonting 

som sa – nu håller du dig lugn och håller dig på mattan. Jag fick 
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också en virusinfektion med yrsel. Då kan man inte gå rakt, så 

då kan man inte jobba heller. 
 

Situationen på Annas arbetsplats var pressad. Man kan ana en konflikt 

som cementerades under lång tid och som ledde till upplevd energi-

löshet och minskat livsintresse och efter en tid utbrändhet. Trots sjuk-

domens allvarlighet eller just därför kom efter en tid arbetet i första 

hand. Den insikten som detta senare gav är djup bedrövelse och me-

ningsförlust med svåra inre uppgivna känslor som inte går att härbär-

gera. När livet på något sätt miste sin betydelse tillkom ytterligare en 

tidsdimension:  

 

Det fanns en kortare period när jag inte ville leva. Jag 

tänkte, det är ingen idé, vad lever jag för? Det var så 

tungt i samband med sjukskrivning för utbrändhet. 
 

Existentiell utsatthet  

Annas berättelse uttrycker förlorad mening på olika sätt. Här kan man 

fråga sig om det finns en dold komplexitet i den ofrihet som sjukdo-

men fört med sig? Är det en fråga om den utbrändhet som uppkom 

eller lidande som orsakas av att den allvarliga cancersjukdomen inte 

bearbetats?  

 

I berättelsen framgår att den outhärdliga upplevelsen tidvis inte kan 

hanteras: ”Jag tänkte det är ingen idé, vad lever jag för?” Tolkning av 

textens mening ger en första förståelse i relation till upplevelsen. An-

nas berättade förförståelse följs av en vidgad tolkning som utvecklas 

från det ursprungliga berättandet. Anna kommunicerar en kamp med 

sig själv, som hon beskriver som att i tanken kunna uthärda tidens 

ändlighet: ”Det fanns en kortare period när jag inte ville leva.” I be-

rättelsen väver den ofrihet som sjukdomsförändringen fört med sig in 

en känsla av att vara fångad i nuet och i en sorg inför det av sjukdom 

begränsade livet. Kan texten tolkas som ett indirekt uttryck för ett 

undvikande när det gäller att tränga in i det allra svåraste, tomheten 

och intigheten? Texten säger därmed något om upplevelsen av gräns-

situationen mellan liv och död.  
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Ingas berättelse 

Insjuknandet i hjärtinfarkt  

Inga, 70 år, hade insjuknat två år före den första intervjun. Insjuknan-

det hände plötsligt en morgon när hon befann sig ensam i sitt hem: 

 

Jag stöp och la mig först på golvet i hallen och sen när 

jag skulle resa mig slog jag i ansiktet. Jag var väldigt 

svullen i min högra hand och hade ont i höger arm och 

ett knä. Jag måste tvätta mig och klä på mig. Jag var inte 

redo att åka till akuten.  

 

Vad är det som blir hågkommet i Ingas berättelse? Även vid uppmärk-

samhet mot det plötsliga insjuknandet handlar tankarna om förvänt-

ningarna att göra rätt för sig, att vara ren och klädd vid besöket på 

akutmottagningen. Några dagar senare framkom sjukdomsdiagnosen: 

 

Det var en infarkt, det hade jag inte väntat mig! 

Jag var ju tvungen att acceptera diagnosen. Varför skulle 

detta hända mig? Varför skall jag inte orka? Det är lite 

jobbigt, för då känns det som pest och pina. På ett sätt är 

livet orättvist, varför kan man inte få leva och ha det 

bra?  

 

Inga berättade om besvikelse, om förflutna minnen, att hon före in-

sjuknandet var tröttare än vanligt speciellt när hon var ute och cykla-

de. En dag var det så fint väder och hon skulle titta efter svamp, ”Då 

kände jag att jag hade något konstigt i bröstet. Det var nog en var-

ning.”  

 

Till Ingas livsvillkor hör att hon själv vill klara av motgångar som 

uppkommer och inte vara till besvär för andra. I en granskning av tex-

ten tydliggörs att sjukdomens intrång gör att livet upplevs orättvist för 

Inga, ”men man får klara av det”.  

 

Existentiell utsatthet 

Det finns en osäkerhet om fortsatt liv som märks i texten vid fortsatt 

granskning. Det handlar om att inte längre veta vad som kan inträffa. 



- 96 - 
 

Livet i framtiden är inte längre en självklarhet. Det handlar om att ta 

ansvar för en framtid i den speciella osäkerhet allvarlig sjukdom med-

för. Den betydelsefulla problematiken som framträder rör existensens 

ovisshet och den ofrihet som sjukdomen för med sig. 

 

Livets hopplöshet och meningslöshet det kommer någon 

gång och det kommer fortfarande. Eller om jag får lite 

ont, skall det hända igen? Man blir lite orolig när man 

känner att det kommer.  

 

Vilken betydelse får livets ändlighet i berättelsen? Ett spår i texten rör 

relationer till andra. Framtiden förstås genom förlorade relationer. I 

berättelsen framträder indirekt tankar på ändlighet, och att det inte 

finns någon att prata med om att livet kommer att ta slut en dag. En 

betydelsefull relation från förfluten tid är Ingas make, som inte längre 

finns i livet. Påminner detta om en ”dold likhet” som kan finnas i li-

vets avslut för dem båda?  

 

Jag ser inte på livet annorlunda, nej det gör jag väl inte 

egentligen. Ibland går jag och tänker på att livet kan ta 

slut. Jag blir lite frustrerad.  

 

Kan en sådan utsaga förefalla oviktig? Det handlar inte om att överty-

ga sig själv - insikten om ansvar finns i berättelsen, medvetenhet om 

att framtiden inte är förutsägbar utan oviss och förgänglig. Här ut-

trycks att det förflutna får betydelse för Inga själv i nutid. Minnet har 

förmågan att närvarogöra det som är frånvarande men framträtt tidiga-

re.. I drömmarna återkommer förflutna relationer. Minnen av det för-

flutna nuet väljs ut när Inga berättar om drömmen: 

 

Jag drömmer så väldigt mycket. Jag drömmer om mina 

föräldrar, min man och så vaknar jag och ligger och tän-

ker på det så att jag inte kan somna om. 

 

Detta kan förstås som att det omedvetna kommunicerar via drömmen 

som döljer tidsskillnad. Saknaden efter en död person kommer upp, 

och stegras i vaket tillstånd. Handlar drömmen om att återfinna det 
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förflutna som är förlorat, de goda relationer som delvis finns bevarade 

under glömskan? Saknade relationer finns kvar även om de är otill-

gängliga samtidigt som drömmarna upprepar det som är obekvämt. 

Vad kan drömmens omedvetna bearbetning innebära för tolkningen? 

Tidigare gemenskap återupplevs i drömmen och löser tidsligt upp en-

samheten. Berättelsens tolkningsspår utvecklar det delvis dolda att när  

Inga vaknar från nattens sömn, finns ensamheten igen, det finns inget 

vi där, de som kunnat ingå i en gemenskap är döda. Drömmens berät-

telse återkommer med spårets ensamhet och existentiell ovisshet. 

Handlar berättelsens kommunikation om att en dag inträffar det att 

man måste bryta upp från livet?  

 

Sammanfattningsvis framkommer att Ingas berättelse fördjupar förstå-

elsen för det existentiella utsatta en allvarlig sjukdom. Tolkning av 

texten visar att det hos Inga finns en egen förståelse och acceptans för 

att gränsen till döden är det som bestämmer livet. Denna gräns går inte 

att bortse från utan innebär endast ett möjligt ansvar att förhålla sig 

till. 

4.2.1 Sammanfattande kommentar 

Hur upplevs upptäckten av sjukdomen och den första tiden därefter? I 

berättelserna ovan framgår att sjukdomen leder till svåra livsföränd-

ringar för var och en av kvinnorna. Att temporärt förlora förmågan till 

helhetssammanhang är, liksom upplevelsen av kaos, en mer övergri-

pande tolkning som framträder i samtliga kvinnors berättelser. Sjuk-

domsupptäckten medför en chock. Upplevt kaos och livsångest omöj-

liggör tankar på en framtid. Livssituationen berör också ansvar i nära 

relationer och existentiell ensamhet. Förlorad självbild i rädslan för 

tankar på slutet som gestaltas är gemensam. Livsleda och meningsför-

lust infinner sig och tankar på död, meningslöshet och isolering akti-

verar återkommande ångest. Insjuknandet följs av en livskamp, den 

ofrihet som sjukdomen för med sig och tankar på döden, livet som 

ändligt. Sammantaget för denna extraordinära livssituation för med sig 

svårigheter för kvinnorna att skapa mening i det som sker. Analysen 

av berättelserna om sjukdomsupptäckten och den första tiden med 

sjukdomen visar på ett dramatiskt tidsligt avbrott i kvinnornas me-

ningsskapande, men också en påbörjad fortsättning. Gemensamt i tex-
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terna som undersöks är de dramatiska katastrofupplevelserna av att 

sjukdomen är livshotande.  

4.3 Kvinnornas möten med sjukvården  

I kvinnornas berättelser om sjukdomsupptäckten och den första tiden 

därefter spelar deras kontakter med vården en betydande roll. Själva 

sjukdomsupptäckten har beskrivits som en process som lett fram till 

en diagnos på en allvarlig sjukdom. Denna process har omfattat ett 

antal sjukhusbesök och undersökningar. Inte minst är själva kontak-

terna med läkare och sjuksköterskor något som kvinnorna uppehållit 

sig vid i sina berättelser. Jag har därför valt att samla dessa frågor un-

der rubriken ”möten med sjukvården”.  

 

Här behandlas först kvinnornas tankar och upplevelser av sjukvårdens 

omhändertagande i samband med insjuknandet, och den första tiden 

därefter, så som den framträder i berättelserna. Det kvinnorna talar om 

när det gäller sjukvårdens omhändertagande är framför allt att de inte 

känner sig respekterade och att de upplever sig underordnade i bemö-

tandet. Berättelserna handlar delvis om en upplevelse av kränkning i 

samband med sjukdomsbesked och delvis om en kritik mot bemötan-

det i vården. I den svåra livsförändring som inträffat med sjukdomen 

finns hos de drabbade en önskan om att bli bättre, mera inkännande, 

professionellt bemötta i vården. Ett sätt att förstå dessa upplevelser av 

sjukdomens kränkning och sjukvårdspersonalens otillfredsställande 

bemötande kan vara att sådana patientreaktioner är en del av reaktio-

nen på att ha blivit drabbad av en livshotande sjukdom.  

 

I samtliga berättelser ges uttryck för kritiska reaktioner på bemötandet 

och omhändertagandet under sjukdomstiden. I Alvas berättelse sägs: 

”Läkarna är valhänta i sitt bemötande i svåra situationer, de bemötte 

inte den själsliga smärtan och krisen utan enbart sjukdomen.”  

Kvinnorna känner ett glapp mellan förhoppningar om att få vara en 

unik person och upplevelsen av att vara ett medicinskt sjukdomsfall.  
 

Berättelsernas minnen handlar främst om upplevelser av att den in-

formation som erbjudits inte har getts på ett sätt som underlättat att 
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härbärgera existentiell ångest. Den allvarliga sjukdomen gör dem sår-

bara och i sin förtvivlan upplever de stundvis ångest och tomhet, men 

detta är inte något som de direkt talar om med vårdpersonalen.  

Ett sätt att förstå kvinnornas erfarenheter och upplevelser av vården, 

kan vara att i dessa möten måste den medicinska bedömningen kom-

ma i första hand. Följden av en komplicerad diagnos kan ha blivit att 

kvinnorna inte upplevt att de mänskliga mötena i svåra stunder ut-

vecklats tillräckligt med personalen.  

 

I berättelserna talar kvinnorna om att de mestadels lämnas ensamma 

med sin rädsla i det obekanta och oförutsägbara. När kroppen är livs-

hotande sjuk mår också själen dåligt. Det gavs inget stöd av läkarna 

till Alva, när det gäller rädslan för döden. Kontaktsjuksköterskan var 

stödjande. Alva kunde ringa till sjuksköterskan när panik uppkom:  

 

Ja ångest fick jag. Den unga sjukhusläkaren på det an-

gränsade sjukhuset förstod inte det här, men kontakt-

sjuksköterskan förstod och förmedlade en farmakologisk 

behandling. Jag stretade emot först men började sen efter 

en tid och det blev bra. 

 

På det mindre sjukhuset bad jag att få byta läkare som 

var för ung och stressad. Jag hann inte tänka förrän läka-

ren var färdig och hade lämnat rummet. Det orsakade 

mig stress och jag behövde tid. Det hjälpte inte mig för 

det blev aldrig ett möte mellan oss. Därefter fick jag en 

annan läkare och det blev bra, för då fick jag också tid 

för kontakt. 
 

I Annas fall tog det sig uttryck så här: ”Vid ett återbesök när inte läka-

ren lyssnade på min oro och ångest så kände jag mig kränkt och 

gick.” Talar texten om den oförståelse som aktualiseras i ett underläge. 

Är detta framkallat av läkares ignorans? Kajsa uttrycker en upplevd 

norm för hur man skall vara som patient i kontakten med vården: 

”Man skall veta sin plats i sjukvården som patient. Man skall hålla sig 

inom ramen om hur man skall förhålla sig på ett sjukhus.” Det verkar 
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som om man trots livshotande ohälsa av sig själv och/eller av andra 

förväntas förhålla sig till normen för att vara patient. 

 

En tolkning av texterna handlar om att sjukvårdspersonalens bemö-

tande, men också om personalens flykt från patienternas sjukdoms-

upplevelser in i eget arbete. Missnöjet i berättelserna riktas mot att 

vården inte kunnat se och bemöta den ökade belastning på den enskil-

de. Det berättas följaktligen om att sjukvården brister, när det gäller 

att vara en partner i meningsskapande samtal. Detta är givetvis kvin-

nornas upplevelser av möten med vården, sedda från deras horisont. 

Här kan man ändå fråga sig om den uppkomna meningsförlusten under 

den första tiden efter sjukdom skulle kunna ha lindrats med ett annat 

bemötande och omhändertagande. Betydelsen av ökad personlig auto-

nomi i kontakt med sjukvårdens arenor framgår indirekt skildringar av 

hur upplevd ohälsa inom sjukvården bemöts. Synen på omhänderta-

gandet talar om den sjukes underordning och relateras av Anna till 

samhällets generella synsätt: 

 

Jag känner mig vilsen på något vis, i samhället som det är idag. 

För att riktigt bli tagen på allvar och få hjälp när man blir sjuk, 

då skall man nog vara man och idrotts–, alltså en idrottsman. Ja 

då får man snabb hjälp och då verkligen bryr man sig. Titta på 

dom handikappade, vad har dom för status idag, ingenting. Att 

man känner sig behövd och gjort nåt bra i livet. Idag möts man 

av tystnad, ingen bryr sig. 
 

Anna fortsätter med ett exempel på andra levnadssätt som skiljer sig 

från svensk kultur: 

 

I samhället behöver vi hitta tillbaka till att bry oss om 

varandra. Om man går tillbaka i tiden till olika indian- 

och afrikanska stammar som levde nära varandra, så 

stressade de inte utan levde mer för dagen. Jag upplever 

en vilsenhet i dagens samhälle genom att närheten mel-

lan människor förlorats. 

Förmågan att bara vara har försvunnit under vår genera-

tions levnad. Jag frågar − lever vi rätt?  
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Också Alva talar om bemötandet att bli bemött och lyssnad till också i 

personliga frågor.  

 

Läkarna är valhänta i sitt bemötande i svåra situationer, 

de bemötte inte den själsliga smärtan och krisen utan en-

bart sjukdomen. Det hade varit betydelsefullt att inte 

känna sig övergiven av dem. 

 

Underliggande finns i Alvas berättelse en besvikelse riktad mot läkare, 

samtidigt med en plågad oro vid beskedet om den allvarliga sjukdo-

men. Alva uppfattar sig blir bemött och förstådd av läkaren i upplevel-

sen av att vara övergiven och lämnad åt sig själv. En tolkning kan vara 

att läkaren fick ta emot Alvas överföring av vanmakt, eller tvärt om. 

Eller var det ett enkelt missförstånd som uppkom i stunden? En fråga 

som väcks är om det aningslösa bemötandet skulle kunnat vålla mind-

re förtvivlan, eller var det en psykologisk förnekelse som skonade i 

stunden från det som inte kunde hanteras? Läkaren ger ett besked som 

upplevs ha den existentiella innebörden att tiden som återstår i livet är 

ändlig.  

 

Berättelserna om reaktioner på vården och omhändertagandet är inte 

bara dystra, utan även exempel på gott bemötande finns. Ett exempel 

ser vi i Kajsas berättelse:  

 

För mig är makt något positivt, det innebär att jag kan 

påverka. Jag kan uppleva att jag haft makt som patient.  

 

Ibland tror jag att det varit lättare att vara manlig patient. 

De lyssnar mer på en man åtminstone inbillar jag mig 

det. På en specialistklinik träffade jag en kvinnlig läkare 

som var jämlik. De ser till helheten på ett annat sätt än 

manliga läkare. På den kliniken är det definitivt jag som 

har haft makten. Ja det känner jag. Det är jag som tagit 

initiativet och också tillåtits få ta initiativ. Jag har mak-

ten över mitt eget liv.  
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I berättelserna handlar tolkningen om betydelsen av att vara delaktig 

och själv ha möjlighet att påverka sitt dagliga liv även i vården. Läsa-

ren har fått ta del av det kvinnorna talar om när det gäller sjukvårdens 

omhändertagande, de känner sig inte helt respekterade och upplever 

sig underordnade i bemötandet. Det kvinnorna berättar om utebliven 

kommunikation med vårdpersonalen kan också dölja en egen kamp 

för att bevara självrespekt och integritet. Det är inte främst den allvar-

liga cancern, stroken eller hjärtinfarkten man återkommer till i berät-

telserna utan indirekt förlorade meningssammanhang som en konse-

kvens av sjukdomen.  

 

Är det alls möjligt inom sjukvårdens minskade ekonomiska ramar att 

på djupet prioritera förståelsen av den enskildes existentiella levnads-

öde? I enlighet med Ricoeurs194 dialogiska resonemang kan missför-

stånd uppkomna i de professionellas användande av ett språk som 

förenklas och förvrängs. Följden kan då bli att de sjuka under utsatthet 

upplever sig uteslutna från insikter om sina livsvillkor. I sådant fall 

förstås inte fenomenet som ett enkelt missförstånd utan som en ”pseu-

dokommunikation” med motiv att eventuellt ”systematiskt avleda” 

kommunikationen. Kan hälso- och sjukvårdens otillräckliga förhåll-

ningssätt tolkas såsom Ricoeur195 gör. Åsyftas den medicinska ”tradi-

tionens auktoritet”? I Ricoeurs anda borde det handla mer om narrativ 

kommunikation som öppnar och inte utelämnar den mellanmänskliga 

och existentiella dialogen med patienten. I berättelserna handlar tolk-

ningen om betydelsen av att vara delaktig och själv ha möjlighet att 

påverka sitt dagliga liv även i vården. 

  

                                                 
194

 Jfr Ricoeur, 1986/1993, s. 138. 
195

 Jfr ibid., s. 117-118. 
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4.4 En fördjupad analys av sjukdomsupptäcktens 
existentiella innebörder 

Med utgångspunkt i ovanstående presentation av kvinnornas berättel-

ser övergår jag här till en fördjupad analys av insjuknandets existenti-

ella innebörder, baserad på samtliga kvinnors berättelser.  

 

Enligt Ricoeur innebär en analys av berättelsernas meningsskapande 

att man i tolkning söker meningens innebörd ”framför” texten, en me-

ning som går utöver vardagsspråkets betydelser (se kapitel 2). En så-

dan fördjupad tolkning behövs för att tydliggöra kvinnornas erfarenhe-

ter som en ”utvidgning av förståelsen av den andre”. Den fördjupade 

analysen ersätter den första (direkta/naiva) förståelsen i tolkning av 

berättelsens utsagor med andra aspekter än de som de berättande själ-

va ger - och på andra, djupare (indirekta/kritiska) nivåer i texten. Den-

na fördjupade analys bygger på det mest framträdande som tas upp i 

berättelserna, och eventuella betydelsefulla samband mellan dessa 

erfarenheter. Det som behandlas här är händelser av avbrott i me-

ningsskapandet, så som upplevelser av kaos och en förändrad tidsupp-

fattning, en förlorad förmåga till helhetssammanhang, rädsla för iden-

titetsförlust och för döden samt en vilja att fortsätta leva i och med 

motgångar. 

4.4.1 En förändrad tidsuppfattning och upplevelser av kaos  

I analysen av berättelserna har jag funnit att en förändrad tidsuppfatt-

ning och upplevelser av kaos har en central betydelse när det gäller att 

förstå insjuknandets existentiella innebörder. 

 

På vilket sätt får tid betydelse i samband med upptäckten av sjukdo-

men? Det hade gått olika lång faktisk tid sedan de olika kvinnorna fått 

sitt sjukdomsbesked när deras minnen från insjuknandet uppmärk-

sammades i återberättandet. Den enskildes subjektiva tid tar olika stor 

plats i berättelserna, och det de berättar om är olika, men det gemen-

samma är att det handlar om en ändrad tidsuppfattning. Den plötsliga 

vetskapen om den allvarliga sjukdomen är inte hanterbar i stunden. 
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Upplevelsen är att ”tiden stannar upp”. Kvinnorna befinner sig tempo-

rärt i ett ”nu” som inte kan överblickas tidsligt. De förlorar förmåga 

att relatera sjukdomens osäkerhet till en rationell syn på framtiden, 

som mätbar tid. I sin rädsla, när de konfronteras med sin dödlighet, 

sätter de sig själva på ”spel” i tankar på liv och död. Det är en tid av 

splittring och osäkerhet, kort sagt ”en djupt mänsklig tid”.196 Tolkning-

en handlar om livets skörhet. Tiden som inkluderar en framtidshori-

sont förändras i livskonflikten i en ambivalens mellan vad de önskar 

och vad de fruktar. Kvinnornas begränsade livstid blir plötsligt upp-

levd i ”blockerad tidsrealitet” för dem själva. Livets ändlighet blev i 

tanken en verklighet.197 Sjukdomsförhållandenas sårbarhet gör att det 

levda livet förlorar sin framtidsmöjlighet. 

 

Vad betyder i texten den ofrihet och det livshot, som sjukdomen för 

med sig? När chocken har upphört övergår detta till en erfarenhet som 

kan berättas. Det är när personen efteråt befinner sig i Jag-Det-

relationen till sjukdomsupplevelsen som meningsskapandet sker. Där 

finns både förmedlad erfarenhet och distans. Den avgörande upplevel-

sen av livshotande sjukdom får efteråt en orienterande funktion och 

aktualiserar ”nutidlighet”.198 Detta får i sig stor betydelse, och ”date-

ringen” ger riktning och avstånd till andra möjliga ”datum”. En återin-

skrivning av den upplevda tiden i den mänskliga tiden görs, när sjuk-

domens symtom visar sig och diagnos meddelas. Ett återkommande 

mönster i berättelserna rör sjukdomens tidsförlopp med personliga och 

upplevda föreställningar med svårhanterliga inre konflikter om livets 

ändlighet som inte stillas. 

4.4.2 Förlorad förmåga till helhetssammanhang  

Analysen av sjukdomens existentiella innebörder visar också på att 

när livet förändras eller begränsas då man drabbats av en allvarlig 

sjukdom så leder detta till förlorade helhetssammanhang i bemär-

kelserna meningsförlust och svårigheter att uthärda sjukdomens oviss-

het. 

 

                                                 
196

 Jfr Ödman, 1979/2007, s. 66.   
197

 Jfr Van Deurzen-Smith, 1988/1998, 2003. 
198

 Jfr Ricoeur, 2000/2005, 1986/1993, t.ex. s. 217. 
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I tolkningen handlar det om att nå en ökad förståelse av berättelserna 

när det gäller hur livet förändras eller begränsas genom att man drab-

bas av en livshotande sjukdom. En fråga är hur meningsskapande på-

verkas och förändras vid sjukdomsupptäckten? Det handlar i samtliga 

berättelser på olika sätt om ett förlorat helhetssammanhang den första 

tiden efter sjukdomens upptäckt. Vad innebär det då att förlora förmå-

ga till helhetssammanhang?  

 

Att inte uthärda sjukdomens ovisshet uttrycktes i Alvas berättelse med 

vändningen: ”Eftersom läkaren sagt att det var en dödlig sjukdom, så 

kände jag – att när då? I morgon?” I analysen problematiseras att un-

der den första tiden handlar meningsförlusten om att inte kunna här-

bärgera den objektiva tiden på ett rationellt sätt. En känsla av existen-

tiell overklighet och senare en förlust infinner sig vid sjukdomsbeske-

det, och livet begränsas av det kaos som uppstår. För Moa var det den 

oväntade knölens uppkomst som krävde hennes uppmärksamhet när 

sjukdomsbeskedet ledde till att det som hände blev obegripligt. Berät-

telsen handlar om att livet rämnade, men efter beskedet fick Moa ändå 

gå hem till sin ensamhet. Hennes självförståelse låstes när den allvar-

liga sjukdomen meddelades. 

 

Den ovisshet och förvirring som sjukdomen medförde var processer 

som blockerade och ledde till ett förlorat helhetssammanhang. För 

Margit och Inga blev chocken vid insjuknandet inte lika dramatisk. 

När Inga tappar bort sammanhangen ”kort tid” under insjuknandet 

formuleras det så: ”Jag måste tvätta mig och klä på mig. Jag var inte 

redo att åka till akuten”. Vid det tillfälle då Anna förlorat helhets-

sammanhang var hon inte säker på att hon skulle överleva sin cancer. 

Det var svårt att orka med livet med livshotande sjukdom, att uthärda 

när livet begränsats så. Ett annat exempel ges i Kajsas berättelse om 

när hon inte kunde tala längre: ”Jag … visade och gestikulerade till 

dem som kom till mig på sjukhuset. Det var ingen i personalen som 

uppfattat att jag var rädd för jag trodde, att livet kunde ta slut den 

natten.” Kajsa befann sig först i ett chocktillstånd med minskad per-

sonlig distans till vad hon själv befann sig i för tillstånd. ”Jag blev 

väldigt rädd och fick panikångest.” Hur kan den svåra livskampen och 

tankar på döden förklaras och mer förstås i relation till uppgörelse 
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med livet självt? Tanken på att hantera den egna döden tog sig många 

svårtolkade uttryck. 

 

I berättelserna kan en dramatisk spänning identifieras, mellan att vara 

fokuserad på nuet och att ha tankar på sjukdomens eventuella progres-

siva förändring. Personlig existentiell ensamhet, parad med ångest, 

upplevs som något ohanterligt genom förlorad kontroll av samman-

hang.  

tidsliga  

Sammanfattningsvis är en gemensam innebörd av sjukdomsupptäck-

ten en meningsförlust som infinner sig i samtliga berättelser. Upple-

velsen i ett akut skede medför att det egna helhetssammanhanget för-

loras, och livet begränsas av kaos när det är omöjligt att uthärda sjuk-

domens ovisshet. Den grundläggande fråga som ställs, när man får 

besked om den allvarliga sjukdomen är, om livet skall ta slut. Reak-

tionen blir kaos och chock, de drabbade förlorar härigenom förmågan 

till helhetssammanhang vilket ger insjuknandet innebörd av att något 

är förlorat.199 

4.4.3 Rädsla för identitetsförlust och för döden  

Analysen visar vidare på sjukdomens innebörd i form av några olika 

aspekter av rädsla: en dold rädsla för förlorad identitet i sjukdomens 

progression, döden som en tänkt lösning med tankar på att i förtid 

avsluta sitt liv samt en konfrontation med det egna livets gränser både 

direkt och indirekt.  

 

Relaterad till en föreställning om sjukdomens progression finns en 

dold rädsla för att den egna identiteten kan gå förlorad. Ett drag är att 

en upplevd rädsla, svår smärta samt att vara utlämnad och förlora kon-

trollen över sig själv är sammanflätade i kvinnornas berättelser. Mar-

gits fysiskt smärtsamma omvälvande upplevelse klär sig symboliskt i 

den brutala bilden, att någon ”stampade på mitt bröst”.  

 

                                                 
199

 Som jag tolkar till en mer omfattande reaktion på livets ändlighet än den psyko-
logiska krisens chock- och reaktionsfas. 
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Då sjukdomen uppfattas som livshotande uppstår en gränssituation 

som domineras av lidandet, ensamhet, och rädsla för döden. I kampen 

med dessa upplevelser finns en känsla av att den egna identiteten kan 

gå förlorad. Upplevelsen är att befinna sig inför något ohanterligt. I ett 

tillstånd av övergivenhet uppstår tankar om att avsluta det egna livet.  

 

För Alva började rädslan för identitetsförlust med en tid av menings-

förlust till följd av upptäckten av den osannolika sjukdomen: ”Men då 

rasade världen, det gjorde den. Och det varade länge.” För Moa tog 

identitetsförlusten sig det här uttrycket: ”Då kände jag att nu pallar 

jag inte för mer, nu får det vara nog.” Alva tänkte också på hur hon 

konkret skulle ta sitt liv. Hon ringde upp en läkare och frågade hur 

hög dos morfintabletter som behövdes för att ta sitt liv. ”Ja, på något 

vis trodde jag att var dag skulle vara den sista.” Det sägs i Alvas be-

rättelse att till ett uppsatt datum skulle hon orka leva, men sedan fick 

det vara nog. Det som har lyfts fram i tolkningen om den första tiden 

efter sjukdomens upptäckt är upplevd existentiell ofrihet. Tankar om 

att avsluta livet i förtid har funnits på liknande sätt i Alvas och Moas 

berättelser.  

 

Gemensamma drag i berättelserna är således att sjukdomens ovisshet 

ger en existentiell utmaning med tankar på döden. I stunden finns tan-

kar på att det vore bättre att inte leva, något som berör existensen. Un-

der sjukdomstiden funderade Moa tre gånger på att ta sitt liv. ”När det 

sedan blev massivt med sjukdomen kom de här tankarna med själv-

mord tillbaka.”  

 

I uppgörelsen med den ofrihet som sjukdomen för med sig finns att i 

framtiden inte få existera, som ett sätt att fly från stundens våndor. Det 

ledde i berättelserna till prövande tankar om att själv avkorta sitt liv. 

Detta kan tolkas som uttryck för ett förlorat existentiellt sammanhang.  

Anna talar om sin kamp och sin rädsla för att ge upp inför det omöjli-

ga. När livet på något sätt miste sin betydelse tillkom hos Anna ytter-

ligare en tungt steg: ”Det fanns en kortare period när jag inte ville 

leva. Jag tänkte det är ingen idé, vad lever jag för?”   
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Döden som en befriande ”tankesymbol” blir i flera fall en tillflykt bort 

från ångest och ensamhet i livskampens våndor. Tankar på att avsluta 

sitt liv i förtid uttrycks dock inte i Margits eller Ingas berättelser.  

 

Hur ser konfrontation med ett förväntat dödshot ut? I berättelserna 

uttrycker speciellt Alva, Moa och Kajsa föreställningen om sin framti-

da död. I en text konfronterar Kajsa livets skörhet: ”Det går att tänka 

att tåget skulle spåra ut när man åker. Men skulle det hända är det 

inte det jag vill.” En yttersta konsekvens av att leva med livshotande 

sjukdom blir i prövningarna ett tänkt självmord ”som om”. Tankarna 

återkommer, men övergår parallellt till fördjupad bearbetning av livets 

betydelse.  

 

Konfrontation med det egna livets gränser sker både direkt och indi-

rekt. Den kaotiska upplevelsen av att leva med livshotande sjukdom 

beskrivs indirekt av Alva genom en bild: ”Jag vet inte riktigt, det är 

som en stor eld.” Bildens mångtydighet kan problematiseras i en ten-

tativ tolkning av symboliken. Frilägger eldens symbolik omställningen 

i sjukdomen? Kan detta liknas vid att vandra igenom en skrämmande 

brännhet eld som förtär? Eller kan elden som slocknar betyda att livet 

upphör? Kan bilden också betyda att elden ger värme under bistra för-

hållanden? Kan den ses som en symbol för en (dold) ångest eller en 

förlust av livsmod, eller är måhända elden en djup symbol för kärle-

kens värme som ger kraft? 

 

För Margit har tankar på sonens död gett ett djupt existenshotande 

avbrott i konfrontationen med det egna livets gränser. Det förflutnas 

tragiska verklighet skapar mening i en möjlig värld bortom henne 

själv. Det blir en återinskrivning i den mätbara tiden.200 En annan be-

tydelsefull relation i textspåret är Ingas make som inte längre finns i 

livet. Inga drömmer om förflutna relationer: ”Jag drömmer om mina 

föräldrar, min man och så vaknar jag och ligger och tänker på det.”  

 

Sömnens drömmar kommunicerar det som varit och är förlorat. 

Drömmen återkommer med ensamhet och existentiell ovisshet som 

härigenom prövas. Förlorade relationer tränger sig på genom dröm-

                                                 
200

 Jfr Ricoeur, 1986/1993, s. 225, 226. 



- 109 - 
 

men, något som kan ses som att det pågår ett implicit prövande av den 

egna döden. 

4.4.4 En vilja att fortsätta leva i och med motgångar 

Analysen av berättelser har även visat på viljan att fortsätta leva i och 

med motgångar. Centralt här är att när livet hotas av sjukdom blir livet 

samtidigt mer påtagligt, liksom att de prövningar som sjukdomen för 

med sig har en potentiell mening som resurs till ett framtida liv. 

 

Vad som kommer till uttryck i berättelserna är ett prövande av före-

ställningar om sjukdomen, både på liv och död. Alvas berättelse illu-

strerar detta: ”Men när livet är hotat då blir det viktigt.” Utifrån narra-

tiv teori201 kan de drabbades prövningar tolkas som en komplicerad 

viljeakt där det sker en ömsesidig sammanflätning av det ofrivilliga 

och frivilliga i livet. Trots allt som hänt handlar berättelserna om vil-

jan att fortsätta leva i med- och motgångar. Det finns en känslomässig 

pendling mellan uppgivenhet och någon form av accepterande. Berät-

telserna utmynnar i utsagor om att ”jag vill leva”. Kajsa vill i berät-

tandet fortsätta sitt liv trots utsatthet: ”Jag visste att mitt liv kunde ta 

slut och var beredd på det, då var jag rädd. … Det var den gången jag 

har varit rädd, eller rädd om livet.”  

 

Det är, som vi har sett, mycket förtvivlan som blandas med sorg i be-

rättelserna. Samtidigt genererar prövandet av konfrontation med dö-

den erfarenhet som kan ge en livsnära existentiell kunskap. För Margit 

förändrar sjukdomen hennes hållning till livet, ”Jag lever mer i nuet, 

framtiden är inget ord jag använder.” Med sin livshotande sjukdom 

lär sig kvinnorna genom den narrativa kommunikationen att känna sin 

utsatta existens gränser. Sjukdomens konsekvens för Moa var det yt-

tersta – vad skulle hända med ungdomarna? ”Jag tror inte jag är rädd 

för själva döden men omsorgen om dom.” En tolkning är att närman-

det till döden genom sjukdomsinsikten blir centralt i berättelserna, en 

”som om” -realitet att det skulle kunna hända. Detta kan samtidigt ses 

som en möjlighet i berättandet ta in mer av verkligheten om sjukdo-

men.  

                                                 
201

 Jfr Kristensson Uggla, 1994, t.ex. s. 138.  
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Konsekvensen av att vara livshotande sjuk har inledningsvis i berättel-

serna inneburit ohanterliga föreställningar som blockerat meningsska-

pande. En underliggande indirekt nivå kommer upp i berättelserna, 

efter initialläget när diagnosmeddelandet gavs. Meningsfullhet växer 

fram genom att livets gränser konfronteras. Insjuknandets existentiella 

innebörder av avbrott i meningsskapandet följs av viljan att fortsätta 

leva trots sjukdomens plågor. När livet hotas av sjukdom blir livet mer 

påtagligt. Dödens prövning har en potentiell meningsresurs till liv. 

Enligt Ricoeur är den egna födelsen inte en egen erfarenhet, men den 

ger en nödvändig horisont för alla erfarenheter som följer under li-

vet.202 En potentiellt meningsskapande generell resurs är att livet blir 

mer påtagligt, när det prövas av livshotande sjukdom. Att synliggöra 

den underliggande dödsfaran påverkar hanterandet av livshotande 

sjukdom och möjliggör alternativ utveckling att förhålla sig till och 

förstå det ohanterliga.  

 

Den ontologiska betydelsen av dödens generella roll i livsvärlden är 

nära relaterad till framtiden.203 Ricoeur diskuterar vad livets mening 

faktiskt kan vara, och menar att insjuknandet ger livet en fördjupad 

innebörd. Tanken på döden ger en möjlighet att förstå den mänskliga 

existensens villkor, ett prövande av dödens dynamiska samspel med 

liv. Detta är i berättelserna inte stigmatiserande, utan förstärker i pro-

cessen indirekt livets värde, som en latent meningsresurs. Denna tolk-

ning synliggör dödens förstärkande relation till livet i det meningsska-

pande som pågår i berättelserna. Den övergripande tolkningen är att 

såväl döden som det fortsatta livet prövas.  

  

                                                 
202

 Jfr Ricoeur, 2000/2005, t.ex. s. 436, 127. 
203

 Ibid.  
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4.5 Sammanfattande kommentarer 

Hur ser meningsskapandet ut i kvinnornas berättelser om sjukdoms-

upptäckten och den första tiden därefter?  

 

Det som uppmärksammas när det gäller insjuknandet handlar på olika 

sätt om livskamp, den ofrihet som sjukdomen för med sig och tankar 

på döden. Sjukdomen leder till svåra livsförändringar för var och en 

av kvinnorna. Sjukdomsupptäckten medför ofta en chock, som följs av 

ett upplevt kaos och ångest omöjliggör tankar på en framtid. Centralt i 

den nya livssituation som uppstår är också ansvar i nära relationer och 

en existentiell ensamhet. Ytterligare ett gemensamt drag i berättelser-

na är en förändrad självbild och en rädsla för identitetsförlust och dö-

den. I tolkningen blir närmandet till döden centralt, en ”som om” – 

realitet. Det ger parallellt en möjlighet att i berättandet mer ta in verk-

ligheten om sjukdomen. Att temporärt förlora förmågan till helhets-

sammanhang är, liksom upplevelsen av kaos, en mer övergripande 

tolkning av det som framträder i samtliga kvinnors berättelser. Sam-

mantaget är att denna extraordinära livssituation för med sig svårighe-

ter att skapa mening i det som sker.  

 

Berättelserna behandlar också kvinnornas upplevelser av sjukvårdens 

omhändertagande i samband med insjuknandet. Kvinnorna talar om, 

att de inte känner sig respekterade och att de upplever sig underord-

nade i bemötandet. I den svåra livsförändring som inträffat med sjuk-

domen finns hos de drabbade en önskan om att bli bättre, mera inkän-

nande, bemötta i vården, för att kunna tala om det svåra som de upp-

lever.  

 

Den fördjupade analysen av berättelsernas underliggande teman visar 

på insjuknandets existentiella innebörder. Analysen visar att tankar på 

döden relaterar till de existentiella livsvillkoren och tidslig ändlighet. 

Det pågår ett implicit dolt prövande av den egna döden som ger in-

sjuknandet innebörd av avbrott i meningsskapandet om liv och död. 

Den existentiella utsattheten handlar om att konfrontera livets gränser. 

Detta sker både direkt, indirekt och symboliskt. Berättelsernas pro-

gression handlar om en vilja att ändå fortsätta leva. Centralt här är att 

när livet hotas av sjukdom blir livet mer påtagligt och de prövningar 
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som sjukdomen för med sig har en potentiell mening som resurs till ett 

framtida liv.  
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5 Livet med sjukdomen  

5.1 Inledning 

I föregående kapitel behandlades den första tiden efter det att kvinnor-

nas allvarliga sjukdom upptäckts. I detta kapitel fortsätter undersö-

kandet av kvinnornas meningsskapande med avseende på vad berättel-

serna säger om det fortsatta livet med sjukdomen. Hur hanterar kvin-

norna sin allvarliga sjukdom? Vilka tillvägagångssätt väljer de för att 

ge sjukdomen en plats i det egna livet?  

 

Analysen visar att det kaos och det bristande helhetssammang som 

framträder i kvinnornas berättelser om sjukdomsupptäckten och den 

första tiden därefter i någon mån finns kvar över längre tid. Det som 

sägs om livets slut, eller icke-existens i föregående kapitel återkom-

mer också här. Samtidigt framträder alltmer försök att härbärgera 

sjukdomserfarenheterna, liksom att hitta sätt att fortsätta livet, med 

sjukdomen. Återberättandet analyseras också här med avseende på 

sådant som kvinnorna uppmärksammar i berättandets nu, och hur oli-

ka minnen får betydelse i berättelsen. Mer övergripande teman som 

kommer upp handlar dels om sjukdomens konsekvenser och livets slut, 

dels om livssammanhang och upplevelser av mening i vardagen. 

5.2 Sjukdomens konsekvenser och livets slut 

I detta avsnitt tar jag upp vad berättelsetexterna säger om kvinnornas 

tankar om sjukdomens konsekvenser i termer av livets slut. Att leva 

med sjukdom ger tankar som rör själva livet. Dödens problematik 

finns på så sätt ständigt närvarande i livet. Icke-existens finns som en 

överskuggande bakgrundsrealitet till livssammanhang och upplevelser 

av mening i vardagen. I berättelserna prövas dessa tankar på olika sätt. 
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5.2.1 Kvinnornas berättelser  

 

Moas berättelse 

Moa berättar om hur hon vill att hennes sista tid skall bli: 

 

Innan jag dör vill jag att mina barn samlas runt mig och 

att vi har pratat om det väsentliga i livet. Jag vill dö 

hemma. Allt finns nedskrivet, men jag har inte i detalj 

uttryckt det till ungdomarna.  

 

De vet var det finns nedskrivet. Jag har uttryckt vilken 

dikt som skall stå i dödsannonsen. Du är inte alls långt 

borta … 

Jag tror att själen fortsätter på något vis. Jag vet att det är 

så. 

 

Här ser vi hur Moa önskar att livet slut skall te sig. Hon har gjort nog-

granna instruktioner till sina ungdomar, och hon vill att de skall vara 

närvarande. Detta kan ses som att hon önskar få omsluta sina ungdo-

mar med kärlek i gemenskap. Vi ser också en förhoppning om fortsatt 

existens efter döden, men inte på vilket vis. Det som berättelsen talar 

om angående livets slut uttrycks också mer symboliskt. 

 

Min x-man är inte välkommen på min begravning som 

jag känner det idag. Jag vill ändå ha på mig min brud-

klänning i kistan, för då skiljs vi för alltid. Jag kommer 

att jordbegravas och ligga på mormors gravplats. I våras 

åkte jag dit och planterade blommor. 
 

En livslång relation med den före detta maken är bruten och det bety-

der att det tillitsfulla mötet inte fick ett rum, det lämnar separationens 

tomhet efter sig. Problematiken handlar om en kamp som flyttas från 

Moa själv till kritik mot mannen i det avbrutna äktenskapet. 

Här är det trots allt som hänt den vackra och romantiska döden som 

tas upp, med brudklänningen i kistan som symbol för detta. En tolk-

ning kan vara en längtan bort från livet som just nu inte är vackert 

utan utsatt och sårbart. Som alternativ tolkning är klänningen indirekt 
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en markering tillbaka till löftet som gavs en gång. Skulle det kunna 

handla om ett parallellt löfte att fortsätta detta tidigare liv? Möjligt är 

också att brudklänningen handlar om att ta kontroll över separationen 

och vara den som till sist får överge den man som en gång övergav 

henne?  

Berättelsen kan också relateras till något annat, till en utebliven be-

kräftelse från den andre, och en mer existentiell ensamhet som finns 

implicit i det berättelsen förmedlar om ensamhet och en avbruten rela-

tion. Livsproblematiken antas här inte handla om romantisering av 

döden utan om något mer komplex. Med användning av Ricoeurs204 

formulering handlar det om utplåning och förgänglighet, att ens liv är 

förgängligt och att allt får sitt slut någon gång. 

 

Kajsas berättelse  

Också Kajsa berätta om hur hon vill ha det ordnat vid livets slut, vid 

sin död och sin begravning. 

 

Ett av det första jag gjorde när jag blev sjuk var att tala 

om hur jag ville ha det den dagen jag var död. Jag vill 

ligga begravd i staden jag är född i för där finns mina 

rötter och där skall jag ner i jorden. På den kyrkogården 

har jag varit väldigt många gånger sedan jag blev sjuk. 

 

Den djupaste önskan är att jag inte vill ha så mycket folk 

omkring mig i dödsögonblicket, men att ha fått sagt far-

väl till dem som är en nära. Det är som mitt liv, jag är 

inte rädd att vara ensam. 

 

Idag vill jag att mina ungdomar träffas en gång om året 

när jag är död och har en trivsam gemenskap för att min-

nas att vi hörde ihop. De kan prata om hur det var även 

när det inte blev bra. Då vill jag säga till dem även om vi 

inte pratat om det, att då är jag med er. 

 

Kajsa har formulerat noggranna anvisningar om hur hon vill ha det vid 

sin död. Även här betonas betydelsen av närhet och gemenskap med 
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hennes ungdomar. Berättelsen förmedlar en stämning som närmast 

fysiskt berör avsked och saknad. Även Kajsa tar upp vad som kan 

komma att hända hennes ungdomar. I texten ser vi att hon hanterar sin 

medvetenhet om döden, det ofrånkomliga, när tidens ändlighet formu-

leras. Läsningen av Kajsas berättelse väcker frågor om hur det går att 

förhålla sig till dessa existentiella frågor i vardagen, att ”kliva” in i 

osäkerheten? I texten finns tankar som förbereder och organiserar den 

unika erfarenheten av det fruktade, det som inte kan påverkas. Det 

talas om att vara ensam och uttrycks också öppenhet för sorg och för 

det som inte går att förstå.  

 

I Kajsas berättelse finns tolkningsspår som går att följa till andra om-

kring henne. I det hon säger om ”kyrkogården” finns avtryck från tidi-

gare generationer som lämnat livet. Dessa spår har att göra med bety-

delsegivande relationer bakåt i tiden. I tanken på att inte längre finnas 

kvar i livet bearbetas det som kan betraktas som ”liknande” upprep-

ning från tidigare generationer, med vilka Kajsa söker en gemenskap 

med talet om gravplatsen. Samtidigt öppnas för möjliga livssamman-

hang i framtiden, här mot familjens ungdomar. Av intresse här är hur 

Ricoeur205 vänder på denna komplexa problematik genom att föra in 

tankar på de andras saknad. Han menar att detta kan försona och un-

derlätta att i förväg acceptera en egen framtida död. 

 

Annas berättelse  

Tankar på livets slut ser vi också i Annas berättelse. Här finns även ett 

sökande efter det som är existentiellt betydelsefullt:   

 

Det finns något mer, det existerar ett okroppsligt liv efter 

döden. Dödsfruktan handlar om förnedringen, om min 

fysiska kropp samt smärta. Tveksamhet känner jag inför 

jordens förmultning som ger nytt liv. 

 

Jag är rädd för kremering, men det stämmer inte för mig 

för när jag är död så känns ingenting. Det ger en existen-

tiell dimension om att inte existera med min kropp. Jag 

är inte rädd för döden, däremot finns rädslan för en 
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smärtsam död. Svårast är tanken att skiljas från nära och 

kära. Hopp menar jag – att egentligen tappar man det 

aldrig. 

 

Tankar på döden återkommer här. Dessa förblir i Annas berättelse 

ångestväckande då de handlar om separation från livet och den egna 

identitetens upplösning. De berör något outgrundligt i berättelsen. 

Ricoeur framhåller att själva prägeln av döden i grunden är något 

genomgripande och annorlunda till sin natur.206 Citatet tar upp vad det 

betyder att leva livet med sjukdom och det näst intill omöjliga, att 

kunna förhålla sig till den egna icke-kroppsliga existensen i livets ske-

den. Den djupa existentiella frågan ”vart är jag på väg” finns implicit i 

berättelsen, när tankar på livssammanhanget prövas. Närläsningen 

synliggör att det skulle vara betydelsefullt att hantera och mer förstå 

sin förändrade livsvärld som följd av livet med sjukdom. Den identi-

tetsförlust och separation som döden innebär prövas i tanken, liksom 

dödsprocessen som en personlig utplåning. Berättelsen uttrycker räds-

la att inte få fortsätta leva, och det väcker motstånd mot tanken på det 

svårhanterliga att någon gång förmultna och eventuellt bli till nytt liv. 

Men det handlar inte om att ge upp livet utan om att konfrontera 

dödsproblematiken. Det sker en inre personlig bearbetning i berättel-

sen, med en syn på döden som förstärker ett skapande av varaktighet 

under den existentiella utsatta sjukdomstiden. 

 

Margits berättelse 

Margit tar i sin berättelse upp tidigare erfarenheter av död i den när-

maste familjen. Det gick en mycket svår epidemi av scharlakansfeber 

när Margit växte upp, och alla tretton syskonen förutom Margit fick 

infektionen. De två yngsta dog. Hon själv fick fortsätta att leva. Detta 

övergår i berättandet till något smärtsamt, som har att göra med allt 

det som hänt i hennes egen familj i den krävande vardag som de levde 

i. I berättelsen talas också om egen dramatisk förlust av hennes äldste 

son som oväntat dog ung. Det var Margit som fann honom död, när 

han hade hängt sig. 
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Jag har arrangerat en begravning och det var min sons. 

Sorgen är så tung och svår och kommer fram när det 

finns beröringspunkter. 

 

Detta var fruktansvärt och smärtfyllt för Margit. Kan en naiv förståel-

se av berättelsen handla om Margits försök att förhålla sig till sonens 

död? I sin berättelse ger Margit uttryck för en återkommande sorg och 

saknad efter sonen och en djup egen ensamhet. Kan detta ses som en 

”existentiell ensamhet” i berättelsen om sonens död? 

 

Här finns således spår efter tidigare syskon som hon förlorat som ung 

samt spåren efter sonens oväntade död. Sorgen i berättelsen har sitt 

ursprung i dessa gränssituationer, som innebar konfrontationer med 

livets slut. Dessa erfarenheter av döden finns som personliga spår i en 

berättelsegestaltning, när den osannolika tragedin faktiskt hänt. 

 

Då sonen dog, ordnade jag en grav med tolv gravplatser 

till honom och de andra. Då frågade jag mig: Skall min 

förra man ligga där i graven? Han är ju mina barns far. 

Det är svårt som det varit och detta är inte tydliggjort. 

Jag skulle vilja att han fanns där men jag vet inte om han 

vill det. 

 

Gravplatsen med sin symbolik kan föra vidare till något som skapar 

och återkallar minnen av förlorad familjegemenskap och förenar på 

nytt. Är gravplatsen en minnesbild som ger omsorg till familjen som 

förenas i framtiden? Det som Margit berättar kan få en fördjupad tolk-

ning med hjälp av Ricoeurs tankar. Som Ricoeur207 hävdar är gravplat-

sen av tradition en helgad plats som skänker gemenskap. Det som be-

rättas om familjens gravplats kan därmed infogas i en gemensam håg-

komst i en större tid. Minnet förbinder den ena problematiken med 

den andra i hågkomsten, och den levda tiden infogas i den kosmiska 

tiden. Det förflutnas mening som unik erfarenhet går då att finna för 

Margit bortom sonens död. Relationen till den döde sonen kan bara 

framträda som ett meningsfullt spår av det som har varit. Den bevara-
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de inre relation utmynnar i ”sonen som inte längre svarar”.208 I berät-

telsen bearbetas och prövas således betydelsebärande och menings-

skapande relationer med dem som fortfarande finns nära. Analysen 

övergår, med hjälp av Ricoeur209, till en fråga som i ett kvalitativt 

språng fördjupar det komplexa: Kan Margits oavslutade sorg efter 

sonens död knytas till den förutsedda förlusten av det egna livet?  

 

Det väcker oro att tänka på att en dag skall man inte fin-

nas. När man kommit i den här åldern finns det så myck-

et som man vill städa undan efter sig. 

Man kan dö i en hjärtinfarkt och man tar det i sin mun 

för det kan hända. Det känns som att det inte är riktigt 

dags, att livet skall ta slut. Det är inte normalt att det är 

dags när man är sjuttio år och − vad är dags? 

 

Jag skriver om hur mitt liv varit och skall skriva hur jag 

vill ha det vid min begravning. Dit har jag inte kommit 

än, för det tar nog lång tid innan jag är där. 

 

Jag har här lyft fram den alldeles särskilda händelsen med sonens död, 

som är central i Margits berättelse. Då det inte går att försonas med 

sonens död får detta betydelse även för tanken på den kommande för-

lusten av det egna livet. Detta kan ses som en något undvikande stra-

tegi för tankar på egen död. 

 

Ingas berättelse 

Också i Ingas berättelse framgår hur hon gett tydliga anvisningar för 

hur hon vill ha det vid livets slut.  

 

Jag har skrivit hur jag vill ha det, eftersom sonen är enda 

barnet. Vi hade en jordbegravning för maken, sonen ville 

ha det så. Jag vill kunna åka till makens grav och tända 

ljus. Det är mycket som kommer upp av saknad men li-

vet måste ju fortsätta. 
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Jag har inga speciella andliga behov eller funderingar, 

men går i kyrkan någon gång. 
 

I berättelsen handlar det om att Inga inte vill bli mer sjuk och ligga på 

sjukhus, utan hon önskar att en dag få somna in under sömnen. Texten 

talar om en slags förnöjsamhet i sorgen, något som kan ses som ett 

accepterande av att livet förutsätter döden. Även här finns tolknings-

spår från tidigare generationers liv, som hjälper till att finna en mening 

i den existentiellt utsatta situationen. 

 

Alvas berättelse  

Under den första tiden, men också senare, finns en förändring i Alvas 

berättande om dödsfruktan:  

 

Dödsfruktan kan komma till och från, det upplevde jag 

väldigt mycket i början vid insjuknandet. Det var panik, 

men i dag är det nåt annat, det är mera en undran, en ny-

fikenhet om hur det kan bli, men också en rädsla. För 

slutet på livet hur det kommer att bli?  

 

Alva säger sig ha erfarenheter som hon tror gör att hennes liv blir lite 

kortare än många andras. Berättelsen formas, och livsvärden omfor-

muleras. 

 

För mig har ovissheten, hur lång tid jag har kvar att leva, 

framträtt. Å andra sidan är det en ovisshet för alla. Ja, 

det finns inom mig, tänker på det lite mer eller längre än 

jag annars skulle ha gjort. Vi lever inte vår nutid som att 

livet inte är begränsat. Det är en sorg att tänka på att livet 

blir kortare, för det är så mycket jag har kvar att göra. 

Det ger en sorg och också ångest. När min ångest inte tas 

emot av omgivningen blir det ”stopp”. 

 
Alva känner att hennes liv är osäkert, när hon tänker på vad hon helst 

vill göra av livet:  
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Jag funderar, hur jag skall göra. Det väcker tankar, hur 

länge finns jag kvar och vad skall jag satsa på? Är det 

någon idé och vad är idé att satsa på? Jag vet inte hur jag 

mår nästa månad. 

 

Det handlar om att Alva, när den dagen kommer, vill avsluta sitt liv 

utan smärta. Hon vill kunna dö i sömnen, få ett slut utan smärta och 

med sina nära och kära runt i kring. Det har inte så stor betydelse var 

det sker. I berättelsen finns att Alva tänker på sig själv som inte existe-

rande:  

 

Då blir jag väldigt ledsen, då går jag miste om så mycket 

som jag känner finns kvar i livet att möta, som jag inte 

upplevt än. 

 

Hur påverkas och förändras meningsskapande i berättelsen? Menings-

skapande begrundas inför framtidens förväntningar:  

 

Kärlek har blivit mer betydelsefullt sen jag blev sjuk. 

Det är viktigt och blir viktigare att uttrycka det, att visa 

det och att tala om det.  

Det kommer att ta slut för alla tänker jag då men på olika 

sätt. När jag tänker på mitt liv har det varit många svåra 

stunder och mycket har hänt. Av det tror jag att man 

växer och det gör att jag kan ta tillvara dagen. 
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5.3 Fördjupad analys av sjukdomens innebörder 

Denna fördjupade analys bygger på det som är mest framträdande i 

kvinnornas urval av erfarenheter och händelser i berättelserna, och 

eventuella betydelsefulla samband mellan dem. Den visar på några 

centrala och återkommande underliggande teman: Konfrontation med 

egen icke-existens och En vilja att fortsätta livskampen. 

 

Det kanske mest framträdande i materialet är kvinnornas berättelser 

om döden, eller icke-existens, som finns med som en återkommande 

och underförstådd verklighet relaterad till livssammanhang och me-

ning. Det medför att den identitetsförlust och separation som döden 

innebär prövas i tanken, liksom dödsprocessen som en personlig ut-

plåning. Deras sätt att berätta om den här situationen handlar inte om 

att ge upp livet utan om att konfrontera dödsproblematiken.  

 

Livshotande sjukdom är i vardagen förknippad med föreställningar 

och farhågor om försämring som kan uppkomma. Som framkom i 

föregående kapitel handlar det om tidens ofrihet som ibland väcker 

tankar på egen död sammanlänkade med relationer i familjen.  

 

Berättelserna kan i en granskning relateras till att förstå det komplexa 

genom Ricoeurs210 utveckling om ”kärlekskampen”. Den handlar om 

när bekräftelse uteblir från den andre. I berättelserna går det inte att 

ignorera förhållandet till släktingar. För att mer förstå existentiell en-

samhet överförs Ricoeurs syn på kärlekskampen som förstås i berät-

tandet om: ”Kamp och kärlek, tid och evighet, ansträngning och gå-

vor, pluralitet och enhet, vara och bliva.”211 Spänningen om allt detta 

kan implicit finnas med i berättelsernas kommunikation om ensamhet, 

en parallell process med relationssammanhang som förstärker upple-

velsen av det som förändrats med sjukdomens existentiella utsatthet. 

Det finns en stark koppling mellan sjukdomens yttersta konsekvens 

livets slut, och livssammanhang och upplevelser av mening i varda-

gen. 
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5.3.1 Konfrontation med egen icke-existens   

Kvinnorna upplever en egen existentiell sårbarhet som tar sig uttryck 

på olika sätt: som oro, plåga eller latent ångest. Dessa upplevelser kan 

förstås som något som åtföljer människans medvetenhet om sig själv 

och sin yttersta sårbarhet när hon ställs inför tanken på sin död och 

jagets upplösning.212 Livskonflikten med livets ändlighet och den egna 

döden som en konsekvens av sjukdomen tycks här leda till att kvin-

norna prövar att sätta ord på de innersta tankarna om egen icke-

existens. Olika förhållningssätt finns att hantera det ofrånkomliga, när 

tidens ändlighet formuleras under existentiell utsatthet. Samtidigt ut-

gör kvinnornas ansvarstagande och omsorg om sina närstående och 

deras sorg en mothållande kraft för tankar på att avsluta det egna livet 

i förtid (se särskilt Alvas och Moas berättelser). 

 

I texterna finns också metaforer för existentiell undergång. Tankar om 

att inte finnas mer, leder till en önskan att ge ett avtryck av sitt levda 

liv med gravplatsen som minnesmärke. I texten talas om besök vid 

minneslunden, ett privat avtryck och en egen framtida viloplats. För-

äldrar, graven och egen kommande grav omnämns i termer av min-

nesplats. Den i Ricoeurs213 mening tysta frågan kvarstår: Vad det är för 

mening, när den enskildes autonomi upplöses i dödens anonymitet? I 

livskonfliktens uppgörelse ger kvinnorna sig själva ett förflutet i talet 

om gravplatsen. Begravningen är en handling och den begränsas inte 

bara till gravsättningen. I framställningen handlar det om att efter des-

sa våndor kunna närma sig dödens mysterium som en del i det pågå-

ende livet. I Moas text berättas symboliskt om att kläs i brudklänning, 

som ett avslut för att hantera sjukdomsförändringens svårigheter av 

tänkt avsked.  

 

Hur ser den fortsatta narrativa meningsskapande innebörden ut? Livs-

sammanhang förutsätter döden som gräns. Konflikten mellan död och 

kärleken till livssammanhangens relationer reflekteras över i berättel-

serna. Vad innebär det att vara närvarande under vardagens livskamp, 

när livet inte är som förväntat? I Alvas, Moas, Annas och Kajsas be-

rättelser prövas i den berättande tiden en underliggande mening, slutet 

                                                 
212 Jfr van Deurzen-Smith, 1988/1998. 
213

 Ricoeur, 2000/2005. 
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på livet - ”mitt liv”. Förståelsen riktas mot den dolda konflikten om 

begräsning i tid som ofrihet, ett slags prövande motstånd mot den 

ofrihet den hypotetiskt begränsade tiden medför. Här finns också ett 

annat sätt att se på det. Enligt Ricoeur är förklaringen döden som den 

mäktigaste frånvaron mänskligheten känner - som de döda.214 Plågan 

av sorg, lidandets fysiska och själsliga smärta, rädsla och meningsför-

lust aktualiserar föreställningar om icke-existens. I sitt meningsska-

pande prövar kvinnorna, genom berättandet, ett antagande i form av 

ett ”som om” avslutande av livet. Livets utmaning hanteras ”som om” 

tiden upphör. Tanken att inte finnas med i framtiden återkommer. 

Samtidigt utgör generationer en minneskedja av samtida, föregångare 

och efterföljare215 som man blir inskriven i. 

 

I berättelserna framträder olika aspekter på kvinnornas föreställningar 

om icke-existens som en del av livskonflikten. En aspekt är döden 

som en yttersta utväg att kunna vara216, eller som en flykt bort från 

lidande. När väl distanseringen till döden bemästrats, så kan döden 

införlivas i självförståelsen och senare vara en latent meningsskapande 

resurs. Ricoeur understryker att biologiskt sett tillkommer det alla 

människor att dö, men att detta balanseras av livsviljan. Genom en 

djup anpassning kan ångesten omvandlas till ett accepterande av dö-

dens oundviklighet. På en grundläggande nivå får detta till konsekvens 

att viljan att leva skiljs från pressen att dö. Döden accepteras, men 

fortsätter att vara skrämmande och ångestväckande på grund av sin 

karaktär av något radikalt annorlunda.  

 

Icke-existens finns således som en närvarande bakgrundsrealitet till 

livssammanhang och mening i vardagen. En ontologisk utväg är att 

både kunna vara och kunna dö.217 Ricoeur förtydligar att döden relate-

rar starkt till framtidens tidsdimension. Dödens allvarliga hot sätter sitt 

avtryck och blockerar samtidigt upplevelse av liv och framtid. Berät-

telsetexternas meningsskapande om ”icke-existens” säger något om 

det djupt betydelsefulla i att de livshotade sjuka kvinnorna går igenom 

något mycket svårhanterligt. 

                                                 
214

 Jfr Ricoeur, 2000/2005, s. 298. 
215

 Ricoeur, 1986/1993, s. 218-219. 
216

 Ibid. 
217

 Jfr ibid. t.ex. s. 451, 453, 444-445. 
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5.3.2 En vilja att fortsätta livskampen 

Kvinnornas erfarenheter av livskonflikt uttrycks som ambivalens, ett 

spänningsförhållande mellan fruktad död och viljan att fortsätta leva, 

en levd tid som förenar döden med livet som levs. Upplevelserna i 

återberättandet får en ”livstydande” latent mening och betydelse för de 

berörda. I en upplevd existentiell livskamp blir kvinnornas existens 

livsviktig. 

 

En tid av livshotande sjukdomskaos följs av ett prövande av de egna 

erfarenheterna, och smärtsamma minnen kan efterhand problematise-

ras. Kvinnorna utgår från sig själva i sin förförståelse i berättandet 

som fördjupar förändringen av det obekanta och oförutsägbara. Den 

allvarliga sjukdomen förändrar radikalt kvinnornas vardag och i upp-

levelsen finns ständigt återkommande tankar på livets ändlighet. Sjuk-

domsförändringen som skildras i berättelserna har existentiella konse-

kvenser i samtligas liv, både i konkret och abstrakt mening i tankar 

om icke-existens. Förhållandet till döden kan därmed ses som en kraft 

i själva livet, en önskan att acceptera döden fullt ut, inte bara som en 

föreställning om döden som avslutning på en levnadsbana utan som en 

process.218 Sorgen efter en avliden omvandlar den förlorade personens 

fysiska frånvaro till inre närvaro.  

 

Dessa ofta dolda aspekter på döden i livet finns med som bearbetning i 

berättelserna. Kvinnorna återfinner en helhet som följer med svår 

sjukdom i berättandet via upplevelserna av livets ändlighet. I konfron-

tation med dödens icke-existens utvecklas efter hand en form av an-

passning till att leva sitt liv med sjukdomen. Det handlar om en latent 

meningsskapande process, från kaos till personlig insikt och fördjupad 

förståelse av liv och död som livet självt lär.  

 

 

 

                                                 
218

 Kemp, 1990, refererar till Derrida i sin text. 
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5.4 Sammanfattande kommentar 

Vad som beskrivs är olika konsekvenser av vad livet med livshotande 

sjukdom fört med sig. Hur lever man med sjukdomen över tid? Tex-

terna har under läsningen här besvarat frågan med återskapande av 

livssammanhang. Det tolkningsmönster som presenterats klargör vad 

som kan ha betydelse för livssammanhangens meningsskapande som 

utmynnar i sammanfattande förståelse av vad som ger betydelse i be-

rättelserna. Det som läsaren fått möta handlar om tankar kring vardag-

liga och upplevda betydelsefulla händelser i förfluten tid, i nu-tid och 

framtid. Klargörande om textens sak riktas inte heller här i tolkningen 

mot vad kvinnorna menat i sig, utan mera mot att förstå de förändrade 

livssammanhangens meningsskapande som pågår och finns i berättel-

serna.  

 

Analysen av materialet avser att klargöra mer av hur kvinnorna om-

prövar sin tidigare erfarenhet av livet i sin nuvarande verklighet. I 

dilemmat att förstå sjukdomens livssammanhang finns det existentiel-

la spåret som ger betydelse i berättelserna. En praktisk levnadskun-

skap som ligger nära vardagslivets existentiella villkor ges.  
 

Sammanfattningsvis har en fördjupad analys av sjukdomens konse-

kvenser visat på en acceptans av framtidens begränsning omväxlande 

med tvivel. Det innebär en konfrontation med egen icke-existens ut-

ifrån egen existentiell sårbarhet, hantering av att den personliga auto-

nomin upplöses i dödens anonymitet och upplevelse av minnesplat-

sernas symbolik. Det existentiella meningsskapande som avtäcks 

handlar om att våga möta livsvillkorens existentiella förändring. En 

uppgörelse med den existentiella livskonflikten innebär att integrera 

livets djupdimensioner och uthärda i en krävande mognadsprocess.  
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5.5 Livssammanhang och upplevelser av mening i 
vardagen  

I detta avsnitt undersöks sjukdomens innebörd relaterade till livssam-

manhang mer övergripande. Hur förändras den egna vardagen med 

sjukdomen? Vad är betydelsefullt i vardagen? Hur ser den levda erfa-

renhetens meningsskapande ut i ett vardagligt sammanhang?  

5.5.1 Kvinnornas berättelser  

 

Moas berättelse 
Frågan om mening i vardagliga situationer genom nära relationer finns 

med i samtliga berättelser. Moa reflekterar över meningsskapande 

som pågår i relation till andra, och hur det påverkar hennes möte med 

sig själv.  

 

Meningen i livet är främst genom att finnas för andra 

människor i det lilla som ger meningen tillbaka. Jag kan 

inte avfärda det som är svårt utan möter människor på ett 

helt annat sätt idag. Jag vågar vara i det svåra och flyr 

inte. Idag vet jag att det inte går att göra så mycket när 

andra har det svårt. Däremot kan jag finnas bredvid och 

gå tillsammans på livsvägen och dela det svåra. Idag är 

kärlek mer än en känsla. 

 

Hopp i livet finns med mina ungdomar, att få finnas med 

dem utifrån vad de själva vill. Att få behålla deras för-

troende ger också hopp. 

 

Hon talar här om att sjukdomserfarenheterna gör henne mer kapabel 

när det gäller att förhålla sig till andra och till sig själv.  

 

Olika vänner hörde av sig under sjukdomstiden, de ring-

de och sände kort och brev. En kvinna som jag lärt kän-
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na på en kurs gav mig ett paket. Det var en sten som hon 

målat på, det stod Mod. 

 

Den förändrade tillvaron med sjukdomen utmynnar i ett slags lärande i 

vardagens mellanmänskliga och ömsesidiga gemenskap. Sjukdomens 

utsatthet kan i sig föra med sig en omformulering av mening. 

 

Alvas berättelse 
I Alvas berättelse finns uttryck för att sjukdomen förstärker ömsesidi-

ga relationer till barn och familj. Medmänsklig kärlek och relationer 

till man, barn och vänner är viktiga och glädjefyllda.  

 

Att finna lusten blir glädjen, det tycker jag är jätteviktigt, 

för det ger en drivkraft på något vis. Glädje, det är vik-

tigt, men jag kan sakna det. Jag vet inte om jag blivit all-

varligare med åren.  
 

Paret reser utomlands höst och vår, men det är inte så betydelsefullt. 

Det är däremot det nära i vardagen, för det ger trygghet och där är 

hennes plats på jorden.  

 

Meningen med mitt liv är att vara till för andra. Genom 

att berika något till andra och naturligtvis till mig själv 

samt att göra gott. 

 

En relation är ju att man valt, men jag tycker mycket om 

att vara ensam också. Att vara ensam det tycker jag är 

väldigt härligt. Att skapa mig utrymme för ensamhet. 

 

Det är många som vet hur värdefullt livet är, även bland 

dem som inte är svårt sjuka. Dom som kom så småning-

om var så kloka. Speciellt en, hon bara fick akut bröst-

cancer på några veckor. Hon var så nära den erfarenhe-

ten så det var så skönt när hon kom. Jag kunde bara vara 

på nått vis. 
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Insikten blev efter detta med sjukdom, att livet är väldigt värdefullt 

och att det inte är värt att hänga upp sig på bagateller.  

 

Relationer är viktiga för Alva med sin man, barnen, vänner. Hon gjor-

de omvärderingar efter insjuknandet, och det betydelsefulla blev me-

ningsskapande genom att se det stora i det lilla. Livsmening idag, när 

det berättas, är det lilla och nära i vardagen. Hon har berikats av livet 

med en dotter och bonusbarn samt deras barn. Tillsammans med dem 

upplever hon stor glädje. Det ger kontraster i hennes utsatta liv att 

kunna få njuta och glädjas av de nytillkomna barnens liv:  

 

Det är så ljuvligt att hålla den nyfödde.  
 

Jag ville bara hålla och lukta och ta in deras speciella lil-

la värld som de är i. Som man undrar vad de är i, det blir 

så spännande. 

 

Frågan om liv rör det djupt mänskliga.  

 

Margits berättelse 
Margit reflekterar över att en konsekvens av att vara allvarligt sjuk är 

att detta förstärker vardagens meningsskapande relationer:  

 

Jag har före min sjukdom börjat att mera ge utrymme till 

mig själv. Fast sjukdomen har förstärkt det. Jag har lärt 

mig att ta vara på tiden efter insjuknandet och ger mig 

mera utrymme.  

 

Då mina första barn föddes och alla mina fem barns fö-

delse har varit viktiga stunder. Vi kvinnor plockar fram 

barnens födslar när vi hör andra berätta. Det finns kvar 

som ett klart minne. Vissa år i livet finns mer präglat när 

man tänker tillbaka till vissa händelser. Liv och kraft får 

jag genom barnen, speciellt när de har varit mindre. 

Barnbarnen går till mig om de behöver hjälp med något. 

Mening med livet idag är att få ett barn som haft pro-
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blem att fungera i vardagen. Idag är det enklare saker 

som ger glädje och liv. 

 

I Margits berättelse har barnen och barnbarnen gjort att livet är mer 

värt att leva än under sjukdomens första tid. Margit har omvärderat sitt 

liv, hon vill fortsätta att leva. Att leva med sjukdomen tycks här inne-

bära att förhålla sig med en accepterande förnöjsamhet till det svåra 

som hänt. Det förstärker livssammanhangens meningsskapande värde.  

 

Ingas berättelse 

Inga berättar om sin vardag: 

Jag tycker att man skall vara nöjd med vad man har, att 

det är som, det är. Kan inte bara gå och grubbla. Jag tän-

ker inte på kvällen ”uhrs” hur skall det vara i morgon. 

Det är ju skapligt i alla fall. Jag försöker att aktivera mig 

och är med i en pensionärsförening. Har jag tur så klarar 

jag mig bra. Jag har en aktivitet varje dag men det är 

gemenskapen som gör att det blir meningsfullt. Jag har 

många väninnor så jag är inte ensam. Men ensamheten 

blir annorlunda. 

När jag vid min mans grav sätter dit blommor och tänder 

ljus ser jag honom framför mig. När han var aktiv och 

jobbade. Det är mycket som kommer upp då … sakna-

den. Och då kommer oron … . Jag har ju varit änka i 10 

år, så jag har ju ingen att prata med, så här med … nära i 

vardagen. 

 

Men livet måste ju gå vidare. Jag har värderat om, jag 

vill fortsätta att leva. Livet har inte blivit värdefullare det 

har jag ingen känsla för. Men så har jag ju min son, han 

gör att livet blir viktigt. Meningen med mitt liv har varit 

min man och vår son. 
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I citaten uttrycker Inga både förnöjsamhet i sina funna aktiviteter och 

social gemenskap men också en ensamhet i saknaden efter makens 

närvaro. Mening med livet är mer än att överleva. Sonen ger Inga fort-

satt liv en mening och sammanhang. 

 

Annas berättelse 
Annas text talar om en vändning i sjukdomen:  

 

Mening fås i utbyte med andra människors erfarenheter 

och av att lära av livets skola. Att hjälpa andra männi-

skor och ge till dem gör livet meningsfullt. 

 

Svårast är tanken att skiljas från nära och kära. Barns fö-

delse ger liv samt de små korta lyckostunderna. Särskilt 

värdefullt är när familjen samlas. Barnen och barnbarnen 

gör mitt liv värt att leva.  

 

Kärlek är att vilja andra väl, att hjälpa och ge till andra. 

Det kan öppna upp. Jag har en önskan att det skall bli 

fred på jorden och att människor hjälper varandra. 

 

Också i Annas berättelse går det att se att det sker en förskjutning i 

vad som är betydelsefullt i livet. Anna uttrycker det betydelsefulla att 

leva tillsammans i kärlek och göra gott. Anna uttrycker det så här: 

 

Livet kan vara borta från ena dagen till den andra. Idag 

har jag blivit mer eftertänksam och rädd om de männi-

skor som finns i närheten. Lärdomen är att prioritera bort 

det som inte är väsentligt och jag har fått tillbaka en del 

av min livsglädje. 

 

Livet ger och livet kräver med sjukdomen. Kärleken till barn och 

barnbarn är särskilt meningsfullt för att livet åter är värt att leva. 
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Kajsas berättelse 
Kajsa talar om att hon börjar se sin förmåga att komma igen. Trots att 

det funnits svårigheter med sjukdomen så vill Kajsa inte byta med 

någon annan: 

 

Jag känner ett större livssammanhang – att allt hänger 

ihop. Livskraft tror jag mig fått från mina förfäder, det 

genetiska arvet. Hos min far finns en kraft som jag idag 

har inom mig, en kraft att kämpa vidare. Mamma har 

den positiva livssynen och brukar säga att det ordnar sig 

alltid – det har hjälpt. Mening skapas med kombinatio-

nen. Jag känner att det finns en kraft i mig och det har 

jag inte känt förut. Meningen med livet är att vara en 

länk mellan tidigare generationer som är döda och mina 

barn. 

 

Jag har alltid känt att det finns en mening med livet – 

men tror inte jag upptäckt min livsuppgift. Eftersom jag 

fick leva finns det väl en avsikt. När jag har mått dåligt 

är sjukdomen ett straff men idag mår jag bättre och då 

har sjukdomen en mening. 

 

Insjuknandet gav en liten varning till en förändring i mitt 

liv. Jag har stannat upp och börjat tänka och kanske finns 

lite andra vägar än vad jag sett tidigare i livet. Jag behö-

ver inte vara med överallt idag och kan le åt vissa fel jag 

gör. 

 

Tolerans har idag utvecklats genom mognad men kraven 

på mig själv kan jag inte komma ifrån. Jag kan säga till 

mig själv: Det är inte hela världen om du missar det här. 

 

För Kajsa är det värdefullt med en tyst samvaro, människor som inte 

behöver underhållas. Hon talar vidare om erfarenhet av andra relatio-

ner vid sjukdom: 
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Mänsklig kärlek ger vördnad vilket jag tagit del av när 

anhöriga hjälpte sina sjuka män eller kvinnor. De är fan-

tastiska. 

Jag tror att det är nästan ännu värre att vara anhörig. 

Själv är de friska och livet blir inställt på den som är 

sjuk. Jag tror att det är enklare att ha relationer omkring 

sig när man är sjuk än att vara ensam. Det förutsätter en 

bra relation som bygger på att man älskar varandra. För 

mig är det finaste att vara älskad och älska som också 

kan ge en njutning. Då får jag känna mig kvinnlig. Ge-

nom livet har jag ju varit älskad och ser hur värdefullt 

det är.  

 

Kajsa planerar inte för framtiden som tidigare, då meningssamman-

hangen har omvärderats.  

 

Innan jag blev sjuk planerade jag för min pension, för då 

skulle livet börja, när jag pensionerades. Nu planerar jag 

inte på samma sätt utan lever mer i nuet. Idag tar inte jag 

någonting för givet och planerar inte för en lång tid i för-

tid. 

 

Detta kan ses som att hon har stannat upp och kanske funnit andra 

vägar som ger bättre sammanhang, än de som yppat sig tidigare i var-

dagen. Uppmärksamhet i nuet ger upplevda kvalitéer av mening. I 

stundens uppmärksamhet skapas meningsfulla relationer, att ge sig 

själv egen tid är att uppmärksamma sammanhanget, att ta tillvara tiden 

som pågår i nuet kan ge ett meningssammanhang.  

 

Även minnen av en äldre släkting från förgången tid blir betydelseful-

la och närvarande i Kajsas berättande: 

 

Min farmor var en vis människa, men hon är död idag. 

Farmor hade människors vishet om att vara människa. 

Framförallt var det hennes tolerans mot andra människor 

för hon var annorlunda och vågade vara det. 
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Den livshotande sjukdomen inverkar på vardagslivet med en ofrihet 

som även kan leda till ökad tolerans i det egna livet. Betydelsen av 

gemenskap med anhöriga i varierade sammanhang återkommer i läs-

ningen.  

5.6 Fördjupad analys av sjukdomens existentiella 
innebörder 

Denna fördjupade analys bygger på det som är mest framträdande i 

kvinnornas urval av erfarenheter och händelser i berättelser och even-

tuella samband dem emellan. I analysen har jag funnit några centrala 

och återkommande underliggande teman: Livssammanhang och ge-

menskap över generationer och betydelsen av nära relationer.  

5.6.1 livssammanhang och gemenskap över generationer 

I berättandet kan känslan av sammanhang ha en strukturerande funk-

tion för vad som uppfattas möjligt att uträtta i livet. Att berätta utifrån 

personlig tid kan ha underlättat för kvinnorna att få syn på inre upple-

velser som de bedömer sin situation utifrån. Minnen med tidigare ge-

nerationers släktingar som varit betydelsefulla ger tankar på framtida 

livssammanhang. Som vi såg i Annas berättelse: ”Svårast är tanken 

att skiljas från nära och kära” Moa berättar: ”Innan jag dör vill jag 

att mina barn samlas runt mig och att vi har pratat om det väsentliga i 

livet”. I samtligas berättelser återberättas minnen av relationer till be-

tydelsefulla släktingar från förr samt i nutid speciellt till barn och 

barnbarn som skapar mening i den pågående tiden.  

 

Frågan om tid återkommer på olika sätt i berättelserna. Hur lever man 

med sjukdomen över tid? Ett väsentligt tema för meningsskapandet 

när det gäller sjukdomen i det vardagliga livet, är förhållandet mellan 

den objektivt mätbara tiden och subjektiv tidsuppfattning. Skillnaden 

mellan yttre och inre tid kan sägas finnas inom människan själv.219 De 

här berörda kvinnornas inställning till tid påverkar deras relation till 

och uppfattning av den. I tolkningen framkommer att livet med sjuk-

                                                 
219

 Stefan Klein, 2006/2008. 
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domen har skilda tidsdimensioner för livssammanhang och upplevel-

ser av mening i vardagen som de förhåller sig till.  

 

I berättandet tänker kvinnorna tillbaka på förfluten tid. De har vetskap 

om att livstiden är begränsade, och en konsekvens blir att omformule-

ra den pågående tiden till betydelsefulla speciella händelser. Ett frukt-

bart förhållningssätt som ger överblick är att utnyttja sin tid och sum-

mera viktiga händelser i det förflutna. Erfarenhet av existentiell utsatt-

het tycks leda till en särskild hantering av hågkomna händelser i det 

dagliga som något som hänt tidigare. Tid kan sträckas ut i minnet, 

likväl som längre tid kan komprimeras.220 Minnen av betydelsefulla 

relationer från förfluten tid ger meningsfulla upplevelser i nuet. Vi har 

till exempel sett att Kajsas minne av farmodern införlivas i ett me-

ningssammanhang. Ricoeur221 betonar att tankar på en tidigare genera-

tions sätt att leva kan handla om personlig identifikation genom släkt-

skap. Det har lyfts fram att återväckandet i minnet av en utslocknad 

tradition skapar enhet med den egna familjehistorien. En tolkning är 

att det handlar om att ha lärt känna ett Du och ett äkta Vi.222 Gemen-

skap i förfluten tid rekonstrueras för att bland annat finna fortsatt livs-

sammanhang med kontinuitet genom generationer. Det förgångna till-

skrivs inom berättelsen en närvaro i form av ”spår” från det förflutna. 

 

Uppmärksamhet i nuet rymmer, som vi har sett, existentiell utsatthet. 

De finns hos kvinnorna oroande tankar om framtiden. Kvinnorna pla-

nerar inte för framtiden, så som de gjorde före sjukdomen, med ut-

gångspunkt i en objektivt mätbar tid. Det finns en annan slags en tid, 

som uppkommer inom kvinnorna själva, som en upplevelse av inre tid 

som pågår.223  

 

                                                 
220

 Klein, 2006/2008.s. 14. ”Känslan för tiden är en i detalj utarbetad mental verk-
samhet. Nästan alla hjärnfunktioner deltar. Kroppsliga förnimmelser och sinnesför-
nimmelser, minnet och förmågan att smida framtidsplaner, emotioner och självmed-
vetande medverkar, och om så bara en av dessa mekanismer är störd rubbas upple-
velsen av tid eller försvinner helt.” Dessa tidsprocesser är både medfödda och inlär-
da. 
221

 Ricoeur, 1986/1993. 
222

 Jfr. Martin Buber, 1923/1990, 1953/1993. 
223

 Klein, 2006/2008.  
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En förändring är att i nutid är det ”enklare” upplevelser som ger liv. 

Kvinnorna strävar efter att leva mer i nuet genom att uppmärksamhe-

ten riktas mot det innersta varat. Det handlar mera om att ge sig själv 

egen tid och ta vara på tiden som pågår, speciellt när insjuknandet 

omnämns. En återkommande problematik som följd av livet med all-

varlig sjukdom är att härbärgera den objektiva mätbara tidens osäker-

het i stunden. Samtidigt gör oron för sjukdomens konsekvenser i fram-

tiden att denna fortsätter att vara oviss.  

 

Tidens avstånd komprimeras, nuet förenas med det som varit tidigare i 

livet.224 Själva tiden som förflutit ifrån det som återberättats får bety-

delse och ger orientering i tiden. Hur denna mentala tidsrymd uppfat-

tas, kommenteras inte i berättandet, däremot händelsens betydelse. 

Handlar tidigt återberättande om att skapa inre öar för att avdramatise-

ra sjukdomens bekymmer genom minnenas beröringspunkter med 

pågående tid? I återberättandet minns kvinnorna det som varit väsent-

liga upplevelser. Uppmärksamhet på att leva i nuet kan ha effekt på 

meningsskapande med erfarenhet av existentiell utsatthet. 

 

Berättelserna uttrycker en återkommande omsorg och ansvar om de 

närmaste. Enligt Ricoeur225 skulle det senare kunna förstås utifrån en 

möjlighet för det som varit att öppna upp mot framtiden i ett förverk-

ligande på nytt, där den skapande kraften och positiva livssynen från 

tidigare generation förts över till en person i en senare generation.  

Återkommande i samtliga berättelser är vardagens meningsskapande 

relationer och betydelsefulla relationer till tidigare generationer. Det 

finns en skiftning av perspektiv till dåtid med de egna barnens födelse 

och nära anhörigas död som lagrade meningsskapande erfarenheter.  

 

Textspårets meningsskapande är egen delaktighet i en kedja av gene-

rationer i ett slags ”sammandrag”. Det ger kraft och förmåga som för-

stärker viljan att kunna kämpa ihärdigt. Kan generationskedjans spår 

bli en länk i en försoningsprocess som innefattar acceptans av livets 

ändlighet? Erfarenhet av generationsskiften ges en existentiell mening. 

                                                 
224

 Klein, 2006/2008. 
225

 Jfr Ricoeur, 2000/2005, s. 471. 
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”Kraften” som talas om kan eventuellt förstås som en uppfattning av 

liv. 

5.6.2 Betydelsen av nära relationer 

Kvinnornas barn har en stor betydelse i berättelserna. De talar om att 

de inte vill avsluta sitt liv i förtid, med tanke på barnen. Sjukdomen 

förstärker på olika sätt relation till barn och övrig familj. De egna bar-

nen får uppmärksamhet hos samtliga kvinnor, och skapar betydelse-

fulla livsupplevelser och samhörighet som finns kvar och ger glädje 

och omsorgsfull gemenskap. Samhörighet utgör en betydelsefull del i 

tolkningen av livserfarenhet i relationer till barn och familj och upp-

levd gemenskap. Handlar det om att minnas sin tid och summera be-

tydelsefulla upplevelser i det förflutna långt tillbaka i tiden för att ska-

pa överblick av livstiden? Erfarenheten av sjukdomen tycks ge insik-

ter om betydelsen av ömsesidiga relationer och en autentisk delaktig-

het och närvaro, trots den osäkerhet som kommer till uttryck. Vilka 

processer leder till att man på något sätt kan acceptera och erkänna 

sina förändrade livsvillkor? Förståelse av den smärtsamma egna pro-

blematiken och den obegripliga erfarenheten har utmynnat i nya lär-

domar, en process som är ytterst krävande. I denna process utvecklas 

samtidigt ett vidgat livssammanhang med ett fördjupat existentiellt 

kunnande om den egna livssituationen. 

 

Analysen av berättelserna visar på ett genomgående drag som handlar 

om att mer finna kvalitén i livet och i en upplevd gemenskap. Me-

ningsskapande grundas i erfarenheten av att kunna vara öppen och att 

kämpa i vardagen. Erfarenheter i sökandet efter mening är särskilt 

värdefullt när familjen samlats i vardagliga sammanhang. Samhörig-

het med de närmaste ger gemenskap, sammanhang och fortsatt konti-

nuitet. I berättelsen finns, i en krävande lärandeprocess, en existentiell 

förändring i det autentiska mötet med sig själv. 

 

De begränsningar sjukdomen för med sig i vardagslivet vänds här till 

att särskilt uppmärksamma kärleksfulla relationer. Att vara älskad och 

att kunna älska får framträdande betydelse i det texten handlar om. 

Den tillgivna, vänskapliga kärleken som uttryck för relationen ger 
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sammanhang. Det är den kärleksfulla relationen i ett Jags ansvar för 

ett Du i djup tillit och respekt att leva upp till i den svåra förändringen.  

 

I citaten uttrycks strävan efter att leva mer i nuet genom uppmärksam-

het på det som skapar livssammanhang och inte så mycket med plane-

ring för framtiden.  

 

Berättelsen syftar på det mänskliga livets tillkomst av minnen, barns 

födelse ger liv och glädje, lyckostunder. Återupplevda minnen i den 

pågående tiden är objektivt summerad tid sedan flera år tillbaka, när 

de egna barnen var små samt senare om livslånga relationer som bru-

tits. Från minnen många år tillbaka i tiden återberättas om egna barns 

födelse och uppväxt, det skapar livssammanhang och upplevelser av 

mening. Med sjukdomserfarenheten upplevs att barnen och barnbar-

nen gör livet mer värt att leva än under sjukdomens första tid. De egna 

barnens födelse får uppmärksamhet, avstånd i tid är inget hinder för 

återupplevelsen. De vuxna barnen och barnbarnen ger livssamman-

hang som omfattar omsorg och ansvarstagande. Samhörighet är en 

stor del i tolkningen om livserfarenhet.  

 

Förståelsen i texten riktas mot att söka återfinna det betydelsefulla. 

Ohälsan har fört med sig en lärdom som handlar om att värdera livs-

sammanhang i vardagens familjegemenskap, och att också ge sig själv 

egen tid. Det handlar både om anpassning till andra och om den egna 

friheten att ta tillvara egna möjligheter som utvecklas.  

 

Det som vanligtvis togs för givet tidigare är till viss del återfunnet. 

Omsorg och relationer försonar. Bekräftelsen att bli sedd och älskad 

som unik person även med sjukdom är betydelsefull. Också möjlighe-

ten att i viss mening välja mera fritt än tidigare uppkommer. Ytterliga-

re en aspekt av det nya livssammanhanget har att göra med krav på 

prestationer till viss del har övergivits i sjukdomen. I stället erövras 

styrka att vara sig själv och lita på sig själv och kunna fyllas av tack-

samhet över att ha återfunnit vardagens och livets sammanhang star-

kare.  
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5.7 Sammanfattande kommentar 

I det här kapitlet har jag behandlat den existentiella betydelsen av att 

vara drabbad och leva med sjukdom under en längre tid. Det mest 

framträdande i analysen är att sjukdomens konsekvenser och livets 

hotande slut, icke-existens, har en stark sammanflätning med livs-

sammanhang och upplevelser av mening i vardagen. Det finns en stark 

sammanlänkning mellan både sjukdomens konsekvenser i vardagen 

och livets slut till livssammanhang och upplevelser av mening i var-

dagen. Det som berättas om hur kvinnorna lever med sjukdomen över 

tid handlar om en livskonflikt, en ohanterlig uppgörelse som påverkar 

det egna livets helhetssammanhang. Icke-existens berör i det innersta 

livets ändlighet. Icke-existens fungerar som en överskuggande bak-

grundsrealitet i kvinnornas liv med sökande efter livssammanhang och 

mening i vardagen. Utifrån mina data kan jag summera minnens bety-

delse och den tidens ofrihet som drabbar såväl minnet som framtiden 

som acceptans av begränsningen omväxlande med uppgivenhet. Den 

identitetsförlust och separation som döden innebär prövas i tanken, 

liksom dödsprocessen som en personlig utplåning. Det handlar inte 

om att ge upp livet utan om att konfrontera dödsproblematiken.  

   

Analysen visar att i samtliga berättelser ger kvinnorna uttryck för vad 

de gör för att härbärgera denna livskonflikt sitt fortsatta liv. Identitets-

förlust och separation som döden innebär prövas i tanken, liksom 

dödsprocessen som en personlig utplåning. Deras sätt att berätta om 

detta vittnar inte om att ge upp livet utan om att konfrontera dödspro-

blematiken. Det sker en inre personlig bearbetning i berättelsen med 

kunskap om döden som förstärker livssammanhangets mening och 

skapande varaktighet under existentiell utsatthet. Tolkningsspår från 

tidigare generationers liv hjälper till att finna existentiell mening. Ut-

märkande för livssammanhangets gestaltning är att det handlar om liv 

och död, livets gräns. Genom en inre dialog växer det fram ett lärande 

om livsvillkoren. Analysen av berättelserna visar på en vilja att fort-

sätta leva, trots livskampen. Konfrontation med egen icke-existens 

innebär upplevelse av egen existentiell sårbarhet, hantering av att den 

personliga autonomin upplöses i dödens anonymitet och minnesplat-

sernas ökade symboliska betydelse.  
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För att härbärgera sin utsatthet söker man återfinna det betydelsefulla i 

vardagen. Framträdande i samtliga berättelser är betydelsen av nära 

relationer och upplevd gemenskap. Ohälsan har fört med sig att de 

värderar livssammanhang i vardagens familjegemenskap på ett nytt 

sätt, och i att också ge sig själv egen tid. Det handlar både om anpass-

ning till andra och att hålla jämvikt till den egna friheten. I samtliga 

berättelser får barnen en latent förebyggande meningsbetydelse för att 

inte avsluta livet i förtid. De vuxna barnen och barnbarnen ger livs-

sammanhang som omfattar omsorg och ansvarstagande. Upplevelser 

av mening i vardagen förändras genom att leva med fördjupad vetskap 

av existensens gränssituation.  

 

Gemensamt i de sex berättelserna är en vetskap om att livstiden inte är 

obegränsad. En konsekvens blir att omformulera den pågående tiden 

till betydelsefulla händelser speciellt i nära gemenskap. Ett fruktbart 

förhållningssätt att summera är att anknyta till viktiga händelser i det 

förflutna. Minnen från förfluten tid har stor betydelse och ger den ob-

jektiva mätbara tidens återkommande upplevelser. En förändring är att 

i nutid är det enklare upplevelser som ger liv. Kvinnorna strävar efter 

att leva mer i nuet genom att rikta uppmärksamheten mot det innersta 

varat i livsvärlden. I konfrontation med egen icke-existens framkom-

mer egen existentiell sårbarhet, men också hantering av att den per-

sonliga autonomin upplöses i dödens anonymitet och sökande av stöd 

i minnesplatser. 
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6 Inför framtiden – att skapa ett 

nytt sammanhang 

6.1 Inledning 

I föregående kapitel har jag tagit upp betydelsen av relationer till när-

stående och familj för att hantera livet med sjukdomen och den exis-

tentiella utsatthet som denna för med sig. I detta kapitel fortsätter jag 

att undersöka sådant som framstår som betydelsefullt för kvinnorna i 

deras liv med sjukdomen, och då särskilt några teman i deras berättel-

ser som rör möjligheten att skapa ett nytt sammanhang för att förstå 

och hantera den existentiella utsattheten. I analysen av berättelserna 

har jag identifierat några teman som framstår som betydelsefulla för 

att erövra ny livskraft inför framtiden med sjukdomen. Det handlar om 

upplevelser i (och av) naturen, om kvinnornas tro och andliga erfaren-

heter samt om minnen av erfarenheter och möten som då de återberät-

tas tycks få en särskild betydelse i kvinnornas sätt att förstå sig själva 

och sin framtid med sjukdomen.  

Till skillnad från teman i tidigare kapitel kan dessa återberättade erfa-

renheter och händelser ha en mer allmänmänsklig kraktär. Erfarenhe-

terna får dock i berättelserna en särskild betydelse för förståelsen av 

livet med sjukdom på en existentiell nivå. Ytterligare en aspekt är 

därmed att också de sjuka konfronteras med allmänmänskliga feno-

men i livet, men sjukdomen kan föra med sig att dessa frågeställningar 

betraktas med ny uppmärksamhet. De får en betydelse i ett nytt sam-

manhang, som handlar om det fortsatta livet med sjukdomen, in i 

framtiden.  

Också i detta kapitel analyseras kvinnornas berättelser med avseende 

på hur de i återberättandet av minnen etablerar en länk mellan det för-

flutnas nu och upplevelser i nuet då de berättar, och frågor ställs om 

vad dessa minnen betyder. 
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6.2 Upplevelser i och av naturen  

Ett återkommande tema i alla kvinnornas berättelser handlar om natu-

ren, om erfarenheter av att vara i naturen och om möten med naturen. 

Vad betyder då upplevelser av naturen för livet med allvarlig sjuk-

dom? Hur ser meningsskapandet ut i samband med erfarenheten i na-

turen? I detta avsnitt kommer jag att belysa hur kvinnorna beskriver 

att de återfinner viktig livskraft och en ny helhet genom upplevelser 

av möten med naturen. Nedan presenterar jag några exempel från 

kvinnornas berättelser som visar på olika aspekter av naturens bety-

delse. 226 

6.2.1 Att vistas i naturen - återhämtning och förstärkt 

livskänsla 

Ett starkt tema i berättelserna handlar om den återhämtning som kvin-

norna finner i naturen. Ett exempel på detta ser vi i Kajsas berättelse. 

Här framgår hur vistelser i naturen ger återhämtning och en mening i 

lidandet, ett sätt att återfinna den egna livskänslan. Det handlar här om 

konkreta personliga möten med naturen som en tillgång: 

 

Skönhet och mening finner jag i naturen, där finns for-

mer och färger att se. Harmoni är när jag känner mig i ett 

med naturen. Naturen betyder mycket för att se sig själv 

i ett större sammanhang. Träd har alltid haft stor bety-

delse för mig. I dag ser jag på trädet och uppfattar helhe-

ten, att vara en del i något mer. 

En njutning kan komma när jag går och tittar på träden 

och naturen. Det är en njutning att gå i regnet, att gå ner-

för en trappa, att benen rör sig och att jag inte behövde 

hålla i mig. Jag känner tacksamhet för att kunna cykla 

framför allt det här med balans det ger välbehag. Det är 

en njutning att leva. Det är de små självklarheterna, eller 

de estetiska naturupplevelserna. 

 

                                                 
226

 Kvinnornas berättelser presenteras här under tematiska underrubriker, då fler av 
kvinnorna ger exempel på samma innehåll. 
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I citatet talar Kajsa om känslan av välbefinnande inför naturen. I en 

inre dialog lyssnar Kajsa till det som blir till inifrån henne själv. I be-

rättelsen ger trädet i naturens marker möjlighet till nya öppningar. I 

naturen erbjuder träd en gemenskap som innebär något mer i stunden. 

I citatet finns avtryck från förfluten tid som sammanfaller med nuti-

den. Naturupplevelserna kan förstås som att Duet i naturmöten blir till 

ett förstärkt Jag. 

 

Också i Margits berättelse finner vi exempel på återhämtning och för-

stärkt livskänsla i möten med naturen. Följande exempel handlar både 

om en förändring från ett ”då”, när naturen bara ”fanns där”, och ett 

nu”, när den i livet med sjukdomen framträder på ett annat och inten-

sivare sätt, som något hon längtar efter: 

 

Sedan jag blev sjuk har vintern varit lång. Jag längtar 

mer efter ljuset och en tillgänglig natur sedan jag insjuk-

nade. Jag vill att naturen skall vårdas och inte vara ned-

skräpad. 

 

Det är skönt idag att se blommorna och knoppar här och 

där. Naturen ser jag mera nu sedan jag blev sjuk, alla 

färger som blir intensivare. Det känner jag förundran in-

för - det är konstigt. Det bara fanns där tidigare och idag 

ger det upplevelser. 

 
Här kan man undra om talet om vårens tecken är ett uttryck för hopp 

om en förändring? Kan ljuset symbolisera framtiden eller har det en 

annan betydelse? När det i texten talas om omsorg om naturen, kan 

detta förstås som att naturen förstärker hennes livskänslor. Naturen 

blir en källa till bejakande och förundran inför spirande knoppar i trä-

den. Texten skulle kunna förstås som att naturens kraft finns och till-

hör växandet. Berättelsetexten talar om betydelsefulla naturupplevel-

ser i vardagen som konkret används för att skapa hopp i en svår livssi-

tuation. 

 

I alla berättelserna talar kvinnorna om naturens betydelse. Margit talar 

om knoppar och blommor som blivit intensivare att skåda, och om att 
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trädets gröna blad ger insikt om livskraft. Moa och Kajsa talar om 

trädet som innesluts symboliskt i en relation och inte längre är ett Det. 

För Anna är det att uppleva växtlighet och höra vattnets porlande. Det 

handlar på olika sätt om att återfinna närvaro av liv via naturen som 

skapar hopp, sammanhang och livskraft. 

 

En tolkning av kvinnornas berättelser om sina erfarenheter av naturen 

är att livskänslan blir förstärkt igenom naturupplevelser. Skulle detta 

föra med sig att erfarenheten av existentiell utsatthet ger ett annat för-

hållningssätt till naturen och livet? Här blir det tydligt att det som på-

går i förfluten tid, erfarenheter av möten med naturen, inte skiljs från 

det meningsskapande som pågår i berättandets nu.  

 

Sammanfattningsvis visar tolkningen av berättelserna att naturen har 

en potential av livskraft eller livskänsla som är hoppingivande, när 

livets existens är satt på spel. Naturupplevelsernas rika erfarenheter 

ger återhämtning och gör att samtliga kvinnor känner sig mer levande. 

De påverkar på så sätt formandet av en förändringsprocess - mot upp-

levelser av hopp och ny helhet. 

6.2.2 Naturen som plats  

Ytterligare en aspekt av naturens betydelse framgår i de sätt på vilka 

kvinnorna talar om naturen som en plats. Det som är nära i vardagen 

blir värdefullt för Alva och vanliga vardagar kan vara så njutbara. En 

uppskattad situation är att komma ut på trappan på morgonen ute på 

landet. Naturen har en speciell betydelse i texten, sommarhuset be-

skrivs som en rund plats som är lite magisk med mycket styrka.  

 

På hösten när det är svart natt är det som en kupol över 

det där stället, det känns väldigt speciellt. En känsla av 

att det är mycket kraft där ute. Det är stark luft på plat-

sen, sa en äldre släkting.  

Naturens växtlighet ger mig en tillit till livet och till na-

turens växtkraft. 

 

Alva blir väldigt kreativ på den platsen och gör mycket där ute. På 

landet finns en frihet som Alva får styrka av. Det är en speciell ge-
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menskap i de olika släkthusen på landet där familjerna bor. Alva kän-

ner sig mest levande, när hon gör något själv, rensar i trädgården eller 

är med vänner. Liv i nuet kan vara, när hon sitter med färgerna och 

målar, det är många olika tillfällen som ger liv. Hon har kontakt med 

sin glädje över sommaren som hon vill njuta av. Livet pågår nu och 

det ger sorg att skiljas, men glädje att finnas med i livet. 

 

Ett annat exempel på detta finns i Ingas berättelse: En vecka före in-

sjuknandet cyklade hon ensam iväg upp till skogen. För Inga har en 

särskild plats i naturen betydelse. Det handlar om en utvald plats i den 

förflutna tiden, den plats där hon växte upp och som var tyst och frid-

full: 

 
Naturen är livet, ja naturen, där är så tyst, lugnt och frid-

fullt. Jag är uppväxt i Lappland. Det är något helt annat 

där uppe i naturen. En högre luft och en speciell känsla. 

 

Att vistas i naturen är för henne något välbekant, även om det påmin-

ner om saknaden efter en livskamrat. Inga och hennes man var mycket 

ute i skogen tillsammans. Tankar om hur det blev att vistas i naturen 

sedan, då mannen inte längre finns kvar, återges i berättelsen: 

 

Jag vill inte gärna gå ensam i skogen, utan brukar cykla 

iväg med väninnor. Jag cyklade vinter som sommar till 

arbetet och ibland blåste det. Nu får jag vara inne och 

väljer själv när jag vill gå ut. 

 

I citatet talar hon också om valet att kunna välja bort oväder. Skulle 

detta kunna ses som att kunna bortse från den ”motvind” som sjukdo-

mens våndor för med sig? Eller kan det förstås som ökad frihet att mer 

kunna göra egna val? Också Kajsa talar om platsens betydelse: 

 

Vördnad inför livet kommer jag i kontakt med när jag 

promenerar på kyrkogårdar. Där mår jag bra och fyller 

på min kraft. 
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I detta citat talar Kajsa om vördnad inför naturen och minnesplatsen, 

och den får en särskild personlig betydelse. Texten kan också syfta på 

betydelsen av att ta hand om sig själv, genom att uppmärksamma be-

tydelsen av att vara här och nu, genom att vara och finnas i naturen. 

Att vila i naturen ger återhämtning och möjlighet att utveckla ny styr-

ka.   

I Annas berättelse handlar det om en vistelse på en plats som ger åter-

hämtning och förstärkt livskänsla. Också hon talar om upplevelse av 

naturens skönhet och stillhet: 

 

I sommarhuset är det fridfullt och tyst, där råder friden 

själv. Naturen ger kraft, styrka och frid: Tystheten, den 

härliga stillheten, där man kan höra fågelkvitter och vat-

tenklunk. Vid varandras sida hämtade jag och maken 

kraft i samvaro under sommarvistelsen i stugan. Vi läste 

och promenerade i skogen tillsammans. 

 

I citatet minns Anna hur hon vistades i stugan tillsammans med sin 

make, och hur naturen där gav både styrka och frid. Detta kan tolkas 

som att hon uppfylls av naturens liv och växtkraft, en kraft som hon 

kanske upplever till viss del ha förlorats med sjukdomen. Igenkännan-

det i naturen tycks kunna ge en återupplevd samklang med naturen. På 

denna speciella plats i naturen existerar en tystnad som påverkar An-

nas sinnesstämning till att finna och uppleva harmoni och stillsam 

gemenskap. Upplevelsen av platsen i naturen i Annas berättelse kan i 

tolkningen framför texten liknas vid en dialog med naturen genom ett 

lyssnande inåt, mot sig själv.  
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6.2.3 Naturen som metafor  

I berättelserna används också naturen som metafor för livserfarenheter 

av olika slag. Moa berättar om det som hände när hon gick i skogen då 

hennes pappa hade dött. En inre bild utvecklades då, som betydde 

mycket för henne, och som återkom gång på gång senare i livet. I 

tystnaden i mötet med naturen uppstod en inre dialog: 

 

När jag gick i skogen såg jag ett träd med väldigt, väl-

digt smal stam och väldigt dåligt utvecklade rötter. Ett 

jättestort grenverk, en stor börda som verkligen hängde 

ner. Det var grönt med alldeles för mycket grenar på den 

smala stammen. 

 

Då såg jag att stammen det var jag. Rötterna var min 

barndom som var förkrympta, och bördan var det jag bar 

med familjen och jobb och vänner allt som fanns runt 

mig. Vinden blåser och solen skiner på oss alla. Om det 

blåser lite hårt kan man knäckas, och då går det inte att 

reparera det. Det beror på om träden står så att det är tätt 

och nära varandra. När det blåser hårt så kan det bara 

luta sig mot ett annat träd. Jag kände att det fanns så 

mycket träd runtomkring för att kunna luta sig mot och 

sedan resa mig igen. 

 
Berättelsen visar att trädet blir en synlig och levande metafor som kan 

fungera som en förmedlande bro till kvinnans upplevelse av sin exi-

stens. Berättelsetexten fortsätter ”som om” det berättade hänt: 

 

Viktigt för mig var att utvidga stammen, kapa grenar och 

se till så att rötterna har möjlighet att åtminstone funge-

ra. Så att de kan växa och ta upp bättre näring. Mitt träd 

idag det har jag faktiskt inte tänkt på. Stammen idag är 

tjockare. Det börjar bli lite uppluckrat i jorden så att röt-

terna kan börja suga åt sig näring. Så är stora grenar bor-

ta. Det är grönt. Med ett luftigt grenverk, det måste det 

vara för att det skall bli frukt. Det är ett fruktträd. Jag har 
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inte tänkt på trädet hur det ser ut idag ja, det är livskraf-

tigt. 
 

Textspåret pekar här på framträdande upplevelser av meningsskiljak-

tigheter från förfluten tid i relation till en icke närvarande far. Det oåt-

komliga i relationen med fadern kan överbryggas i berättelsen, med 

hjälp av trädet och växandet som metafor. En underliggande nivå av 

klargörande kommer upp i att sorgearbetet efter fadern lämnats, för att 

övergå till andra möjliga relationer som aktualiseras symboliskt: ”När 

det blåser hårt så kan det bara luta sig mot ett annat träd. Jag kände 

att det fanns så mycket träd runtomkring för att kunna luta sig mot 

och sedan resa mig igen.” Trådar mellan nuet och framtiden ger en 

förmedlad förståelse. Det är den slags värld framför texten som öpp-

nas i tolkningen genom Moas symboliska berättelse. Trädet blir här en 

metafor för livets tillväxt och möjligheter. 

 

Hur ser meningsskapandet ut i detta exempel, där naturen används 

som en metafor för svåra personliga erfarenheter tidigare i livet? En 

tolkning kan vara att spåret med trädets symbolik kan upplösa käns-

lomässiga band som klargör livsvillkor som uppkommit under år med 

en frånvarande far. Mening kan sökas i själva texten: Trädet som Moa 

talar om har ersatt fadern, som blir indirekt närvarande. Mening och 

livssammanhang friläggs till viss del i den senare formuleringen: ”trä-

dets dolda inre styrka att växa och bära frukt”. Meningsskapandet 

öppnar sig mot något som oväntat nås i relation till den fysiska natu-

ren. Trädets (Moas) rötter återhämtar sig. Symboliken i berättelsen 

kan ses som en bearbetning av livet, så som det blev. I Moas berättelse 

utnyttjas naturen, dess väder och vind, som en metafor för livets på-

frestningar. Trädet ger en bild av något vindpinat och samtidigt kon-

kret livsbejakande. Användandet av trädets växande som metafor sy-

nes vara klargörande för att förstå och klara av svårigheter i livet med 

sjukdomen, och för att återskapa livssammanhang för att uppnå en ny 

livskraft.  

 

Även i de andra kvinnornas berättelser kläds möten med naturen på 

olika sätt i övergripande metaforer om naturen och växtlighet. Alva 

berättar: 



- 149 - 
 

Det är det enda vi vet, att vi inte alltid skall finnas. Vil-

ket vi inte tror när vi bygger och renoverar och håller på. 

Det gör ju vi också, vi håller på och bygger − jag slutade 

att leva ett tag. Jag planterar växter och det gjorde jag 

inte i fjol. Att skapa, det kommer att ta lång tid innan det 

växer upp. Även om det ser ut som ett ”slyn” nu och inte 

en buske. Den kommer att ge blommor, jag vill tro det. 

 

Om livet blir för kaotiskt och svårt, så kan yttre harmoni göra att det 

blir vilsammare. Berättandet om livets skönhet är något som åter-

kommer:  

 

Jag har nyss broderat tulpaner. Jag fann den på en duk 

hos vänner och jag såg den direkt. Den var jätteläcker 

och jag broderade tulpanerna när vi var utomlands. Fär-

gerna var de mest ljuvliga. En intensiv grön färg, gult, 

orange, rosa, rött var färgerna på garnet jag köpte. Jag 

gav bort det som en gåva, med symbolen om kärlek. 

 

Det kommer upp tulpaner, livskraft. Det är mera en bu-

kett som kommer upp i alla färger, flödande. Det var 

hustrun till pastorn i missionsförsamlingen. Hon målade 

och hade utställning med mycket symboler i sina bilder, 

bl.a. hade hon tulpaner som var stiliserade. Då berättade 

hon att det var den persiska symbolen för kärlek.  

 

Citaten från Alva talar om spår av kreativitet, växt, utveckling och 

livskraft. I detta finns textens mening om hopp. 

 

Ja, vad är det som ger mig hopp? Det är nog att ta tillva-

ra varje dag när jag kan och orkar, att kunna njuta av 

varje dag. Att känna att jag är här nu, att kunna njuta av 

livet.  

 

Talet om plantan kan tolkas som en metafor för Alvas eget orubbliga 

framtidshopp, ”de ser ut som ”slyn” men kommer att växa trots allt. 

Detta kan förstås som att det finns en otrolig växtkraft i naturen som 
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gör att växter återkommer under våren i rik grönska även om de synes 

vara uttorkade. Ett fång av tulpaner symboliserar här en flödande livs-

kraft som också införlivar kärlek. Citat talar om spår av kreativitet, 

växt, utveckling och livskraft. I detta finns textens mening om hopp. 

 

De erfarenheter som Moa och Kajsa ger uttryck för, och sättet att an-

vända naturen som metafor, kan här associeras till Ricoeurs metaforer 

om ”livets träd” som en hermeneutisk teori om fantasi.227 Den metafo-

riska fantasin får sin mening i och genom kommunikation. Kan det 

förstås som att livssynen återspeglar samhörighet. Är det en stilla inre 

tillflykt, eller den tysta sorgen över framtidens ovisshet i att leva med 

sjukdom som det berättas om? 

6.3 Fördjupad analys: Hur möten med naturen 
bidrar till ny livskraft 

Vilken betydelse får berättelserna om naturmöten för kvinnornas me-

ningsskapande? Hur hanteras kvinnornas existentiella villkor i berät-

telserna om möten med naturen? Berättelserna är inte självförklarande 

utan ger upphov till frågor om vad och varför. För att förstå det me-

ningsskapande som pågår handlar det om att följa med i det som fram-

träder i berättelserna. Den fördjupade analys som här följer bygger på 

det som är mest framträdande i kvinnornas erfarenheter av naturen och 

visar på hur kvinnorna berättar hur de lever med sjukdomen över tid 

och hur de återskapar ett (nytt) helhetssammanhang i berättandet.  

6.3.1 Möten med naturen ger en förhöjd livskänsla 

En förhöjd livskänsla i möten med naturen är något som uppkommer 

spontant i uppmärksamheten i stunden. Det handlar om det som fram-

träder i det som pågår i möten med naturen, så som att ta in naturens 

årstidsväxlingar. En tolkning är att denna förhöjda livskänsla i naturen 

ger en upplevelse av oändlighet i förhållande till upplevd tid. Den ger 

”livet mer tid”.228 Genom att uppfatta det som händer i nuet, när man 
                                                 

227
 Ricoeur, 2000/2005. 

228
 Klein, 2006/2008, s. 84-85, Nutid upplevs av människans medvetande när det 

faktiskt redan har gått en kort tid. (Tre sekunder kan vi uppfatta som nutid och åter-
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är helt uppmärksam på det subjektiva nuets intryck av naturen, så to-

nas annat i tankarna ned. Det kan handla om att vara optimalt upp-

märksam på och närvarande i nuet. Ett sätt att tala om sådana upple-

velser är uttrycket ”flow”, ett flöde som upplöser tidens gränser. Na-

turupplevelser i berättelserna kan liknas vid en sådan process, en pro-

cess som har konsekvenser för det pågående meningsskapandet.  

 

När kvinnorna i berättelserna återberättar speciella erfarenheter av 

händelserna i naturen på nytt, så får dessa ny betydelse i nuet. I möten 

med naturen finns en fascination och en uppmärksamhet i stunden. I 

återberättandet av minnen övergår det förflutnas nu till berättandets 

nu. Moas berättelse ovan om en konflikt som återkommer i relation 

med fadern tolkar jag prövande som en hermeneutisk metafor, trädet i 

skogen som har betydelse för hur meningsskapande indirekt kan vara 

dolt i den berättade händelsen. Moas sätt att berätta det här kan förstås 

också med hjälp av det Ricoeur skriver om metaforer. Han begränsar 

inte användningen av metaforer till ett enbart språkligt sammanhang, 

utan talar också om en hermeneutisk fantasi som blir meningsfull i 

kommunikationen.229 Tolkningen handlar om att söka en likhet mellan 

två skilda meningshorisonter. För att med fantasin bearbeta mening i 

en motsättning mellan två horisonter behövs ett kommunikativt sam-

manhang, där metaforer med både fantasi och verklighet kan skapa 

nya möjligheter. Språklig förmåga till fantasi och kreativ imitation 

kan, som Moa gör om trädet i relation till fadern, göra det möjligt att 

låta något ”vara som” något annat. Med utgångspunkt i den tidigare 

konflikten med fadern bearbetas motsägelsen med hjälp av fantasin – 

och gör det möjligt att skapa ny mening.  

 

Enligt Ricoeur sker produktion av mening av och genom narrativ fan-

tasi i berättelsen.230 Med hjälp av metaforens kreativitet uppstår en 

kommunikation med den konflikt Moa haft med fadern. I fantasin 

finns en kommunikation mellan Moa och naturens gestaltning som gör 

att Moa kan ta fram sin sårbarhet i relation till fadern. I berättelsernas 

tidsefterbildning handlar användandet av naturen på så sätt, som meta-

                                                                                                                   
ge det.) Mihaly Csikszentmihalyi (1992) refereras angående ”flow”. Klein, 
2006/2008, s. 93-94  
229

 Jfr Kristensson Uggla, 1994, s. 402-403 om metaforer. 
230

 Ricoeur, 1986/1993, 2000/2005. 
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forer, vilka hjälper berättaren att uppfatta livets potentiella möjlighet. 

Genom metaforen med trädet sker produktion av ny omformulerad 

kreativ livskraftig mening. Utifrån Ricoeurs syn231 leder berättandet till 

en nybeskrivning av verkligheten genom handlingen (mytos). På detta 

sätt framträder genom berättandet en ny mening. Här förutsätts ett 

kommunikativt sammanhang där meningen förmedlas genom en upp-

komstkonflikt, som här förekommer i Moas relation till sin far och till 

livet. Detta har förmedlats med hermeneutisk fantasi som ger metafo-

rens produkt en latent mening, något som ofta framkommer oväntat. 

Moas berättelse ger exempel på det oväntade i berättelsen. När det 

gäller trädet i relation till fadern säger hon att: ”Det har jag inte tänkt 

på men det är livskraftigt!” Detta kan ses som exempel på hur minnen 

från det förflutna genom återberättandet fått delvis annan innebörd i 

kommunikationsprocessen.232  

 

Tolkningen av meningsskapandet i relation till upplevelser i naturen, 

som existentiellt betydelsefullt, får stöd också i Alvas berättande om 

sin uppskattning av att vara på en speciell plats. Detta har blivit mer 

betydelsefullt i vardagen med sjukdomen: ”Naturens växtlighet ger 

mig en tillit till livet och till naturens växtkraft.” Skulle detta sätt att 

tala om naturen kunna förstås som att platsen blir närvarande, som en 

utsträckt bild av en hågkomst av något frånvarande? Naturen på den 

speciella platsen ger Alva tillit och en speciell styrka som ger möjlig-

heter att växa i vardagen. Upplevelsen av platsen i det som varit, 

övergår i berättandet till en upplevd närvaro i densamma. Alvas erfa-

renheter i det förflutna av naturens dynamiska växtkraft överskrider 

avståndet i tid och får betydelse för välbefinnandet i nuet. På detta sätt 

överskrids avstånd i tid i berättelsen. Detta ser vi också i exemplet 

med Moas berättelse om trädet, där detta blir till en synlig och levande 

metafor som tjänar som en förmedlande bro till existentiellt betydelse-

fulla erfarenheter.233  

 

En övergripande tolkning kan vara att i det narrativa meningsskapan-

det får erfarenheter från naturen existentiell betydelse i hanterandet av 

                                                 
231 Ricoeur, 2000/2005. 
232

 Ibid. 
233

 Ricoeur, 2000/200, s. 337 (se not). 
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sjukdomen, något som framträder i samtliga berättelser. Där finns ut-

tryck för att naturens rytm, skönhet, tystnad och stillhet skapar en för-

undran, och att dessa upplevelser är intensivare efter att kvinnorna har 

drabbats av sjukdom. Det som möter läsaren är en utveckling mot att 

ta in och uppleva naturen, som också ger kvinnorna en ny öppenhet 

och livskraft inför mötet med sig själva och den egna existentiella si-

tuationen. 

6.3.2 En existentiell vila i naturen 

Själva ”platsen” för upplevelser i möten med naturen möjliggör en 

relation. Att vistas i skog och mark ger återhämtning och en känsla av 

återväxt, när sjukdomen är i brännpunkten kan naturen ge de sjuka 

själslig vila. Det narrativa meningsskapandet kan här ses som att 

kvinnorna i berättelserna ger uttryck för en tacksamhet över att finnas 

till och uppleva sig bli ett med naturens helhet. ”Naturen betyder 

mycket för att se sig själv i ett större sammanhang” berättar Kajsa. 

Hon säger också att vistelsen i naturen skapar en harmoni: 

 

Harmoni är när jag känner mig i ett med naturen. Träd 

har alltid haft stor betydelse för mig. I dag ser jag på trä-

det och uppfattar helheten att vara en del i något mer.  

 

Om vi ser igen på ett citat från Inga så betyder naturmiljön för henne:  

 

Naturen är livet, ja naturen, där är så tyst, lugnt och frid-

fullt. Jag är uppväxt i Lappland. Det är något helt annat 

där uppe i naturen. En högre luft och en speciell känsla.  

 

De allvarligt sjuka kvinnorna upplever således en vila i mötet med 

naturen. Intrycken via naturen ställer inga krav och förväntningar på 

kvinnorna själva som sjukdomen gör. I berättelserna blir verkligheten 

med sjukdomen mer fattbar i kontakter med naturen. Detta kan förstås 

som att naturen uppfattas som mer omfattande än människan själv. 

Hon får lov att underordna sig, men detta innebär inte någon negativ 

känsla av underordning. Mötena med naturen bidrar snarare till en 

utvidgad helhet, inom vilken erfarenheten att vara livshotande sjuk 
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kan få ny mening och i förlängningen ge en kunskap som utvecklas 

över tid.  

 

Naturupplevelserna kan belysas med hjälp av Martin Bubers filosofi. 

234 Kvinnorna upplever således att de står i ett samspel med naturen, 

och de ger alla uttryck för att livet blir meningsfullt i gemenskap med 

naturen. I analysen av samtliga berättelser framträder liknande bety-

delser av att ingå i ett sammanhang med naturen, som en upplevd Jag-

Du-relation. När platsen i naturen är knuten till en bestämd upplevelse 

återspeglar detta en relation, och detta kan också övergå till ett möte 

med det som kan benämnas ett Du. Platsen kan här betraktas som ett 

konkret och meningsfullt fysiskt livsrum. Naturen som plats erbjuder i 

stunden en upplevd frihet och en återhämtning i en existentiellt utsatt 

situation. Samtidigt erbjuder vistelsen i naturen en existentiell vila och 

ett utvidgat sammanhang. 

 

Buber bekräftar förståelsen av meningsskapande som pågår framför 

berättelsetexternas meningsskapande i väsensrelationen, tre sfärer i 

vilka denna värld byggs upp.235 Det första är (i) livet med naturen, re-

lationen kan inte anta språkets form. Den andra sfären är (ii) livet med 

människorna som kan anta språkets form. Den tredje sfären är (iii) 

livet med den andliga världen. Relationen är tyst men språkskapande. 

I de tre sfärernas existens skapas mening både generell och konkret 

samtidigt.236 I dialogfilosofin sker det enligt Bubers förklaring en rö-

relse mellan Jag-Du-relationen och Jag-Det- relationen. Dialogen som 

tar sin början stannar inte vid en intellektualisering, utan blir autentisk 

med början i Jag och Du-relationens direkta närvaro. Som senare för-

klaras övergå till Jag och Det-relationens erfarenhet. Berättelserna 

öppnar upp en personlig dialogisk värld som mer kan förstås med Bu-

bers benämning, ”mellanmänsklig dialog”. 

 

För Buber uppträder (den första) relationen i dialog med naturen ge-

nom autentiskt lyssnandet inåt sig själv: Naturupplevelser i berättel-

serna framför texten om dess sak kan här kopplas till Bubers filoso-

                                                 
234

 Buber 1923/1990. 
235

 Ibid. 
236

 Jonas Aspelin, 2005.  
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fi.237 I samtliga berättelser kan naturens betydelse tolkas i Jag-Du-

relationen. Jag förstår förklaringen i relation till berättelserna som att 

kvinnorna i lidandet vinner kunnande eller klarare insikt genom natu-

rens direkta Jag-Du möten som ger styrka av något slag. I berättandet 

om trädets växtplats i skogen blev betydelsefull för en skapad dialog-

relation. När platsen är knuten till en bestämd upplevelse återspeglas 

ett relationsförlopp och detta kan övergå till ett möte med det som 

Buber benämner för ett Du.238 Platsen blir därmed ett konkret me-

ningsfullt fysiskt livsrum. I analysen av samtliga berättelser framställs 

i naturen liknande betydelse som i en upplevd Jag-Du-relation.  

 

Sammanfattningsvis är det kanske mest framträdande i kvinnornas 

berättelser om sina erfarenheter av naturen är att de finner en ny livs-

kraft och ett vidare sammanhang för det egna meningsskapandet. En 

övergripande tolkning är att i det narrativa meningsskapandet får erfa-

renheter från naturen en existentiell betydelse i hanterandet av sjuk-

domen. 

6.4 Trons och andlighetens betydelse 

I analysen av berättelserna framgår hur kvinnorna talar om den egna 

trons och andlighetens betydelse för deras livssammanhang. Här vill 

jag gå närmare in på hur detta meningsskapande ser ut.  

6.4.1 Kvinnornas berättelser 

 

Alvas berättelse 

I Alvas berättelse yttrycks en önskan att vilja kunna gå i kyrkan första 

advent. Det är en tradition som hon vill bevara. Närvaron i kyrkan blir 

lite förstärkt av själva kyrkorummet, som är högtidligt. Hon säger att 

det är härligt med de gamla kända psalmerna. Alvas relation till kyr-

kan och den kristna tron kan ses som trygghetsgrundande vilket fram-

träder i följande citat:  

                                                 
237

 Buber, 1923/1990, s. 106.  
238

 Ibid.  
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Jag har en gudsbild sedan uppväxten. Jag tror på Gud 

och brukar be. Tron finns också idag som en närvaro 

som finns allestädes. 
 

Jag kan ju bråka också, jag skriver och bråkar också i 

mina skriftliga samtal till Gud. Jag kan då också vara 

arg, visst. Det kan jag ju nog vara någon gång. Det är 

väldigt frigörande. Jag skrev väldigt intensivt ett tag men 

det beror ju på var man är någonstans i processen. Innan 

man har accepterat situationen. Så just nu är vi inte så 

nära varandra skriftligt. Men närheten är ju i alla fall.  

Jag har Gudstron och når den i alla fall inom mig. Det är 

väldigt naturligt. Det är nog lite trygghet ändå. Ja, det är 

trygghet. Innan man har accepterat situationen. Jag har 

Gudstron och når den i alla fall inom mig. 

 

Berättelsen säger något om vad religionen kan betyda. Här kan det ses 

som eviga värden som är närvarande också i det uppror som sjukdo-

men för med sig. Kampen med Gud som innebär också att få rikta 

vreden dit, och att få protestera i dialogen. Denna process utmynnar i 

en förnyelse genom att finna nytt livssammanhang och mening. Tro 

handlar i denna tolkning om en motpart i gemenskap, trygghet som 

inte går förlorad. Alvas berättelse tar upp både kamp och tro. I denna 

berättelse finns religiös tro både från det naiva barndomsminnet och 

senare som utvecklats till en vuxen, mogen tro. Alva berättar i texten 

om bön som en meningsfull mellanmänsklig dialogrelation.  

 

Moas berättelse 

Moa talar utifrån en personlig religiös referensram. Hon har en kristen 

tro som bygger på en personlig relation, en visshet. Vilken betydelse 

har denna för att göra hennes verklighet mer hanterbar för henne 

själv? I Moas berättelse framgår att hon erfar att det i bönen finns en 

dialog: 

 

Det händer att jag mediterar ibland, det blir som en ord-

lös dialog med Gud. I bönen är det jag som pratar med 

Gud. Jag har en Gudstro som gett vägledning alla år. I 
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efterskott kan jag uppfatta att jag varit ledd av Gud men 

visste det inte tidigare. 

 

För att komma i kontakt måste man stanna upp och vara 

i stillhet, inte tänka på sig själv. Jag kan inte det idag 

men jag ber om hjälp i min bön. 

 

I bönen tar Moas Gudserfarenhet sig uttryck. Moa berättar vidare om 

andliga dimensioner som handlar om att nå utanför sig själv. I hennes 

berättelse framgår att hon i hela sitt liv har funnits till för andra män-

niskor. Särskilt betydelsefullt i texten är faderns alkoholberoende, 

liksom att hon och fadern ofta talade förbi varandra. När Moas barn 

var små bodde fadern hos Moa och hennes familj. Hon berättar om 

hur hon då sökte sig till kyrkan för att få frid och tröst: 

 

Då åkte jag till kyrkan en timme i veckan för där fick jag 

vara ifred. Min himmelske fader är Gud, eftersom jag 

inte har haft någon far som brytt sig om mig. Det är en 

hjälp att jag kunnat vända mig till Gud. 

När man inte kan lita på sina föräldrar eller den man jag 

levt med i ett helt liv, vem kan man då lita på? 

 

Saknad efter en god fadersrelation återkommer. En möjlig tolkning är 

att relationen till Gud inte är som den till fadern var, det vill säga onå-

bar. Hennes relation till Gud har existentiell innebörd som ger tro på 

allomfattande kärlek, tillit och respekt. I Moas berättelse framträder en 

visshet om en fadersgestalt som en andlig allomfattande kärleksgivan-

de motpart.239 Gudsrelationen är för henne en verklighet som är stän-

digt tillgänglig och aldrig avståndstagande. I citatet ovan friläggs ett 

drag i denna relation, som en tillitsgrundande gudsrelation. I berättel-

sen kan faderns avlägsna svek därmed bli mer hanterbart. Vidare går 

det att tolka det som gestaltas som att en ömsesidig närvaro och för-

tröstan i relationen till Gud skänker tillit i den egna existensen. Moa 

                                                 
239

 Viktor Frankl, 1985/2000, s. 55, skriver: ”Inom existensanalysen är det inte fa-
dern som är urbilden för allt gudomligt. Tvärtom är Gud urbilden för allt vad fader 
heter. Endast ontogenetiskt, biologiskt, livshistoriskt sett är fadern det primära – 
ontologiskt sätt är Gud det primära.” 
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fortsätter med att berätta om sin avlidna mormor som var betydelsefull 

för henne, då mormodern hade en Gudstro som gav Moa en tillförsikt: 

 

Min mormor var en vis person som genom sin erfarenhet 

delat med sig av livet. Inifrån sitt inre delade hon sina er-

farenheter med andra. Min mormor hade en Gudstro som 

jag har tillförsikt till idag. 
 

I citatet finns spår med avtryck från en tidigare betydelsefull relation. 

Återblickandet på mormodern verkar som ett ”som om”. I minnet av 

mormodern återberättas om en betydelsefull samvaro, en Jag-Du-

relation i förgången tid. Detta minne leder tillbaka till den förflutna 

tid, när relationen var levande. Moas tro innebär vidare att hon tänker 

sig att det finns en utstakad ”livsplan ”för varje människa, som ”finns 

där” och som ger henne vissa förväntningar på livet: 

 

Vår herre är alldeles för obarmhärtig mot mig – just nu. 

Vi har en livsplan som är utstakad och den är min väg – 

planen finns där. Jag tror att det finns en plan för varje 

människas liv. Antingen är det att ta till sig den eller 

vägra att följa den. Detta är utifrån fria val som vi gör. 

 

Det finns en livsplan, samtidigt som texten syftar på fria val för hur 

livet kan formas. I svår utsatthet finns det behov att försöka reda ut 

ambivalenta och motsägelsefulla frågor. I Moas berättelse handlar det 

om att livet (med sjukdomen) ingår i en livsplan, om en sådan plan nu 

finns, som ger mening och helhet i lidandet. Bönen erbjuder en inre 

dialog som kan ge trygghet, kraft, hopp och ro inför tillvarons påfrest-

ningar. Hennes tro på Gud har således betydelse för hennes menings-

skapande, en tro på något som är närvarande i en existentiell dialog, 

något med vilket hon på något sätt delar plågan. På så sätt ger hennes 

personliga tro en riktning och mening till hennes livssammanhang.  
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Kajsas berättelse  

I Kajsas berättelse uttrycks att Guds allomfattande kärlek bringar tröst 

och vägledning, och ger henne en förståelse för ett större samman-

hang: 

 

Gud är kärlek och vill allt gott, därför är det svårt med 

sjukdomen. Jag har alltid känt att det finns en mening 

med livet. 

 

Jag känner ett större livssammanhang, att allt hänger 

ihop. Vad som skapar mening är tron på ett liv efter det-

ta, och att det blir ljusare sen. 

 

Livet med sjukdom aktualiserar i berättelsen religiösa tankar om vad 

det är som ger mening i livet. Det handlar om allomfattande kärlek, 

och om att tron ger trygghet, mening och helhet i tillvaron. En viktig 

aspekt i Kajsas berättelse är att andliga dimensioner väcker hopp och 

därmed bidrar till ett meningsskapande i en svår situation. I texten 

framgår att hon uppfattar att religiösa värden får ökad betydelse i ett 

vidare livssammanhang, när livet omvärderas. Sjukdomserfarenheten 

får således en mening i ett religiöst sammanhang. 

 

Margits berättelse 

Margit berättar om lidandet, ett lidande som alla människor har att 

bära men där hon själv upplever det som ”ett stort svart kors”: 

 

Vi har ett kors att bära alla människor. Jag kan känna det 

personligt, ibland är det ett väldigt stort och svart kors 

och ibland syns det inte. Det uttrycket finns med mig och 

passar överallt. Det kan bli bättre och det kan bli sämre 

och så är det bara. 

 

Margit säger att detta sätt att tala om det ofta osynliga lidandet som ett 

stort svart kors är något som ”passar” bra. Detta väcker frågor om hur 

det kristna korset som symbol ger betydelse och sammanhang. Korset 

skulle kunna symbolisera det livslidande som ingen går fri ifrån, och 

det individuella lidandet skulle på så sätt generaliseras till att gälla alla 
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människor.240 Margit relaterar sitt lidande och pekar på korset som 

någonting eller någon som går utöver henne själv. Hon har en Guds-

tro, och brukar gå till kyrkan för att få känna lugn och ro: 

 

Jag har en gudstro, men brukar inte be till Gud. 

Jag går till kyrkan, speciellt i den kyrka som sonen jord-

fästes i. Ett annat barn har också konfirmerats i den kyr-

kan. Jag känner mycket lugn i kyrkan. Det är rätt så ro-

givande att gå dit. 

 

Margit återkommer i sin berättelse till att tala om det som tidigare 

hände henne: sonens oväntade död. Sonens bortgång har varit en av-

görande traumatisk händelse och en konkret förändring i hennes liv, 

som inte tillåts bli glömd. Spåret av denna oförutsebara händelse och 

förlust återkommer och markerar i berättelsen ett ”före”, när sonen 

levde, och ett ”efter”, när han inte längre finns i livet. Den starka upp-

levelsen av sonens död minskar avståndet i tid till det förflutna när han 

levde. I Margits berättelse finns således svåra upplevelser i det för-

flutna som blir mer betydelsefulla än den egna sjukdomen. För att 

hantera detta ges kyrkorummet en speciell rogivande betydelse. I 

Margits berättelse uttrycks vidare vikten av kärlek som bärande för ett 

fortsatt meningsskapande i sorgen. 

 

Annas berättelse 

Anna ger uttryck för att andliga dimensioner har betydelse, men säger 

att hon saknar en Gudstro. Hon tror inte på Gud, men hon uttrycker att 

andlighet är en kraft som ger någonting mer tillbaka av balans och 

helande i tillvaron, vilket blir tydligt i följande citat: 

 

Jag tror att det finns dimensioner av andlig energi som 

också ger vägledning. Jag är inte religiös. Allt i livet 

hänger ihop, andlighet ger kraft, vila och mening.  

 

                                                 
240

 Symboliken med korset i berättelsen skulle kunna förstås utifrån Frankl 
1985/2000, s. 87: ”Meningen är alltså bunden till en unik situation, men dessutom 
finns det något som man kan kalla för universella meningsmöjligheter och som hän-
för sig till människans villkor överhuvudtaget.” 
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Anna säger att hon inte är religiös, men talar i sin berättelse om ett 

andligt intresse som har varit ett stöd under sjukdomstiden. Meditation 

ger en form av mening, en trygghet och ett inre lugn. Det ger en tillit 

till att svårigheterna kan övervinnas: 

 

Det är något man skall lära sig i detta liv och det vore 

enklare om jag visste vad. 
 

I Annas berättelse gestaltas en längtan efter ett svar, något mer. Hon 

talar om andlig energi som ger kraft, vila och mening en längtan efter 

något mer. 

6.5 Fördjupad analys: Trons och andlighetens bidrag 
till en ny helhet 

Denna fördjupade analys bygger på det som är mest framträdande i 

kvinnornas uppfattningar om andlighet och tro i berättelserna, och 

eventuella betydelsefulla samband mellan dessa erfarenheter och hän-

delser. Analysen har visat på ett par centrala teman, trons skapande av 

en tillitsrelation och dialogen i ett trossammanhang. 

6.5.1 Trons skapande av en tillitsrelation  

Alva uttrycker tro bland annat som en trygghetsgrundande menings-

skapande process, som situerats i bönen i form av en övergripande 

tillitsrelation. I livet med sjukdomen skänker trosrelationen en särskild 

omsorg, trygghet och närvaro under livsvandringen. Betydelsefullt i 

svårigheterna var för Moa en tillitsgrundande trosrelation: ”Det är en 

hjälp att jag kunnat vända mig till Gud.” Det berättas i texterna om 

erfarenheter som efteråt ges ett trygghetsvärde. I Kajsas berättelse 

uttrycks att andlig förståelse och tro på en allomfattande kärlek kan 

börja i ens eget inre: ”Gud är kärlek och vill allt gott, … Margit berät-

tar och pekar på korset som någonting eller någon att tro på utöver sig 

själv. Margit fortsätter att se vardagen och livet i en djupare dimen-

sion. Det som är svårt att hantera framträder för Margit genom det hon 

berättar: ”Vi har ett kors att bära alla människor. Ibland är det stort 

och svart och ibland så syns det nästan inte alls.” Tron i berättelserna 
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bygger på någon slags tillit som kan härbärgera lidande. Anna har en 

andlig tillförsikt men den omfattas inte av Gudstro. Inga och Margit 

förhåller sig till tro med distans. Margits gudsbild antas ha påverkats 

av förlusten av sonen. Inga relaterar tillit till naturen från uppväxten 

vilket återkommer i talet om tro. Moa bejakar Guds närvaro i sitt liv, 

men inte enbart som ett ögonblickligt tillstånd av förundran, utan 

främst utifrån att den religiösa tron ger livet andlig mening. Moa be-

rättar om andra dimensioner: ”Jag tror att själen fortsätter på något 

vis.” Kajsa räknar med ett större livssammanhang, ”att allt hänger 

ihop. Vad som skapar mening är tron på ett liv efter detta, och att det 

blir ljusare sen.” 

 

Analysen, av berättelserna visar på betydelsen av andlighet och tro, 

hur kvinnorna återfår en upplevelse av helhet i berättandet om den 

tillit som tron skapar. I den existentiella problematiken som framträder 

i några berättelser får Gud en personlig gestaltning som en motpart i 

en dialog där kvinnan kan leva ut sin smärta. I dialogen finns härbär-

gering, uppmärksamhet och förväntan. I förtvivlan och önskan om att 

livet skulle vara annorlunda går det att förstå som något djupt latent 

tillitsgrundande och helomfattande. Minnen av den tillit som tron ska-

par berör på ett eller annat sätt deras tidigare liv. Att leva med sjuk-

dom gör det särskilt betydelsefullt att en trosrelation skänker trygghet 

i livsvandringen.  

 

En möjlig betydelse som andlighet och Gudstro har är att i tillit här-

bärgera de svåra livsvillkor som följer av sjukdom. Ur lidandets kaos 

formas efter en tid ett förändrat kunnande och livet värderas på ett 

annorlunda sätt. I förtvivlan och önskan om att livet skulle vara annor-

lunda går det att förstå andlighetens och religionens betydelse som 

något djupt latent tillitsgrundande och helomfattande för de allvarligt 

sjuka. 

6.5.2 Dialogen i ett trossammanhang  

I berättelserna talas om andliga och religiösa dialogupplevelser. Dessa 

är främst latenta, men de finns också situerade i bön och i kyrkan. 

Meningsskapandet i ett religiöst sammanhang handlar här om bönens 
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och dialogens betydelse i den utsatthet som kvinnorna befinner sig i, 

liksom att prövning ger ett stöd för att acceptera de begränsningar som 

tillhör livsvillkoren. I Alvas, Moas, Margits och Kajsas berättelser 

finns dialogen med Gud med som meningsskapande i bedrövelsen 

över sjukdomen. Det som några av kvinnorna ger uttryck för är att 

sjukdomens livsvillkor finns som en del i gudsbilden. Deras tro kan 

ses som en mellanmänsklig dialog, som kommer till uttryck bland 

annat i bön. Detta gäller särskilt Alvas och Moas berättelser. Upple-

velsen av att vara livshotande sjuk involverar livets ändlighet med 

prövande av meningsbärande andliga, personliga processer. Alva och 

Moa syftar på att Gud får personlig gestaltning som en motpart i dia-

logen att leva ut sin existentiella smärta med.  

I tolkningen framför texten är gudsbilden personlig och konkret dialog 

men samtidigt abstrakt för Alva, Moa och Kajsa. I sorgen över ohäl-

san återspeglas en andlig dialogrelation. Det framträder i berättelserna 

om bön och i dialog med naturens skönhet, livskänslor i naturens åter-

växt och upplevelse av liv med andlig och religiös betydelse. Kvin-

norna tar inte upp några religionsvetenskapliga spörsmål, utan berättar 

om sin andlighet och trosrelation som uppfattas vara någonting utöver 

det mänskliga. Detta kan ses som att kvinnan andligt strävar ut ur sig 

själv, mot en förändrad djupare dialog. 

 

Sammanfattningsvis får en personlig tro och andlighet betydelse för 

meningsskapandet i både latenta och manifesta mellanmänskliga rela-

tioner. Det kan bland annat gälla platsminnen, levande och döda släk-

tingar, liksom till naturen. I tron på en närvarande Gud finns en per-

sonlig dialogrelation. Kvinnornas meningsskapande bygger på en till-

försikt, när det gäller gudsrelationens härbärgerande förmåga. Berät-

telserna talar om en inre utsträckt immanent dimension ibland parallell 

med upplevelser i naturen. En tolkning är att detta kan ses som varia-

tioner av en andlig värdegrund förankrad i en Gudstro som skapar 

tillit. 
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6.6 Sammanfattande kommentarer 
Detta kapitel har behandlat den existentiella tidsdimension som hand-

lar om att inför framtiden att återskapa en ny helhet. Fördjupad förstå-

else av berättelsernas meningsskapande handlar om helhetsupplevelser 

i och av naturen. Den fördjupade analysen av existentiella innebörder 

underbygger naturmötenas meningsskapande livskraft.  

 

Framträdande är betydelsen av platsminnen och händelseminnen i 

relation till livsmening, hopp, liv och existens och upplevd subjektiv 

tid. En inre subjektiv uppmärksamhet med tidskänslan som en ändlig 

dimension och Gudstrons meningsskapande tillitsrelation.  

 

Sett ur ett mer teologiskt perspektiv kan Gud implicit vara kvinnornas 

räddare i deras rädsla till döden. I livets mysterium är sårbarheten och 

meningslösheten vägen till helande i trons överlåtelse. De kan då finna 

en allomfattande relation som bygger på tro, hopp och kärlek. Tro på 

Gud som räddare kan skänka kvinnan trofasthet ändå in i evigheten. 

Hela Gudstron är ett väsen av hopp bortanför existentiell mening, det 

bygger på självutgivande kärlek som livssyn. Till grundexistensen 

framträder i Gudstrons sammanhang och enhet ontologiskt (i livsvärl-

den). Processens insikt i trosdialog finns på en annan existentiell nivå 

än meningsskapande men kan omfattas av det.  
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7  Tid och berättande 

7.1 Inledning 

För att ytterligare fördjupa kunskapen om meningsskapande vid all-

varlig sjukdom, fokuseras i detta kapitel frågan om på vilket sätt min-

nen får för betydelse i berättandet. Ricoeur har i sin filosofi återkom-

mande visat på hur olika aspekter av tid, både objektiv, mätbar, tid 

och subjektiv, upplevd, tid241 hör intimt samman med berättandet. Han 

citerar Augustinus formulering om tid: ”Different times are but parts 

of one and the same time.”242 Enligt Ricoeur rör sig tidsfrågan om ”den 

förmedlade förståelsen” där minne och hågkomst i berättelsen övergår 

till en förmåga att föreställa sig det förflutna. I Ricoeurs analys för-

enas subjektiv upplevd tid och objektiv mätbar tid i berättelsen till den 

berättade mänskliga tiden.243 Återgivandet i nuets berättade samman-

hang blir då som en mental tillbakarotation av tiden.244 Processen sker 

i förmedlingen av berättelsens centrala mening. Fenomenologin blir 

härigenom för Ricoeur mer en ”förmedling” av det omedelbara och 

direkta.245 Ricoeur hävdar att det behövs en tolkande förmedlad förstå-

else av narrativ tid i en berättelseanalys. Det handlar om att skapa en 

relation mellan förfluten tid och nutid som kan kommuniceras i samti-

den. Berättelserna blir härigenom en rekonstruktion av det förflutna 

som inte längre existerar.  

 

Mot denna bakgrund är det av intresse att närmare diskutera hur tids-

sammanhang kan utvecklas, och hur minnen i berättelsens nu kan bi-

dra till ett narrativt meningsskapande. Med utgångspunkt i Ricoeurs 

                                                 
241 Ricoeur 1985/1988, s. 251. 
242 Ibid., s. 251. 
243

 Ricoeur, 1983, 1984, 1985. 
244

 Ibid., 2000/2005, s. 404. 
245

 Kristensson Uggla, 1994, s.115. 
245

 Ricoeur, 2000/2005, s. 404; Kristensson Uggla, 1994, s.115. 
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syn på tidens betydelse vill jag här försöka fördjupa förståelsen av 

minnenas betydelse, närmare bestämt återberättandet av händelser och 

upplevelser, och den betydelse dessa får i det direkta nuet i kvinnornas 

berättelser. En sådan fördjupad analys av berättelserna med hjälp av 

olika tidsdimensioner är avsedd att kasta ytterligare ljus över berättel-

seprocessen som meningsskapande. Det jag särskilt har uppmärksam-

mat är vad det är som uppmärksammas i nuet, olika typer av minnen 

så som platsminnen och händelseminnen, och deras betydelse i berät-

telsen samt minnenas betydelse då de återskapas i berättelsens nu.  

 

En fördjupad analys (steg 2 och 3) av kvinnornas berättelser med av-

seende på dessa aspekter av minnen visar att det är några typer av 

minnen som tycks få speciell betydelse, på så sätt att de får ny mening 

och bidrar till en ny helhet i berättandets nu: 

 Minnen av mellanmänsklig närvaro  

 Minnen av närstående relationen  

 Minnen av platser 

 

I detta kapitel diskuteras dessa typer av minnen mot bakgrund av ana-

lyserna av berättelserna så som de presenterats i kapitel 4, 5 och 6 – 

och med hjälp av ytterligare exempel som kan säga något om minne-

nas karaktär och deras betydelse i kvinnornas meningsskapande. 
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7.2 Minnen av mellanmänsklig närvaro 

I kvinnornas berättelser är det en speciell kvalité i mellanmänsklig 

närvaro som blir betydelsefull att förstå. Denna framträder särskilt 

tydligt i Moas och Kajsas berättelser. Det handlar om hur de ”överras-

kas” av sin uppmärksamhet i nuet på händelser i det förflutna insikt 

som skapat en upplevd intensiv närvaro. Detta kunde vara upplevelser 

i det förflutna som handlade om tidigare generationer, en avliden släk-

ting, ett tillfälligt möte eller kontakt med ett barn. I följande exempel 

ser vi att det finns betydelsefulla relationer mellan Kajsa och tidigare 

generationer som får något att existera i nuet: 

 

Vördnaden till tidigare generationer av anhöriga som jag 

tror finns på ett annat sätt − genom naturen.  

Eftersom det inte finns någon trafik vid den kyrkogård 

som jag ofta besöker, så kan jag då känna att bli ett med 

universum eller med liv och död. 

 

Citatet skulle kunna förstås som att Kajsas direkta uppmärksamhet 

håller det så kallade ögonblicket närvarande. Upplevelsen tycks riktas 

mot existentiellt upplevt helhetssammanhang som tar sin början i egen 

erfarenhet. Tid och plats väcker gensvar, på så sätt att Kajsa känner 

igen något i sitt innersta som gör att hon glömmer sig själv och går 

upp i upplevelsen. Kan detta tolkas som det Ricoeur246 kallar berättel-

sens ”metaforiska själ”? Detta avser att man uppfattar sig se något 

såsom den narrativa fiktionen utövar och som kan tillämpas på livet. I 

berättelsen blir dolda erfarenheter av sjukdomen och ett förändrat liv 

framlyfta i en nygestaltning. En personlig livskris kan aktivera speci-

ella minnen. Kajsa berättar vidare att hon vid insjuknandet var beredd 

att dö, och beskriver därefter ett annat minne som uppmärksammas:  

 

På kvällen så tänkte jag att kommer det fåglar och lyfter 

utanför fönstret – då kommer jag att dö, det kändes vil-

samt för mig.  

När jag vaknade så blev jag glad för att jag levde. 

 

                                                 
246 Ricoeur, 1986/1993, s. 228. 
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Fåglarna var ett tecken från min döda bror som dog någ-

ra år före mitt insjuknande. När jag tidigare fått det extra 

svårt i livet en gång, så var det en fågel som knackade på 

mitt fönster. Det kändes som att det var min bror som sa 

till mig ”kämpa på”, det var hans sista ord till mig.  
 

Berättelsen kan naivt förstås som att under en stund i lidandet få tid att 

hämta sig i sin förtvivlan. Förståelsen av texten förblir dock oklar, och 

det outsagda inbjuder till en fortsatt granskning. Vad betyder detta 

minne? Texten i sig ger inte full förståelse av meningsskapandet, men 

anger en riktning om vad berättelsen talar om. Kan fågeln - som en 

tidigare upplevelse av en betydelsefull släkting - symbolisera det nu-

varande livssammanhangets outgrundlighet? Genom att berätta åter-

finns en prägel av helhet. En möjlig tolkning är associationer till den 

helheten som livet på jorden utgör. Fåglarna kan metaforiskt ses som 

representanter för en relation till det som varit.247 

  

När det gäller minnen av mellanmänsklig närvaro utgör Kajsas berät-

telse om ”fåglarna” ett intressant exempel. I hennes berättelse länkas 

den återberättade episoden som handlar om fåglarna samman med 

brodern, som är död när det berättas. Fåglarna representerar relationen 

till den döda brodern. Denna episod som ligger tillbaka i tiden slår så 

att säga följe med nuet och överbryggar därmed den mellanliggande 

tidsrymden. Något nytt skapas med hjälp av minnet, ett närvarogöran-

de av en mellanmänsklig närvaro som har existentiell betydelse. Sym-

boliskt gestaltar fåglarna en frihet i tidssammanhanget, med igenkän-

ning av en representation av en släkting som ger genklang i något för-

flutet. Hågkomsten av fåglarna ges därmed innebörd. Utifrån Ricoeur 

kan man säga att i den narrativa processen sker ingen uppdelning mel-

lan symbolisk gestaltning och verklighet som representerar den mel-

lanmänskliga relationen. Fåglarna får på så sätt i berättelsen en kon-

kret mellanmänsklig betydelse i en kommunikationskod med existen-

tiell mening. Berättelsen skulle kunna förstås som att den symboliska 

gestaltningen var en möjlig själslig tillflykt att återvända till i svårig-

heter. Berättelsen kan tolkas som att denna betydelsefulla mellan-

mänskliga närvaro kommer att fortsätta att äga rum. 

                                                 
247 Jfr Ricoeur, 1986/1993, t.ex. s. 232. 



- 169 - 
 

Enligt Ricoeurs248 syn på en ömsesidig växelverkan mellan förståelse 

och förklaring i tolkningsprocessen kan sägas att här inordnas bilden 

av fåglarna i det närvarande. Förklaring är att fåglarna ges en symbo-

lisk mening i prövandet av en transcendent gemenskap. Tolkningen av 

fåglarnas närvaro kan handla om att upphäva avståndet i berättelsen, 

så att en kvasinärvaro av existentiell kreativ styrka skapas. Tolknings-

spåret blir på så sätt något symboliskt som upplöser nuets tid. Är bil-

den som ges en symbol för det icke-gestaltbara som döden innebär, 

eller för en hoppfullhet när det gäller livets yttersta existentiella till-

stånd? 

 

I Moas berättelse ges ett annat exempel på ett betydelsefullt minne. 

Det talas om ett oväntat mellanmänskligt möte som blev betydelse-

fullt: 

 

Det var vid ett tillfälle i centrala stan sent en kväll. Jag 

hade sett en person i 25-årsåldern stå på en bro och titta 

ner i vattnet. Jag gick fram till personen. Det var en yng-

re kvinna som började prata om att vattnet strömmade 

fort och att livet var svårt. Hennes man förminskade 

henne och talade bara om att hon gjorde fel saker. Hon 

ville inte leva. I två timmar fanns vi på bron, kvinnan 

hade också två små barn. Många människor hade gått 

förbi, kvinnan hade uttryckt att det var konstigt att jag 

stannade.  

 

För den unga kvinnan fick detta en avsikt. Hon hade sagt 

att jag var ditsänd som en ängel åt henne. Jag besvarade 

med att det var ett igenkännande av förtvivlan, sorg och 

ensamhet. Detta eftersom jag hade varit i en liknande si-

tuation själv, när jag varit förtvivlad.  

 

Jag visste bara att jag skulle gå fram till henne. En gång 

satt jag själv längst ut på en kajplats vid havet och tänkte 

att vattnet skulle kunna göra slut på mitt liv. När jag satt 
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 Jfr Ricoeur, 2000/2005, t.ex. s. 93-94.  
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i min förtvivlan så fick jag plötsligt en ingivelse: Jag kan 

inte göra så mot mina ungdomar. 
 

Episodens betydelse inom ramen för Moas berättelse är att hon, ge-

nom att uppmärksamma händelsen, fångar in det mänskliga ögon-

blickets tidssammanhang i en kontakt som var oväntad. Det handlar 

om en oplanerad medmänsklig handling, som blev särskilt betydelse-

full när utanförskapet bröts för den unga kvinnan. Minnet av detta 

möte förflyttas till nuet i berättandet, en överföring av en hågkomst 

som låter Moa komma nära den andres levande erfarenhet i ett faktiskt 

återupplevande. En prövande tolkning kan vara att Moa projicerar249 

sig själv på kvinnan. I sådant fall kan det handla om att hänföra min-

net till självets sfär, där enligt Ricoeur ”Den delande erfarenheten av 

världen vilar på gemenskap i såväl tid som rum.” 250 Minnet ger in-

ramning till händelsen och formen blir då självutpekande i ett faktiskt 

återupplevande, ”my own”. Det var något som hände plötsligt och 

oväntat genom någon form av aha-upplevelse som gör att en Jag-Du-

relation uppkom. I det möte med kvinnan som Moa beskriver ser man 

hur mening växer fram i relation till en tidigare upplevd situation. Här 

kan man fråga sig om uppmärksammandet i ögonblicket av minnet av 

denna situation har en intuitiv kvalité, något som jag återkommer till 

längre fram.  

 

Ytterligare ett exempel på det förflutna som återuppstår ser vi i nästa 

citat från Moas berättelse. Här handlar det åter om ett sällsynt möte 

som aktualiseras, i detta fall något som hände i vardagen redan innan 

insjuknandet. Hon berättar om en förundrar inför livet som infann sig 

när hon åkte förbi en kyrka, och en oförklarlig upplevelse av en inre 

bild: 

 

Jag fick en ingivelse att tända ett ljus i kyrkan. När jag 

satt och tittade på altarmålningen så fanns det en bild av 

Jesus med utsträckta händer som välsignade barnen. 

Plötsligt kom en bild över mig med mitt barn som opere-

                                                 
249

 Begreppet projektion skapades av Freud som använde det som en försvarsprocess 
när personen omedvetet gör sig fri från en känslokonflikt genom att förlägga det 
utanför sig själv. Anna Bornstein, 2000, s. 40. 
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 Ricoeur, 2000/2005, t.ex. s. 172-173, 176. 
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rades. Strax ovanför operationsbordet svävade en ängel 

utsträckt över mitt barn. En ängel med väldigt stora 

vingar som omsvepte min son där han låg och ängeln 

omfamnade hela operationslaget. Lika plötsligt som bil-

den kom upp infann sig ett lugn inom mig.  

 

Det hände när ett av barnen gjorde en planerad men 

komplicerad operation. Synbilden med mitt barn och 

ängeln kom tillbaka i samma kyrka vid ett senare tillfäl-

le. Jag blev också då fullständigt lugn. 

 

Det som händer ger en känsla av en stark närvaro. Min prövande tolk-

ning är att Moa försöker reda ut ett övergripande sammanhang som 

för henne är betydelsebärande. Handlar berättelsen om att hålla ögon-

blicket närvarande i en ”som om”, bildlig helhetsrelation? Berättelsen 

säger något om varaktighet, i en existentiell dimension. Bilden som 

uppkom i kyrkorummet handlar om ett slags igenkännande som var 

”tidsbefriat”, och att i det så kallade nuet få känna sig helt närvarande.  

 

Vad kan upplevelsen av bilden i kyrkorummet tyda på? I efterhand 

kan meningsskapandet, ”som om”, förstås som en fråga om samhörig-

het med sonen. Tidsproblematiken i den händelse som Moa återberät-

tar kan diskuteras även utifrån Ricoeurs251 resonemang om tidsfrågan i 

berättelser. I detta exempel hämtat från Moas berättelse beskriver hon 

minnet av barnets operation som infann sig som en inre bild när hon 

befann sig i kyrkan. Den inre bilden av barnets operation som infann 

sig på platsen som kyrkan utgör kan för Moa ha aktiverat minnet, och 

som plats återintroducerar idén om tillit och tro som ”förs in” i den 

skapande inre bilden. I stunden skapas ett mellanmänskligt möte som 

berör djupt, en plötsligt upplevd känsla av förstärkt närvaro. När det 

egna sjukdomstvivlet sliter ger minnet om det förflutna nuet åter en 

tillförsikt. 

 

Ricoeur poängterar när det gäller hågkomstens betydelse. “Att komma 

ihåg är inte bara att få eller ta emot en bild av det förflutna utan ock-
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så att söka efter den, att ”göra” något.” 252 Minnen av mellanmänsklig 

närvaro får i berättelsens nu mening i ett nytt sammanhang. I tidigare 

exempel visas hur platsminnen och händelseminnens närvaro återska-

par ett existentiellt sammanhang i berättelserna. Händelser i det för-

flutna ger då de återberättas ett samband mellan det förflutna och nuet 

som skapar en ny orientering253 - från det förflutna mot framtiden och 

från framtiden mot det förflutna genom meningsskapande i nuet. Ge-

nom berättelsens överbryggande av tidsskillnader kan kvinnorna ut-

trycka en mellanmänsklig närvaro. Dessa minnen av mellanmänsklig 

närvaro i det förflutnas nu gagnar också synen på framtiden.   

7.3 Minnen av närstående relationer  

Också minnen av närstående relationer kan i berättelsens nu få ny be-

tydelse som berör den egna existensen. Kvinnornas minnen, som de 

återberättas, hämtas återkommande från en förfluten närvaro i gemen-

skap med närstående, till exempel med betydelsefulla släktingar, vil-

ket handlar om både svårigheter och glädjestunder. Ett exempel på 

den betydelse kvinnorna tillskriver relationer till närstående finner vi 

bland annat hos Anna som säger att: ”Livets mening går ut på att ha 

ett utbyte med andra människors erfarenheter.” Margit säger att: ”Vi 

kvinnor plockar fram barnens födslar, när vi hör andra berätta. Det 

finns kvar som ett klart minne.” Här finns många uttryck för ett åter-

vändande till när de egna barnen var små samt till senare livslånga 

relationer till närstående som antingen brutits eller kvarstår som kär-

leksfulla relationer. Meningskapande i det pågående nuet sker här med 

hjälp av minnen av närstående relationer. Dessa minnen kan enligt 

Ricoeur hänföras till självets sfär.254 Också att återuppleva minnen av 

sig själv som frisk ger mening i den svåra och utsatta tiden med sjuk-

dom, minnen som kan ge en förstärkt livsnärvaro och kraft i nuet.  

I mina tolkningar av materialet framkommer att minnen av närstående 

relationer skapar en kontinuitet i tiden som stärker den berättande per-

sonens identitet.
255

 Återfinnandet av mellanmänskliga relationer kan i 

                                                 
252

 Ricoeur, 2000/2005, s. 95. 
253

 Ibid., s. 163, 164, 138. 
254

 Ibid., s. 172. 
255

 Ricoeur, 2000/2005, s. 138, 139. 
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någon mån balansera den existentiella meningsförlust som sjukdomen 

för med sig. Det är enligt Ricoeur i hågkomsten som igenkännande av 

det förflutna sker, och betydelsefulla relationssammanhang återkom-

mer genom hågkomster från förfluten tid. Sjukdomen förstärker bety-

delsen av vardagens nära relationer, och återknyter till förflutna min-

nen med barn och familj, liksom till ansvarstagande och omsorg om 

närstående.  

Vad som efterhand blir alltmer synligt är att berättelserna talar om 

livssammanhang och upplevelser av mening i vardagens gemenskap 

(som behandlades i kapitel 5). I en existentiellt utsatt situation blir 

vardagens mellanmänskliga relationer särskilt värdefulla, och handlar 

om ansvarstagande och omsorg om närstående samt just om att varda-

gen får mening genom nära relationer. Detta tyder på att i sjukdomen 

förstärks betydelsen av relationer till barn och familj.  

 

Av betydelse är att ”återfinnandet” av närstående relationer i berättel-

serna övergår till en mellanmänsklig dialog på en mer existentiell 

nivå. Kvinnorna tar till sig nya sammanhang som meningsfulla och 

begripliga, varigenom nya möjligheter öppnas att våga möta den till 

synes meningslösa förändringen som sjukdomen innebär. Som vi har 

sett tidigare så prövas också berättarens föreställningar om icke-

existens, om döden, i berättandet. I Margits berättelse såg vi till exem-

pel att hon talade om sin son; ”Då sonen dog, ordnade jag en grav 

med tolv gravplatser till honom och de andra.” Minnesplatsen som 

hon inrättade för sonen, graven, får här en symbolisk betydelse som 

har att göra med hennes egen existentiella sårbarhet.  

 

Här finns också ytterligare sätt att förstå tidsproblematiken i närståen-

de relationer med utgångspunkt i tidigare visade exempel. Minnen av 

närstående relationer kan handla om en personlig prövning av varats 

existentiella gränser.256 En sådan prövning kan ske genom en samman-

länkning med den plågsamma tanken på den egna outgrundliga dö-

den.257 Hågkomsten av förfluten tid i livet med de närmaste i familjen 

får här närmast en latent förebyggande betydelse, på så sätt att det 
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handlar om att inte avsluta sitt liv i förtid. Som jag har visat exempel 

på i tidigare kapitel, så konfronterar kvinnorna sin egen icke existens, 

och vinner därmed en större helhetsförståelse. Ett exempel på detta ser 

vi i Annas utsaga: ”Det finns något mer, det existerar ett okroppsligt 

liv efter döden. Tveksamhet känner jag inför jordens förmultning som 

ger nytt liv.” Alva uttrycker sig i berättelsen så här: ”Livet är viktigt, 

det är klart det blir viktigt i en sådan här situation.” De berörda för-

söker att omdefiniera sin självbild med allt vad förändringen till följd 

av den allvarliga sjukdomen fört med sig. Sjukdomen införlivas på så 

sätt mer i den egna inre självbilden. Minnen av närstående relationer 

kan därmed sägas förstärka betydelsebanden mellan nuet och framti-

den (även med framtiden som en tanke på egen möjlig död).  

7.4 Minnen av platser 

Ytterligare en typ av minnen som framträder i kvinnornas berättelser 

kan kallas för ”platsminnen”, minnen där en bestämd plats får en bä-

rande betydelse. Det mellanmänskliga närvaroskapandet i berättelser-

na har också, som jag tidigare redogjort för, att göra med berättelser-

nas platsminne - minnen av byn, händelser på bron, på kyrkogården, i 

kyrkan, för att nämna några exempel - minnen av intensiv närvaro på 

en plats som blir betydelsefulla då de ingår i ett nytt meningsskapan-

de. I berättandet slås broar mellan dessa minnen och nuets upplevel-

ser.258 Ricoeur pekar just på att vårt minne utgörs av händelser, platser 

och bilder knutna till vissa tidpunkter. I en av berättelserna, Alvas, är 

det platsens närvaro som blir betydelsefull för att förstå något speciellt 

i hennes liv. Berättelsen präglas av att det var farligt och hemskt för 

Alva med tumören i bröstet som hade opererats bort. Alva förmedlar 

att efter detta fick hon en insikt om att livet är väldigt värdefullt, och 

att det inte är värt att ”hänga upp sig på bagateller”. Alva gjorde om-

värderingar efter insjuknandet, och det betydelsefulla blev att hon 

kunde ”se det stora i det lilla”, och att det allmänmänskliga som är 

nära i vardagen blir värdefullt. I det följande ger Alva ett exempel på 

en händelse på en bestämd plats. Denna händelse relaterar i sig inte till 
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sjukdomen, utan inträffade redan tidigare, men har återkommit senare 

och tycks få en speciell betydelse i Alvas berättelse: 

 

Jag kom till Provence för många år sedan och kom upp i 

en liten by där i bergen. Då överfölls jag på något vis av 

en känsla av att här har jag varit förut långt tillbaka i ett 

annat liv. Dofter, vägen där vi gick, allt var så bekant i 

den lilla byn. Det var ju konstigt. Jag har aldrig varit där 

förut.  

 

Ja, tänk så konstigt. Det var så härligt att få dessa bekan-

ta upplevelser i den där byn. Det var jättehärligt, alla 

dofter var så bekanta, speciellt en brant gata med krydd-

dofter. 
 

Denna plats i Provence kommer upp spontant i berättelsen. Hågkoms-

ten av platsen kännetecknas av en otvungen lätthet och spontanitet. 

Detta platsminne har inte varit utplånat, utan har blivit tillgängligt för 

Alva, då hon återberättar upplevelsen. Det är i igenkännandets ögon-

blick som platsen blir närvarande, när Alva i berättelsen härleder upp-

levelsen av händelsen till platsen. Den naiva tolkningen av detta åter-

finnande av en plats skulle kunna vara att omedvetna minnen kan ha 

väckts till liv via kryddoften, något som följs av att Alva känner sig 

mer närvarande.259
 Den allmänmänskliga upplevelsen knyts enligt Ri-

coeur260 till minnesplatser, som antyder att det handlar om ett inre 

återvändande. Beskrivningen av platsen markerar ett inre återvändan-

de till en minnesplats. En fråga som kan ställas är om det är en ”för-

växling” som görs i hågkomsten när den förflutna förnimmelsen över-

går till den närvarande förnimmelsen i berättelsen? Minnet i Alvas 

berättelse kan i stunden befinna sig i skärningspunkten mellan minne 

och glömska.261 Det kan ha handlat om en ”minnespakt” med det för-

flutna, till förmån för upplevelser av den imaginära platsen i tidigare 
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livssammanhang. Platsen ”Provence” står här för en speciell bort-

glömd känsla av närvaro som överförs till nuet genom berättelsen.  
 

Enligt Ricoeur rör sig tidsfrågan om att i förfluten tid ha varit med om 

någon händelse som funnits kvar, som ett bortglömt minne. Man sak-

nar härigenom vetskap om händelsen i ögonblicket när minnet åter-

kommer.262 Den spontana upplevelsen som omtalas i citatet kan alltså 

finnas i en tidigare erfarenhet. Det kritiska förhållningssättet i den 

fortsatta tolkningen av händelsen i citatet är att förhålla sig till att 

ögonblicklig insikt inte börjar med att man minns, eller med en före-

ställning. I hågkomsten kan en intuitionsprocess plötsligt aktiveras och 

ge en ögonblicklig helhetsinsikt. Har händelsens upplevda erfarenhe-

ter i det så kallade ögonblicket, när det hände, en intuitiv kvalité? 

Skulle händelsen kunna förstås som ett intuitivt skeende i berättelse-

sammanhanget, med platsen som en oväntad plötslig existentiell upp-

levelse som hålls kvar i ögonblicket? En fråga som kan ställas till tex-

ten är om det kan vara så att platsen och tiden möjliggör ett direkt 

ögonblickligt genombrott för intuition, och uppmanar till ett slags 

lyssnande inåt till sig själv? Det handlar här om minnen av platser och 

situationer som uppkommer spontant i berättelserna, som om kvinnor-

na inte har kunnat ”styra över dem”.  

 

Ytterligare minnen av platser finner vi i exemplen på en förtätad när-

varokänsla i möte med naturen eller andlig upplevelser. Ett citat från 

Margits berättelse (se kapitel 6) illustrerar detta: ”Naturen är livet, ja 

naturen, där är så tyst, lugnt och fridfullt. Jag är uppväxt i Lappland. 

Det är något helt annat där uppe i naturen. En högre luft och en spe-

ciell känsla.” Själva platsen, Lappland med dess högre luft och speci-

ella känsla, lyfts fram här. Minnet av naturen i Lappland finns kvar i 

berättelsen, som ett fridfullt livsrum. Det levda rummets sammanhang 

med det geografiska rummet återställs när det egna minnet berättas. 

Lappland som minnesvärd plats kan också omfatta det personliga och 

kollektiva minnet i dubbel betydelse av plats och ort. 
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Ett annat exempel är det Anna berättar om möten med naturen: ”Jag 

tror att det finns dimensioner av andlig energi som också ger vägled-

ning. Allt i livet hänger ihop, andlighet ger kraft, vila och mening.” 

Följande citat från Alvas berättelse reflekterar föreställningen om väx-

ande i naturen som något hoppfullt: ”Jag planterar växter och det 

gjorde jag inte i fjol. Att skapa, det kommer att ta lång tid innan det 

växer upp. Även om det ser ut som ett ”slyn” nu och inte en buske. 

Den kommer att ge blommor, jag vill tro det.” Tidens gång i det 

mänskliga livet påminner om växternas cykliska händelseförlopp. Att 

vistas i skog och mark ger återhämtning och känsla av återväxt när 

sjukdomen är brännpunkten. Vad som kan konstateras är att i berättel-

serna framträder minnen av platser i naturen, som med sin skönhet, 

återväxt och upplevelse av liv spelar en viktig roll i kvinnornas me-

ningsskapande. Sjukdomens verklighet blir mer fattbar, eftersom natu-

ren är mer omfattande än människan själv. Naturplatsen och tiden ger 

tillfället till en upplevelse.  

 

Ricoeurs diskuterar handlingen att bo, som uppfattas ha en starkt 

mänskligt länk mellan tid och plats.263 Hågkomster av bebodda min-

nesplatser är speciellt värdefulla som levande erfarenheter då platsen 

länkar ihop den levda tiden och det geometriska rummet med kropps-

minne och platsminne. ”När? För hur länge sedan? Vilken plats?” 
En 

sådan överensstämmelse mellan rumslighet och tidslighet kan upp-

komma i berättelsens här och nu.  
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7.5 Minnenas betydelse 

7.5.1 Minnenas intuitiva karaktär 

Som framgår ovan så tydliggör exemplen från berättelserna samspelet 

mellan uppmärksamhetens nu och minnenas då. Jag har här sökt bely-

sa hur vissa typer av minnen får betydelse som direkta upplevelser i 

kvinnornas meningsskapande. Det rör sig om direkta upplevda tids-

sammanhang mellan nuet och svårförklarliga händelser som antyds 

vara betydelsefulla i det förflutna. I tidigare redovisade exempel kän-

ner kvinnorna igen det direkt påtagligt upplevda. Upplevelsen är att de 

kan ”vänta det oväntade” och uppleva liknande erfarenheter som sam-

tidighet. Härigenom infogas återberättandet av dessa direkta erfaren-

heter i en ny helhet.  

 

För en ytterligare omformulerad förståelse av kvinnornas erfarenheter 

så som de återberättas i tidigare beskrivna exempel vill jag här ta upp 

något om filosofen Henri Bergsons264 intuitionsteori som berör hur 

oväntade direkta upplevelser kan förstås som ”en intuitiv kvalitet” i 

berättandet. Intuition kan ge en existentiellt upplevd närvaro265 eller ett 

upplevt tidsflöde, som kan skapa upplevelser av tillit och helhet. Det 

handlar om att något plötsligt kan bli uppenbart, som en existentiell 

upplevelse, men att detta inte går att gripa med tanken annat än i ef-

terhand.266 Intuitionen visar enligt Bergson en inre riktning, en förmå-

ga som är mer direkt än det logiska tänkandet då den ger ett samband 

mellan personens inre och yttre värld - något som kan få karaktär av 

en oväntad helhetsinsikt (som också kan försvinna lika hastigt).  

 

De speciella sekvenser i kvinnornas berättelser som jag redogjort för 

ovan kan tolkas i termer av bakomliggande intuitiva processer. Jag har 

tagit upp att sådana intuitiva processer kan ge en förtätad existentiell 

förståelse. Till exempel talar Moa om händelsen i kyrkan och Kajsa 

om fåglarna som minnen som plötsligt återkommer. Det är möjligt att 

se att dessa minnen har en intuitiv karaktär. Med Christopher Bollas, 
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som för resonemanget om intuition vidare, kan det förstås som en fri 

narrativ association till en mänsklig modersrelation; att tänka på sitt 

utsatta barn. Detta kan ses som en universell mänsklig förmåga: att 

omedvetet ge olika innebörder ett inre sammanhang. Det känslomäs-

siga upplevandet kan ha sitt ursprung i det som Bollas kallar ”intuitio-

nens fundament”, och som först efteråt kan förstås och ge en insikt. 

Det ”jag” som formar upplevelsen kan väcka minnet av en förfluten 

ögonblicklig händelse.267   

 

Den intuitiva kvalitén i kvinnornas minnen kan således handla om 

ögonblickets uppmärksamhet, som en omedelbar meningsskapande 

process som karaktäriseras av en intensiv närvaro i nuet som ger 

”aha”-insikter. Enligt Bergson kan tidsproblematik förstås just som 

processer som uppmärksammar det så kallade ”ögonblicket”.268 Intui-

tionsprocessen är då en direkt oavbruten helhetsprocess i upplevd tids-

lig samexistens. När erfarenheten av det förflutna, nutiden och framti-

den flödar ihop uppstår en existentiell dimension. ”Minnenas håg-

komst” kan få en karaktär av upplevd helhet, vilket kan som en egen 

kunskapsform269, där det omedelbart givna ses som kunskapskälla. 

Enligt Bergson refererar intuition till att erövra kunskap och skapa 

betydelsefull och djup mening av den mångtydliga. Med denna ut-

gångspunkt skulle de minnen som tas upp i studiens berättelsetexter 

kunna förstås också som intuitiva. 

7.5.2 Minnena som skapare av kontinuitet 

Enligt Ricoeur garanterar minnet individens tidsliga kontinuitet, efter-

som det förflutna har sin plats i minnet.270 Genom denna kontinuitet 

blir det möjligt att gå tillbaka i tiden till det levda nuets förgångna 

händelser. I minnet både möter man sig själv i det glömda, samtidigt 

som glömskan hotar i bakgrunden som ett angrepp på minnets tillför-

litlighet. Igenkänningen blir en seger över glömskan, ett återfinnande. 

Minnet är på så sätt det förflutnas närvaro. 
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Den personliga identiteten är en slags tidslig identitet. Avbrott i med-

vetandet ger glömska, eller ett blockerat minne.271 (Som djupglöms-

ka/reservglömska eller reversibel glömska.) Medvetande och minne 

hör ihop när det rör personlig identitet. Att komma ihåg som människa 

är att göra någonting genom att framhålla det man sett, gjort eller för-

stått. Det förflutna existerar i kvinnornas minnen och framtiden bildas 

av det de förväntar sig. Det ”jag” som formar kvinnornas återberättade 

upplevelser har väckts ur minnen av förflutna händelser, ur minnen 

som de är inneslutna i.  

 

De sjuka kvinnornas omständigheter förändras över tid, och med den 

deras existentiella villkor. Att skapa mening genom ett återskapande 

ur sin inre potentiella mångfald bidrar till att bygga upp en inre och en 

yttre värld av betydelser som får en kontinuitet. Kvinnorna återberättar 

händelser som de upplevt intensivt, med ett igenkännande. De minns 

ett påtagligt nu i detta återupplevande av det förflutna nuet. På så sätt 

slås broar mellan nuet, det förflutna och framtiden som överbryggar 

skillnaden mellan ”den tidsliga positionen mellan ögonblicket för 

händelsen och ögonblicket för den berättelse som återger den.” 272 

7.5.3 Hur återberättandet av betydelsefulla minnen bidrar till 

en ny helhet  

Ovan har jag tagit upp att vissa minnen av händelser, eller en episod, 

som uppmärksammas i berättandets nu, har en speciell betydelse. Det 

finns minnen som när de återberättas tycks ge ögonblickliga insikter 

av existentiell betydelse och med hopp inför framtiden. Detta framträ-

der särskilt tydligt i Alvas, Moas och Kajsas berättelser. De beskriver 

på olika sätt hur de återfinner kreativitet, harmoni och livskraft som 

hjälper dem att härbärgera sjukdomens konsekvenser. Detta kan ses 

som sätt på vilka kvinnorna i sitt berättande återskapar en ny helhet. 

Berättelseepisoderna som behandlas i detta kapitel är valda också för 

att de belyser aspekter av det som Ricoeur
273

 talar om i termer av 

frånvaro och närvaro via minnets representationer. De föregående 
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ögonblickens förflutna punkt i texten övergår till något före och ett 

efter. Nuet omskapas oupphörligt och är något som inträffar hela ti-

den. Det handlar om hur minnen förstås i uppmärksamhetens nu och 

hur vissa episodiska erfarenheter väljs ut och berättas om.  

 

Hur kommer tidsupplevelser till uttryck som meningsskapande? Hur 

det förflutna omgestaltas i nuet är en aspekt av tid. I analysen använ-

der jag mig av nuets uppmärksamhet. Tonvikten ligger på minnen av 

det förflutna nuet och nuet där kvinnorna befinner sig när de berättar - 

som också handlar om nuets förväntan inför framtiden. Jag har således 

valt att titta på det förflutnas omgestaltning i nuets uppmärksamhet.  

 

Vad är det i kvinnornas återberättande av sina minnen som bidrar till 

en ny helhet inom vilken livet med sjukdomen kan få en mening? Ri-

coeur talar om att våra minnen utgörs av händelser, platser och bilder 

som vid vissa tidpunkter återkallas i ”berättandets nu” och att dessa 

minnen kan aktiveras av tillfälliga händelser. I ”minnandet” av bety-

delsefulla händelser i tillvaron har det visat sig att kvinnorna använder 

sig av en kreativitet som bidrar till att skapa en ny helhet. Av betydel-

se här är att i den narrativa processen sker ingen uppdelning mellan 

symbolisk gestaltning och den verklighet som representeras. Genom 

detta kreativa återberättande av sina erfarenheter återfinner de på olika 

sätt sin livskraft, vilket bidrar till att de inte ger upp när de är tyngda 

av sjukdomens prövning och svårigheter. 

 

Sammantaget talas i berättelserna om annorlunda minnesupplevelser 

av det levda nuets helhet. Kvinnorna känner sig som en del av något 

större,274 något som framgår i exemplen från Moas och Kajsas berättel-

ser. Minnen av betydelsefulla möten finns kvar och blir starka i för-

väntningar på framtiden. Det handlar om att kunna ta tillvara inre upp-

levda ögonblick. I kvinnornas berättelser framkommer att det är svårt 

för dem att förhålla sig till framtiden med den allvarliga sjukdomen. 

Analysen av hur de berättat att de lever med sjukdomen över tid visar 

på betydelsen av hur de drabbade återfinner helhet, eller rättare skapar 

ett nytt helhetssammanhang för sitt liv med sjukdomen. I denna pro-

cess framträder att betydelsefulla minnesupplevelser som i den “upp-
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levda tiden” får en djupare betydelse. Samtidigt är stundens uppmärk-

samhet i nuet också framträdande. Avståndet mellan hågkomst av ti-

digare upplevelser och nuet minskar. Det förflutna och nuets upp-

märksamhet förenas och överbrygga ett då och ett nu.275 Hur påverkar 

detta nuet?  Uppmärksamhet i nuet kan sägas hålla ögonblicket närva-

rande i frihet. En sådan närvaro kan ge nya helhetssammanhang. De 

personliga erfarenheterna erbjuder och tar fram existentiella helhetsin-

sikter, som påverkas av personlig mognad, livssyn med andlighet och 

tro. Den omformulering av upplevelser som sker i återberättade kan 

belysas med Ricoeurs formulering: 

 

Ögonblicket för den ”rena” hågkomsten, som nås genom 

ett språng ut ur den praktiska sfären, var bara virtuellt, 

och ögonblicket för det faktiska igenkännandet markerar 

återinfogandet av hågkomsten i den levande handlingens 

väv. Hågkomsten i ögonblicket för språnget, ”sticker 

av” mot det närvarande. För att använda Bergsons må-

lande uttryck, och denna tveksamma, ifrågasättande 

reträttrörelse utgör en del i föreställningens och hand-

lingens konkreta dialektik.276 

 
Ricoeur lyfter fram att det ögonblickliga minnet och vaneminnet, stöd-

jer varandra och detta kan förklara förekomst av nuets upplevelser. 

Ricoeur klargör på så sätt vad Bergson menat med hågkomsten. Den 

uppkommer och återuppväcks i igenkännandets ögonblick. Hågkoms-

ten är disponibel om än inte åtkomlig, och i fullständig samexistens 

med det nu som har varit och det nu som är. Enlig Ricoeur löses håg-

komstens gåta genom att känna igen den som just hågkomst, men då 

upphör i stället intuitionens aktivitet. Det sker i en ofullständig för-

medling av upplevelsens likhet, ”är”, och skillnaden till textens ” är 

inte”.277 Här drar vi oss till minnes att mening finns i själva textens 

förmedling av skillnaden och har kraft att förnya det som förstås i läs-

ningen. Levt liv som betydelsefulla närvaroupplevelser i ”sällsynta 

ögonblick” sammanfaller med berättandets mänskliga tid.  
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Analysen visar att upplevd tidserfarenhet kan ge insikt om djupare 

livsfrågor som rör ett existentiellt meningsskapande. Händelser förstås 

som närvarande - som en intuitiv kunskapsform: Helhetssammanhang 

som upplevs som en förtätad närhetskänsla, ett utsträckt varande i 

ögonblicket i ett med sig själv, med förstärkt livskänsla. Analysen vi-

sar hur till synes oförklarliga vardagliga upplevelser går att förstå som 

outgrundliga existentiella tidsupplevelser av icke-rationella erfarenhe-

ter i tillvaron. Upplevelsen skapar samexistens och tangerar tidskäns-

lans omedvetna. Betydelsefullt med den narrativa kommunikationen 

är att de återberättade händelserna i efterhand fördjupar meningsska-

pande.  

 

Vardagens mellanmänskliga möten påverkar kvalitén i de berörda 

kvinnornas liv, oavsett om de återberättas på ett symboliskt plan eller 

utifrån någon verklig händelse.278 Den existentiella kunskap som detta 

skapar gäller både i relation till vardagstillvarons konkreta relationer 

och till mer svårförståeliga erfarenheter via livsvärlden. Berättelserna 

kan förstås som att dessa kvinnor lever närmare sina grundläggande 

livsvillkor som är det mänskliga varats ontologi.279 Exemplen i kvin-

nornas berättelser är konkreta och påtagliga, när det gäller den subjek-

tiva tidskänslan i dialog med naturen, mellanmänskliga möten och 

andliga erfarenheter. Berättad tid och liv sammanfaller som en för-

skjutning och förtätning av olika meningsdimensioner. Kvinnornas 

berättelser i det empiriska materialet handlar om erfarenhet av person-

liga möjligheter till meningsskapande i livet med allvarlig sjukdom. 

Dessa kvinnor har levt med sjukdomen under en längre tidsperiod.  

 

Sjukdomsbeskedet vid en viss tidpunkt följs av år med svåra upplevel-

ser, som inte påverkas av mätbar objektiv tid. Sammanfattningsvis 

framkommer att leva med allvarlig sjukdom handlar om att övervinna 

mätbar objektiv tid inför de farhågor som sjukdomen för med sig; om-

fattande hur lång tid man har kvar i livet. Svårigheter att handskas 

med och orientera sig i objektiv mätbar tid vid sjukdomens upptäckt 

förändras i den narrativa processens progression. De ändrade livsvill-

koren medför att den objektiva mätbara tiden blir mindre viktig i rela-
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tion till subjektiv tidskänsla och sjukdomsförändringens eventuella 

följder. En aspekt av kvinnornas meningsskapande är att i livet med 

sjukdomen konfronteras också de allmänna livsvillkoren, de som man 

delar med alla andra människor. 

 

Mänsklig existens i Ricoeurs betydelse innebär att växa genom att 

leva i spänningen mellan ändlighet och oändlighet.280 Kvinnornas för-

sök att återfinna en helhet präglas av kreativitet och av förhoppningar 

om att återvinna ny livskraft inför framtiden med sjukdomen. I denna 

process spelar återberättandet av olika minnen en betydelsefull roll. 

Som framgår av analysen av deras berättelser så gestaltas deras upp-

levda förflutna i återberättandets nu som om det vore ett nu. Tidigare 

upplevelser blir ”närvarande” i ett överbryggande mellan ett då och ett 

nu. Detta kan ses som ett existentiellt meningsskapande där hopp och 

förväntningar inför framtiden fogas in nuets samtida livsvärld.   
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8 Avslutande diskussion  

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka meningsskapande 

vid allvarlig sjukdom, närmare bestämt hur sjukdomen får innebörd då 

upplevelser och erfarenheter av sjukdomsbesked och livet med sjuk-

domen återberättas. I kapitel 4-7 har jag sökt besvara forskningsfrå-

gorna: Vad uppmärksammar kvinnorna i sitt återberättande om sjuk-

domsbeskedet och livet med sjukdomen därefter? Hur får olika min-

nen av livet med sjukdomen betydelse i återberättandet? Hur får olika 

återberättade minnen betydelse för kvinnornas förväntningar inför 

framtiden? Avsikten har varit att med hjälp av Ricoeurs berättelse-

hermeneutik nå en fördjupad förståelse av sjukdomens existentiella 

betydelse. I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit med 

avseende på hur kvinnornas berättande kan ses som en process av ex-

istentiell bildning. Denna avslutande diskussion utgör därmed en för-

djupad analys (steg 3), där avsikten är att utifrån studien av denna be-

gränsade grupp kvinnors meningsskapande säga något mer generellt 

om meningsskapande i existentiellt utsatta situationer.  

8.1 Studiens resultat i relation till annan forskning 

I relation till annan forskning om sjukdomsberättelser, tid och mening 

har jag valt att inrikta mig mot de existentiella aspekterna av livet med 

sjukdom, med förankring i hermeneutisk berättelseforskning. Synen 

på berättelser och tidens efterbildning bygger på Ricoeurs berättelse-

teori. Med utgångspunkt i den hermeneutiska bågen kan analysen av 

berättelserna ses som en parallell båge som går från livet i vardagen 

och berättelsetexterna, genom tolkning och analys, som i sin tur ge-

nom läsningen återvänder till livet.  
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Det som fokuseras i analysen av berättelserna rör därmed frågor om 

tillvarons olika utmaningar, då kvinnorna reflekterar över sina liv. 

Kvinnornas berättelser har tolkats både i en närläsning av materialet, 

och med avseende på sådant som finns ”framför” texten. Detta har 

inneburit ett prövande av tolkningar av texten och textens ”sak”. För 

att pröva mina tolkningar har jag valt att utgå främst från Ricoeurs 

filosofiska texter. Det berättelsematerial som presenterats kan natur-

ligtvis förstås och tolkas på andra sätt. Det kan förekomma både över-

som undertolkning av resultaten som jag kan ha hindrat mig själv att 

förstå. I analysen sker en gradvis distansering från materialet, genom 

en omformulering av detta till en annan mer abstrakt förståelse som 

kan tillåta en viss generalisering. Min avsikt med analysen av berättel-

serna är inte att uttala mig om orsaksförhållanden, eller att hävda ab-

soluta sanningsanspråk, utan att avtäcka textens betydelse och därmed 

något om meningsskapande i ett livssammanhang. Det handlar om vad 

texten talar om, om den värld som på något sätt utvecklas framför tex-

ten.  

 

Den översikt över forskning om människors erfarenhet av sjukdom 

som presenteras i kapitel 1 visar att det finns en bredd i forskning som 

behandlar mening i samband med allvarlig och kronisk sjukdom, när 

det gäller teoretiska utgångspunkter, forskningsansatser och objekt för 

forskning, men däremot inte mycket specifikt med avseende på exis-

tentiellt meningsskapande.  

 

Toombs som tas upp i kap 1, diskuterar nödvändigheten att överbryg-

ga olika förståelseperspektiv i mötet mellan vårdpersonal och den sju-

ke281, något som också tagits upp av andra forskare inom den feno-

menologiska traditionen.282 Forskning belägger liksom tendenser i 

denna undersökning att medicinsk vetenskap inte är tillräcklig för att 

förstå den allvarligt sjukas upplevelser i vardagslivet. Upplevelser av 

sjukvårdens omhändertagande som berättelserna talar om kan jämfö-

ras med en asymmetrisk relation, något som bland andra Schuster283 
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behandlar, när det gäller professionellas relation till patienter i vården. 

En kultur som inte är orienterad mot meningsskapande påverkar i hög- 

grad individuella handlingar inom en verksamhet som sjukvården.284 

Om viljan är att förstå de existentiella villkoren i de berördas liv, kan 

dock personalens mottagande aldrig begränsas till frågor och svar.285 

När vårdpersonalen berörs av de allvarligt sjukas plågor, kan förklar-

ingen vara att insikten om deras egen existentiella sårbarhet träffar 

dem personligt. Att vårdgivaren då inte ser den andres existentiellt 

upplevda dilemma innebär att den konkreta situationen kan bli en svår 

gränssituation för den drabbade. Har samhällets effektivitetssträvan-

den inom sjukvården lett till att frågor rörande meningsskapande inte 

kunnat uppmärksammas tillräckligt? Vad bemötande skall handla om i 

vården uppfattas kulturellt. Det kan få till följd att sjukvårdspersona-

len kan vara förvissad om att det är ett samtal som pågår, men den 

sjukas uppfattning kan vara en annan. De som drabbats av sjukdom i 

denna studie har förväntningar på att sjukvården skall möta deras sår-

barhet och meningsförlust. För vårdpersonalen inom hälso- och sjuk-

vård upptas dock vardagen vanligtvis av frekventa och korta samtal.286 

 

Tidigare forskning har visat hur oväntade kritiska händelser, som att 

drabbas av sjukdom, kan ses som ett ”biografiskt brott” som kan pla-

ceras in i ett livsloppssammanhang.287 I denna studie handlar det om 

livet med allvarlig sjukdom. Det som framkommer om kvinnornas 

minnen av sjukdomsupptäckten och den första tiden därefter ligger på 

många sätt i linje med tidigare forskning om sjukdom eller funktions-

hinder som ett biografiskt brott. Som framgår i kapitel 4 framträder ett 

tydligt ”före” och ”efter” sjukdomsupptäckten. De upplevelser som 

kvinnorna talar om beskrivs här i termer av kaos och ett förlorat hel-

hetssammanhang. Livet framträder på ett annat sätt efter sjukdoms-

upptäckten. I studien går det till viss del att följa kvinnornas berättel-

ser över tid, och hur de hanterar de förändrade livsvillkor som sjuk-

domen fört med sig under den relativt långa tidsperiod (2-10 år) som 

gått från sjukdomsdebuten fram till berättandet i intervjusamtal med 

mig.  
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Också i tidigare forskning om att leva med sjukdom har frågan om tid 

och upplevelser av tid visat sig vara av betydelse.288 Toombs289 visar att 

upplevd sjukdom har som följd att tiden upplevs på nya sätt. Den sju-

kes upplevelser av tid står emot objektiv mätbar tid. Chamaz290 forsk-

ning om människors erfarenheter av kronisk sjukdom har påtaglig 

relevans för denna studie. För det första visar Chamaz att över tid ho-

par sig förluster som påverkar den sjuke personen och utmynnar i en 

försvagad självbild.291 Det framkom att det handlade om att hantera 

den långvariga ovisshet som sjukdomen innebär och att höja sig över 

sin självbild som sjuk. För det andra klargör Chamaz i sin forskning, i 

likhet med vad jag funnit i denna studie, att när de kroniskt sjuka är 

fullt närvarande är de förankrade i ett här och nu och befinner sig i en 

sluten tidshorisont, varken i framtiden eller i förgången tid.292 Genom 

att leva en dag i taget, kommer de närmare sig själva. Sjukdomen lär 

dem att mer medvetet vara i det som pågår. En del kroniskt sjuka lever 

mer i nuet, med känsloupplevelser av stor äkthet. De planerar in sitt 

liv på ett nytt sätt i den närvarande tiden. Det förflutna skiljs från det 

närvarande och framtiden distanseras i en process som beskrivs som 

särskilt påtaglig vid kritiska sjukdomsupplevelser. Man lever då ett 

”enklare” och ”djupare” liv än som annars är vanligt. Denna syn ger 

livet fler möjligheter att segra över sjukdomsupplevelserna. Den när-

varande tiden expanderar och framtiden blir snarare en möjlighet. Att 

acceptera ett eget allvarligt eller livshotande sjukdomstillstånd, och 

kommande död, leder därmed till att man själv befinner sig i en närva-

rande tid. Detta är dock en svår väg, då det handlar om att lära sig att 

finna ut vad man vill och använda livet till i den närvarande tiden.  

 

Av särskilt intresse är Charmaz sätt att beskriva den sjukes förhållande 

till framtiden. Kroniskt sjuka projicerar in sig själva när framtida 

hopp, möjligheter och drömmar aktualiseras.293 Det kan även gälla en 

mörkare framtid när de i tystnad väntar på det de inte vill skall inträf-
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fa. Hopp och planering är jagets möjligheter att se på framtiden. Den 

närvarande tidens upplevelse ger vägen till framtid. En del sjuka kny-

ter sitt jag till en religiös och andlig tro som låter dem ingår i något 

som lever vidare också i de efterlevandes minnen.  

 

Sjukdomens förändrade förhållanden innebär förlust, som anonymise-

rar294 och påverkar tidigare självbild negativt. Individens jag är mer än 

kroppen och omfattar därmed mycket mer än sjukdomen. Charmaz 

visar hur förlust av funktion leder till att individen delar in tid i bra 

dagar och sämre dagar. Sjukdomens spiraleffekt kan ge minskad soci-

al mening och leda till identitetsförlust. Kampen om kontroll handlar 

också om att balansera sjukdomsupplevelser i relationer.295  

 

Genom hermeneutisk tolkning och analys av sjukdomens existentiella 

betydelse har jag lyft fram delvis andra aspekter av sjukdomsberättel-

sen än de som presenterats av Chamaz och Toombs. Gemensamt är ett 

intresse för tidens betydelse. Det som denna studie av existentiellt 

meningsskapande vid allvarlig sjukdom kan lägga till tidigare forsk-

ning om att leva med sjukdom över tid handlar dels om hur återberät-

tade minnen får betydelse i skapandet av nya helhetssammanhang och 

dels om vad existentiellt meningsskapande kan vara.  

I denna avhandling framträder att en relation upprättas mellan tidslig-

hetens tre nivåer: det förflutna med sjukdomens upptäckt, framtidens 

rädsla för att tvingas avsluta sitt liv i förtid liksom förhoppningar inför 

framtiden samt nuets uppmärksamhet. Dessa tre tidsdimensioner, som 

en primär grundläggande tidslighet,296 gör sig gällande i alla berättel-

sernas tillbakablickande på olika sätt. Med en hermeneutisk förståelse 

framträder möjligheten att ett meningsskapande kan utvecklas genom 

unika upplevelser av tid i ett livssammanhang. Det handlar om ett me-

ningsskapande som ligger nära vardagslivets erfarenheter av existenti-

ella villkor. Igenkänning av helhetssammanhang är en existentiell 

aspekt i kvinnornas berättelser. Det existentiella meningsskapandet i 

berättelserna innebär att kvinnorna genom sjukdomserfarenheterna lär 
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sig något nytt om sina existentiella villkor, så som att härbärgera sjuk-

domen i sitt fortsatta liv. 

Kvinnorna tar tillvara det tiden har att erbjuda i meningsfulla upple-

velser. I berättelserna framträder således vad berättad mänsklig tid är 

och kan vara i livet med allvarlig sjukdom. De sjuka kvinnornas me-

ningsskapande utvecklas via berättelsernas både progressiva och ret-

rospektiva tidsprocesser.  

 

Tidigare forskning om att drabbas av allvarlig sjukdom visar att också 

sjukdomslidandet innebär en såväl kroppslig som mental, social och 

existentiell påverkan på den sjuke. Lidandet kan upplevas som hot, 

förlust eller kränkning av människan själv, upplevelser som kan få 

individen att tystna. Wiklunds297 studier av det vårdrelaterade lidandet 

har visat att lidandet kan ses som människans kamp för ett liv i vär-

dighet. Det framkommer att när livet blir övermäktigt förlorar männi-

skan sin tidsförankring. Detta är i linje med de upplevelser av kaos 

och förlorat helhetssammanhang som framträder i denna studie. I Öh-

léns298 forskning om cancersjuka människor framgår, liksom i denna 

studie, att lidandet innefattar en dimension som ger möjlighet till per-

sonlig mognad och ny förståelse genom att den sjuka kan lära sig nå-

got av livet med sjukdomen. Att hantera sjukdomslidandet kan också 

ses som en sorgeprocess. Gustavsson klargör försoningens betydelse i 

en sorgeprocess som en ”gåva till människan i människovarandet”.299 

Försoningens progressionsform övergår till en helhet över ett längre 

tidssammanhang. Genom försoning kan en person införliva och här-

bärgera tidigare kontrasterande och oförenliga erfarenheter. Gustavs-

son pekar på att sjukdomen ofta omnämns som något som gett livet en 

förändrad inriktning, en övergångstid av omskapande och transcen-

dens. Viktigt är att finna mening för att återfinna integritet, balans och 

helhet, något som vi sett att kvinnorna i denna studie har gjort genom 

att i berättandet placera in sina minnen i nya sammanhang.  
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8.2 Meningsskapande som existentiell bildning  

8.2.1 Existentiell bildning i en hermeneutisk tradition 

I analysen av kvinnornas berättelser utforskas hur existentiellt me-

ningsskapande - som en process - består av olika förståelsenivåer som 

utvecklas i nytt omformulerat meningsskapande. Enligt Bernt Gus-

tavsson handlar det om att ”erövra” ett förhållande till ”meningsska-

pande”, genom att förstå livsförändring men inte på samma sätt.300 En 

tolkning av kvinnornas meningsskapande vid allvarlig sjukdom kan 

därmed ses som en process av existentiell bildning. Bildning är ett 

komplext begrepp, och här avses existentiell bildning i hermeneutisk 

betydelse, något som Sa Cavalcante Schubachs talar om som att förstå 

varat utifrån livet:  

 

Livet är en process, tillblivelse, och i denna bemärkelse 

”bildning”. Som process, tillblivelse, bildning kräver li-

vet en översättning av idén om ”originalet”, om förebil-

den och urbilden, av själva idén om paradigm. Pardig-

met skall översättas till tidslig parametrar - till livets pa-

rameter.301 

 

Kvinnornas meningsskapande kan därmed ses som en existentiell 

bildning, där bildning skiljer sig från kunskap.302 Här används termen 

bildning för det personliga förhållandet till livsvillkor och om vad det 

innebär att existera. Det handlar om livets villkor mer övergripande 

och allmänmänskligt. Denna bildningsform får sina möjligheter och 

sin komplexitet genom personens fria sökande. Ett klargörande är att 

bildning i studien inte främst avser ett förhållningssätt utan ”tillblivel-

se”.303  

                                                 
300

 B. Gustavsson, 2007. 
301

 Marcia Sá Cavalcante Schubachs, 2006, s. 22. 
302

 Moira von Wright, 2007. 
303

 Gadamer, 1960/1997. 



- 192 - 
 

Bildningstanken avser här att förvärva mening som berör särskilt be-

tydelsefulla livssituationer med knytning till livets ändlighet och starkt 

meningsbärande aspekter i livet som framträder. Denna avhandling 

behandlar utveckling av meningsskapande som utvecklas under allvar-

lig sjukdom. Den hermeneutiska bildningsprocessen handlar bland 

annat om hur de svårt sjuka kvinnorna förhåller sig till den okända 

förändringen, till betydelsefulla relationer och till sin existens, något 

som uttryckts på följande sätt:  

 

Bildning består i att lära känna det egna i det främman-

de och att göra det främmande bekant. Själva bildningen 

utspelas så i rörelsen mellan det egna och det främman-

de.304 

 

Processen innefattar både personligt lidande och existentiella upple-

velser av varierande livsvillkor. Bildningens sak handlar om att det i 

det mänskliga meningsskapandets natur existerar något outgrundligt. 

Vidare innebär bildningstanken att livsvillkoren som förändras kan 

generera nya meningsfulla existentiella helhetssammanhang. I analy-

sen framträder att det är en mångfald olika aspekter och fenomen som 

underbygger kvinnornas existensupplevelser i en mellanmänsklig sfär 

samt livskraftiga möten. De berörda utgår från sig själva och sin för-

förståelse i berättandet, som fördjupas och förändras genom att de 

obekanta och oförutsägbara ges nya meningsmöjligheter. Kreativa 

helhetsinsikter nås genom nuets kortvariga upplevelsedimensioner 

med personen närvarande i nuet. En erfarenhetsinnebörd som är exis-

tentiellt meningsskapande.  

 

Här kan en omformulerad förståelse av textens sak åstadkommas med 

hjälp av Gadamers syn på bildning: att insikt grundas i själv-

kännedom och betyder mer än kunskap om sakförhållanden.305 Gada-

mer formulerade sin syn på bildning utifrån Hegel. Enligt Hegel ut-

vecklas bildning i relationen mellan hemmahörighet och främlingskap. 

Ricoeurs syn på bildning ansluter sig till detta. Med denna syn på 
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bildning är det möjligt att ge nytt liv åt det förflutna, något som har 

framkommit också i analysen av kvinnornas meningsskapande i denna 

studie. 

Vad som konstateras är att bildningsprocessen här har grund i en för-

ändrad kännedom om livet. Den bärande insikten i den hermeneutiska 

bildningstanken finns med i dessa berättelser, när det gäller att finna 

sitt eget i det främmande, här med livshotande sjukdom som det 

främmande i den egna vardagen som senare känns igen. Den existen-

tiella bildningens tillägnelseprocess kan beskrivas som en rörelse mel-

lan de berördas ”hemmahörighet” i det bekanta och öppenhet för kaos 

inför det okända i livet - för att senare återkomma till hemkänslan, 

som innebär någon form av accepterande av vad sjukdomens föränd-

ring medfört i form av existentiell utsatthet, samt till att åter se möj-

ligheten att skapa autentiska meningsgrundande processer. Hermeneu-

tikens generella syn på bildning utgår från att människans konkret 

levda liv åberopas i tolkningen, gestaltad som berättelse.306 Berättandet 

kan därmed leda till ny insikt som gör det möjligt att leva med och 

utveckla ett autentisk meningsskapande.  

 

Livstidens existens 

I Alvas dialog finns med att: 

 

Livet är viktigt, det är klart det blir viktigt i en sådan här 

situation. Andra som inte är i min situation kan rycka på 

axlarna och säga, att livet är inte så viktig, det tror jag 

man kan säga. Men när livet är hotat, då blir det viktigt.  

 

Analys av materialets tidsdimension har visat att den yttre mätbara 

objektiva tiden är sammanvävd med svåra tankar på icke-existens, 

tankar på att inte finns till i framtiden. Sjukdomen tar ett bekym-

mersamt och upprepat grepp om framtiden i kvinnornas levda liv.  

Genom berättelserna har jag funnit att sjukdomen driver på den upp-

levda tidens existentiella mellanmänskliga mening. Existensens pro-

blematik vidrör den linjära tiden som avgränsar själva tillvaron som 
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sådan. Linjär tid omfattar och övergår i berättelserna till livets kvalita-

tiva dimensioner i upplevd cirkulär tid. Att uppleva tidens begränsning 

och döden som en risk ger stark ångest − det är att ställas inför livs-

konfliktens grundelement. Risken är ett hot och ger tankar om att dö-

den kan komma att inträffa snart under existentiell utsatthet. Den en-

skilda kvinnans upplevda sorg och föreställning om icke-existens åter-

kommer i fiktionen om hur det skulle kunna vara när man inte får fin-

nas med i livet. En underliggande gemensam mening i texten, som 

vuxit fram via fördjupad tolkning av livskonflikten är föreställningar 

om tidens icke-existens.  

 

Att i berättelseprocessen finna sin plats som allvarligt sjuk genom att 

ge sig ett förflutet i meningsfulla relationer möjliggör i Ricoeurs verk 

förmedlingen av en tredje berättande tid. Den berättande tiden förenar 

minnen i förfluten tid med uppmärksamhet på nuet och på förvänt-

ningar för framtiden, den innersta processen i bearbetningens djupa 

tankar på att inte få existera i framtiden. Berättelsens problematik får 

sin fulla innebörd först när den ses i förhållande till tidsbunden exi-

stens. I dessa berättelser finns kunskap om att mellanmänskliga rela-

tioner förstärker betydelsebanden i nuet. Textens meningsskapande 

funktion klargörs i parallell uppmärksamhet i stunden, genom att vara 

i tiden och samtidigt vända sig mot autentisk gemenskap. Framtiden 

handlar i berättelserna om att livet får en djupare existentiell menings-

skapande innebörd, om man låter sig överraskas av det oväntade nuet, 

och finner ro i sig själv. 

 

Förståelsen vidgas ytterligare till att uppfatta generationsskiftet i den 

narrativa kommunikationen från generation till generation. En sådan 

process stödjer sig på livets tid.307 De levande ersätter de som är döda 

och de frånvarande personerna i förflutna relationer ger minnen som 

gör att det förflutna bevaras i nuet. Spåret från de förflutna ”existerar 

nu”, men spåret från det förflutna existerar inte längre annat än som ett 

närvarande tecken på personen som är frånvarande. Tidens spår blir 

härigenom något närvarande i existentiell utsatthet genom ett avtryck 

som tidigare levande släktingar lämnat efter sig. Dessa generations-
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skiften, förklarar Ricoeur, blir en del i en minneskedja. Den upplevda 

tiden som levs stödjer sig på den mätbara tiden i nuvarande relationer.  

 

Ricoeur klargör att det finns ett nära samband mellan att minnas nå-

gonting och av att minnas sig själv. Detta skulle kunna bygga på en 

omedveten projicering av sig själv på släktingens förflutna liv, med 

betydelsen av ett indirekt omedvetet återupplevande av sig själv i ge-

menskap. Släkthistorien blir en länk i en relation som överförs och 

fortsätter. En generation avlöses av en annan. Bortgångna släktingar 

gör sig påminda i modet att våga, nu när livet blivit så svårt.  

 
Tillägnelse av existentiell bildning 

Tillägnelse av existentiell bildning anknyter enligt Ricoeur till en per-

sonlig livsförståelse i betydelse av mellanmänskligt handlande för att 

befrukta tillvarons meningsfullhet:  

 

Med tillägnelse menar jag att tolkningen av en text full-

bordas i ett subjektets tolkning av sig själv, på så sätt att 

subjektet från och med nu förstår sig själv bättre, förstår 

sig själv på ett annat sätt eller först nu börjar förstå sig 

själv.308  

 

Existentiell tillägnelse växer i berättelserna fram genom ett personligt 

förhållande till traumatisk förändring som utmynnar i personligt kun-

nande om livsvillkor. Konsekvenser blir att kvinnorna tillägnar sig 

gradvis ökad meningsförståelse som en slags bildningsprocess. Det 

obekanta som följer med sjukdomen görs till något som inte är fullt så 

hotande och okänt. Analysens omformulering tar fram fördjupad och 

delvis ny, mer omfattande, betydelse till meningsförståelse. Existenti-

ell bildning bygger på existentiell erfarenhet och förståelse. Genom 

erfarenheten av allvarlig sjukdom lär sig kvinnorna något som inte var 

förväntat. De erfar en inre kraft till existentiell mognad som fördjupar 

självbildens autonomi. Det innebär att individen med sin förförståelse 

försöker hantera tankar på tidsligt upphörande av existens med hjälp 

av det tidigare kända. Det som sker är en omfattande bearbetning av 

lidande långt bortom själva sjukdomen. Den bildning som utvecklas i 
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dessa sammanhang handlar om någon form av acceptans i lidandet, 

växlat med temporärt tvivel som ger upplevelser av att livet är ändligt 

och att denna ändlighet bli något mer möjlig att förhålla sig till.  

Vad som också kan konstateras i avhandlingen är att vardagskunnande 

om livsvillkoren handlar om mänsklig samverkan och berättande. Att 

vara till i existentiell närvaro skapar fördjupad mening av liv i tillva-

ron. Berättelsetexternas tal om oväntade upplevelser i nuet utplånar 

för ett tag sjukdomens livshot. Bildningstanken har en fruktbarhet i sig 

när det rör eget personligt förhållande till livsvillkor om livets me-

ningsskapande.309 Omformulering av berättelsetextens mening genom 

analysen ger en förståelse för vad en fördjupad livsförståelse kan in-

nebära. Ricoeurs syn på bildning, som jag eftersträvat i analysen, syf-

tar på att i förståelsen ge nytt liv åt det förflutna till ett förnyat me-

ningsskapande. Det är detta som har eftersträvats i analysprocessen. 

Bildningsprocessen innebär här en förändrad självkännedom genom 

undermedveten självbildning. Den existentiella bildningens möjlighet, 

som den framträder i denna studie, är att i narrativ dialog öppna sig 

inför sitt kaos för att återfinna sig själv mer efter en längre tid med 

erfarenhet av sjukdomens livsvillkor.  

 

Att se meningsskapandet som existentiell bildning innebär att kvin-

nornas unika lärande ses som ny varaktig kunskap om livet i förhål-

lande till tidigare kunskap. Bildningsprocessen i att leva med allvarlig 

sjukdom är komplicerad, då det handlar om att kunna uppfatta vad 

som pågår, känna igen det som händer i vardagen och dess olika kom-

plexa varierade uttryck i situationen.310  

Det osynliga gradvist fördjupade produktiva lärandet blir i berättelser-

na ett livsprojekt. Ur detta lärandeperspektiv existerar det en väg till 

kvinnornas personliga utveckling av existentiell bildning genom 

smärtsamma identitetshotande erfarenheter, som till och med kan vara 

livsförändrande311 kan innebära en personlig utveckling. Det är i sjuk-

domens livsomställning som den existentiella bildningen utvecklas, 

                                                 
309

 B. Gustavsson, 2000, 2007.  
310

 Marton, Ami Tsui, 2004. 
311

 Kvinnornas lärande kan delvis hänföras till det Mads Hermansen skriver om 
existentiellt lärande, 1998/2000. 



- 197 - 
 

till att vilja livets meningsskapande tillägnande som en framtidsmöj-

lighet.  

 
Förmågan att reflektera i utsatta situationer 

Kvinnorna som deltog i denna studie försöker i sina berättelser åter-

finna helheten genom minnen av händelser och i detta ”minnande” 

används kreativitet. Att finna mening är väsentligt för att få en bestå-

ende kunskap och en förutsättning för att kunna omvärdera sin syn på 

världen.312 Detta kan liknas vid ett holistiskt lärande (utvecklande av 

en helhetsförståelse) kopplat till det egna livet, inriktat på hela sam-

manhang. Som jag ser det har ett sådant lärande betydelse i de existen-

tiella sammanhang som gäller för dem som är allvarligt sjuka.  

 
Kvinnornas genuina lärande i vardagen tar plats i deras liv och påver-

kar deras livskunskap. Den existentiella bildningen tillägnas genom att 

kvinnorna i berättelserna har kunnat uppfatta och förstå något på ett 

annat sätt och utifrån denna förståelse kunnat vinna en omformulerad 

kunskap.313 Detta betyder att det kan vara betydelsefullt med en för-

måga att i utsatta livssituationer pröva och reflektera över sina erfa-

renheter. Alva berättar om sitt lärande: 

 

Det pågår ett ständigt lärande i möten med människor, 

lärande är allt. Jag har lärt mig att livet är värdefullt. Att 

det är skört, att det är viktigt att man gör det man vill och 

tar tillvara dagarna. Att tillåta sig att göra det man vill 

göra, det har jag lärt mig. 

 

Med utgångspunkt i Viktor Frankls arbete kan betydelsen av existenti-

ellt meningsskapande bli följande, det är möjligt för sjuka att själva 

välja hur de skall förhålla sig till livets förskräckliga gränsvillkor.314  
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Frankl hävdar315 att många människor förväntar sig att livet skall ge 

dem mening. En motsatt hållning är strävan efter att ge livet mening. 

Inför nya okända och hotande meningssammanhang kan man antingen 

fly eller lära känna det okända. Mening handlar om viljans frihet att 

välja hur man skall förhålla sig till livsvillkoren. En dimension i livet 

är på så sätt frågor rörande mening som ofta finns implicit och omed-

vetet i människans vardag.  

 

Begreppen mening och förståelse är avhängiga av varandra.316 De har 

ursprung i den konkreta människan och hennes föränderliga levnads-

villkor i världen, i ett livssammanhang som består av en helhet. Livs-

förståelse av mänskliga vardagsvillkor omfattar på något sätt försök 

att härbärgera ändlighetens begränsning i relation till meningen i livet. 

Som jag visat tidigare i analysen uppstår ett betydelsefullt menings-

skapande och självförståelse när erfarenheter kan placeras in i ett nytt 

helhetssammanhang. Kreativitet aktiveras inifrån det egna, när de be-

rörda tolkar och förstår något nytt utifrån det de tidigare känt igen.  

 

Insikter tas emot och bearbetas till en mer varaktig förändring av för-

djupad erfarenhet. Återberättade minnen via berättandets ”mänskliga 

tid” handlar om kreativa insiktsögonblick i naturupplevelser, andlighet 

och tro, i tankar på döden och icke-existens och återberättande av 

plötsliga extraordinära upplevelser i stunden. Sjukdomens allvarlighet 

betyder att självtvivlet omedvetet aktiverar en förändringsprocess. 

Kvinnorna anlitar i berättelserna naturen som en återhämtanings facili-

tet. Det berättas om ett utsträckt holistiskt perspektiv med menings-

skapande betydelse i naturmötenas utvidgade helhetssammanhang. 

Kvinnorna utvecklas när de tar emot och integrerar intryck av helhets-

sammanhang. Det kan förstås och inordnas i betydelse av ett person-

ligt existentiellt lärande om livet som fördjupas.  

 

Omformulering av berättelsernas nygestaltade förståelse syftar på 

upplevd helhet som förklaras ske, bland annat genom kontemplativa 

och kreativa insikter. De berörda kan i nuets kontemplation finna en 

genuin upplevelse av meningsskapande som överskrider tidsförloppets 
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mening. Aristoteles317 skriver i den tionde boken att ett framträdande 

levnadssätt är det kontemplativa livet, en självständig sammanhäng-

ande verksamhet. Tankens kontemplativa form utmärker sig genom 

sitt allvar. Den eftersträvar inte något annat mål än sig själv vilket 

skulle kunna vara den mänskliga lyckan. Visdomen utvecklas under 

en hel livstid. Kontemplation är en insikt i harmoni som för Aristote-

les kan ske genom att man försöker leva så långt det är möjligt i enhet-

lighet med det bästa inom sig. Berättelsernas kreativa helhetsinsikter 

kan sannolikt ge en upplevd samtidighet och vara en väg till ett kon-

templativt djuplärande i tillvaron.  

 

De pedagogiska konsekvenserna blir att hävda vikten av förståelse för 

individens olika unika förutsättningar för kreativa existentiella insikter 

som berör det innersta i människans liv i hennes strävan efter me-

ningsskapande. En slutsats som här har omformuleras till en existenti-

ell bildningsform.  

8.3 Slutord  

 

Jag begär det orimliga: att livet skall ha en mening.  

Jag kämpar för det omöjliga: att mitt liv skall få en me-

ning.  

Jag vågar inte, vet inte hur jag skall kunna tro: att jag 

inte är ensam. 318 
 

Hur kan hälso- och sjukvården med sin personal möta de sjukdoms-

drabbade för att underlätta deras existentiella meningsskapande? Min 

förhoppning är att den här avhandlingen om meningsskapande vid 

allvarlig sjukdom skall bidra med att tydliggöra existentiella menings-

dimensioner som kan ha implikationer för medmänskligt arbete, ex-

empelvis inom hälso- och sjukvård. Meningsskapande har givits exis-

tentiella sammanhang och jag lyfter fram att denna kunskap kan 

komma till nytta för allvarligt sjuka människor samt i allmänmänsklig 
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utsatthet. Berättelsen från patientens livsvärld kan ge både vårdperso-

nal och den sjuke som berättar ökad kunskap och fördjupad förståel-

se.319 

 

Kvinnornas behov av mening som framkommer i berättelserna går att 

förstå som sant mänskligt och livsviktigt. Benhabibs320 etiska syn tar 

upp förståelse mellan människor och principen om respekt. Det hand-

lar allmänt om att förstå den andre, det vill i denna studie säga kvin-

nors speciella livshistoria. När de som deltar i studien fått insikt om 

det till synes obegripliga som hänt efterfrågar de i sina berättelser att 

bli bemötta i en äkta dialog. Med en sådan kvalité i dialogen finns 

förmåga att härbärgera och i delande närma sig den totala hopplöshe-

ten i den svåra sjukdomen. Att som allvarligt sjuk våga mötas och att 

berätta om upplevelser av meningslöshet kan ge en öppning till att gå 

vidare i den egna livsprocessen.  

I statlig granskning av svensk hälso- och sjukvård (se kapitel 1) upp-

märksammas återkommande de problem som tycks kvarstå när det 

gäller bemötandet och omhändertagandet, av kvinnor i synnerhet. I 

berättelserna i denna studie framgår att kvinnorna uppfattar att vård-

personal i sitt omhändertagande under vårdtiden inte kan möta deras 

existentiella problem. Det tycks alltså finnas en obalans mellan dessa 

kvinnors förväntningar på sjukvården när det gäller att tillgodose livs-

villkorens existentiella problematik321 och de erfarenheter de gör som 

patienter. Kvinnornas berättelser om än ytterst få handlar bland annat 

om avsaknad av viss förståelse från personalen. Som patienter har de 

svårigheter att göra sig hörda, när det gäller de egna livsvillkoren. Ett 

framträdande drag i berättelserna är att vården inte bemöter dessa 

kvinnors oro på det existentiella planet.  

 

En möjlig ”förklaring” till reaktionerna som framförs på vården och 

det samhälliga omhändertagandet i berättelserna kan finnas i kvinnors 

dolda underordning, något som också togs upp i studiens inlednings-

kapitel. En möjlighet att påverka dessa förhållanden skulle kunna vara 

att uppmärksamma reproduktion av tendenser i sjukvården, något som 
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har behandlats även i tidigare forskning och i statliga utredningar.322 I 

avhandlingens inledande kapitel betonas att ett skäl till att välja att 

studera just kvinnors erfarenheter av sjukdom är att både genus och 

mångfaldsfrågor är angelägna pedagogiska forskningsområden.323 I 

föreliggande studie framkommer att kvinnornas upplevelser av me-

ningsförlust förstärks genom tillkortakommanden i de professionellas 

kontakt när de ger information om den allvarliga diagnosen. (Kap. 4.) 

Insjuknandets konsekvenser blev en livskamp, med upplevelser av 

ofrihet och tankar på döden. Det upplevda kaoset och den upplevda 

overklighet som kvinnorna berättat om visar på svårigheterna i tids-

uppfattningen och insjuknandets existentiella innebörder. I upplevt 

kaos förlorade kvinnorna tidsförankring och helhetssammanhang. De 

hade svårigheter att uthärda sjukdomens ovisshet och att livet begrän-

sades av den meningsförlust som uppkom. Därtill kom rädsla för dö-

den och för sjukdomens progression. En konsekvens blev att döden 

framstod som en möjlig lösning. Några kvinnor hade tankar på att i 

förtid avsluta sina liv med självmord. Konfrontation med det egna 

livets gränser sker både direkt och indirekt.  

 

Verksamhetsmiljöer har framträdande betydelse för att kontinuerligt 

påverka till kreativa och meningsbärande lärandeprocesser.324 Om den 

sjuka får berätta om sina erfarenheter kan detta ge ytterligare perspek-

tiv på upplevelsen av sjukdomen, och därigenom ge den sjuke mer 

makt över den egna sjukdomen och dess mening. En hindrande påver-

kansaspekt i sjukvårdens praxis tycks vara att inte uppmärksamma 

existentiellt meningsskapande till dem som är svårt sjukdomsdrabba-

de. Är detta en följd av effektivitet och dominans av högteknologisk 

utveckling och kunskapssyn? Sjukvårdens praxis i studiens berättelser 

skulle i sådant fall kunna förklaras med pedagogisk påverkan enligt 

Per-Johan Ödmans beskrivning av ”immanent pedagogik”.325 Det be-

tyder pedagogiska processer som existerar och påverkar omedvetet 
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och dolt vilket i vården sker i möten med de sjuka. Sådana dolda pro-

cesser förklaras utifrån Ödman som immanent pedagogik, då denna 

pedagogik finns inneboende (immanent) i det mänskliga sociala sam-

manhanget som till exempel inom sjukvårdens praxis. 

 

Kvinnorna i berättelserna tycks inte uppfatta vården som organiserad 

för att hantera det allra svåraste, existentiellt meningsskapande. Avgö-

rande blir om de drabbade kan gå vidare från ett chocktillstånd, eller 

om de fortsätter att vara kvar i förgångna upplevelser som handlar om 

blockerad meningsförlust.  

 

Denna avhandling utmynnar i existentiell bildning och om vad det 

innebär att leva under sjukdomens utsatthet. Studiens pedagogiska 

relevans är mångfaldig. Existentiell bildning vilar på en kunskapssyn 

att vilja förstå de processer som beskrivits i avhandlingen. Den för-

djupade kunskap som denna studie kan bidra med är de erfarenheter 

som några kvinnor har berättat om. Var och en av dem har en erfaren-

het som många läsare av denna avhandling kanske inte har, nämligen 

att ha fått besked om livshotande sjukdom och bearbetat detta. I av-

handlingen har kvinnornas berättelser utförligt avtäcks och ger en 

grundförståelse av hur sjukdom griper in i livet. Det drabbar inte bara 

dessa kvinnor, utan många fler både män och kvinnor.  

Berättelserna ger oss en kontakt med personliga erfarenheter och hur 

kvinnornas livsvillkor kan upplevas av någon som är allvarligt sjuk.  

 

 

________ 
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Summary in English 

Claeson Lisbeth. (2010). TIME AND EXISTENTIAL MEANING-

MAKING. WOMEN‟S NARRATIVES ABOUT LIVING WITH SERIOUS ILL-

NESS. 

 

Introduction 

This dissertation deals with people‟s meaning-making during serious 

illness. Being affected by a serious or life-threatening illness implies 

an existentially changed situation that is accompanied by a number of 

questions about the illness itself, consequences of the illness in an 

everyday context and implications for the future. Serious illness can 

mean radical personal and social life changes, especially if the illness 

is life-threatening and concerns the person‟s existential situation. 

Here, I have chosen to talk about an existential meaning-making – 

which is developed through living with the illness.  

 

Aim of the dissertation 

The purpose of this dissertation is to examine people‟s meaning-

making when they are affected by a serious illness and to determine 

how the illness acquires meaning in the context of their lives. The dis-

sertation thus deals with what can be referred to as existential mean-

ing-making, more specifically how the illness acquires meaning in the 

retelling of personal experiences in illness narratives.  

 

This aim is specified in the following research questions:  

What do the women pay particular attention to in their stories about 

hearing the verdict and of subsequently living with the illness?  

How do different memories of living with the illness acquire signifi-

cance in the narratives?  
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How do the different memories acquire significance for the women‟s 

expectations of the future?  

 

A deeper understanding of such meaning-making in serious illness can 

also say something about other existentially vulnerable life situations. 

The intention is thus that the study will contribute to an understanding 

of people‟s meaning-making in contexts other than the specific states 

of ill-health that these studied women find themselves in.  

 
Theoretical framework 

Personal narratives can say something about how individuals perceive 

their life situations over time. Telling one‟s story creates meaning and 

continuity, and narrative research can explain how people reformulate 

their experiences in order to create new contexts in their own lives. A 

hermeneutical approach was adopted, drawing more specifically on 

Paul Ricoeur‟s narrative theory that emphasises the importance of 

different dimensions of time and memory in the understanding of nar-

ratives. Paul Ricoeur stresses that a mediated hermeneutic form of 

understanding facilitates an understanding of people‟s relation to the 

past. In the dissertation, the empirical study and the analysis of per-

sonal narratives are inspired by Ricoeurs narrative theory.     

 

The empirical study 

In order to examine meaning-making during serious illness, I have 

chosen to carry out an empirical study of women‟s illness narratives. 

An interview study was carried out of illness narratives collected in 

research interviews with women who had been diagnosed with serious 

illnesses. The specific situation under investigation thus concern 

women who have been told that they are suffering from a serious ill-

ness and who thereby find themselves in an existential life situation 

that can be regarded as extremely vulnerable.  

 

Six women were recruited from different patients‟ organisations. They 

were between 46 and 70 years of age at the time of the first interview. 

The women had varying diagnoses, such as cancer, stroke and heart 

attack, which they had received between 1 and 10 years before the 

study was carried out. The women lived in different places in Sweden 
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and had different social backgrounds. The six women were inter-

viewed between two and five times, over a period of four years. The 

purpose was to gain an in-depth narrative material collected over time 

from a limited number of women, rather than interviewing a larger 

group of informants. The interviews revolved around about their ex-

periences of being affected by and living with serious illness. In line 

with the narrative approach, the women were asked to tell their sto-

ries, as a way of gaining access to their processes of meaning-making 

as it appears in their retelling of the experience of being informed 

about their illness and of living with it for a number of years. Follow-

ing Ricoeur‟s theory, the narratives were analysed in several steps, 

moving from a „naive‟ to a „critical‟ level of interpretation, with a fo-

cus on what the women pay particular attention to in their narratives,  

and how different memories of living with the illness acquired signifi-

cance in their process of meaning-making.    

 

Results  
Based on the hermeneutic interpretation of the recollection of memo-

ries, the analysis reveals some characteristics of the different phases of 

the women‟s lives with their illnesses, from the diagnosis and over 

years that followed. The discovery of the illness and the period fol-

lowing was characterized by chaos and a lack of time perspective, 

feelings of lack of freedom and thoughts about death, but also feelings 

of responsibility towards the family. A temporary loss of coherence 

and experience of chaos is evident in all the women‟s narratives, 

which makes thoughts about a future impossible. The life situation 

also concerns feelings of responsibility to the near ones. Becoming 

seriously ill is followed by a fight for survival, a lack of freedom and 

thoughts about death and life as finite. This extraordinary life situation 

makes it difficult for the women to create meaning in what is happen-

ing. Experiences of the health services were also important in ac-

counts of this early period.  The women‟s thoughts about the medical 

attention they receive in connection with the illness indicate that in the 

midst of all the difficult changes that the illness brings about, the suf-

ferers also want to be treated by the health service in a better, more 

empathetic and professional way. The existential meaning of becom-

ing ill thus involve experiences of chaos, fears of losing one‟s identity 

and of death. A fear of lost identity as the illness progresses, and death 
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as a possible solution, leads to thoughts about prematurely ending 

one‟s life through suicide. What is central here is that life becomes 

more valuable when it is threatened by illness, and that the tribulations 

that the illness brings with it have a potential meaning as resources for 

life in the future.  

 

In the women‟s accounts of the long term living with the illness, death 

continues to emerge as a back drop to their everyday experiences of 

the illness, but gradually more as confronting the problem of death 

rather than giving up life. Over time, relationships to significant others 

and the importance of everyday life also constitute increasingly im-

portant themes. In their narratives, the women account for how they 

live with illness over time, the conflicts that are encountered and the 

unmanageable situations that have an impact on their lives as a whole. 

Non-existence, or death, still serves as an overshadowing background 

in the women‟s lives. Their expectation are summarised as an accep-

tance of future limitations intertwined with doubts about what the fu-

ture will bring. The loss of identity and separation that death implies is 

reflected on, just as the process of death as a personal obliteration. 

Their way of talking about this situation is however not concerned 

with giving up on life, but rather about a confrontation of the problem 

of death. The in-depth analysis reveals central and recurring underly-

ing themes that have to do with confrontations with life conflicts, 

death and non-existence as well as how everyday life experiences are 

given new meaning as life with the illness continues.  

 

In their expectations for the future, the women account for some ex-

periences that have been important in creating a sense of hope and 

heightened vitality, and thus a new „wholeness‟, such as being close to 

nature as well as their religious or spiritual experiences. Experiences 

in, and of, nature are particularly important in this respect. In the nar-

ratives, nature is used as a metaphor, accounted for as recuperation 

and used to depict strengthened feelings about life and for nature as a 

„place‟. What is perhaps most obvious in the material is how experi-

ences of nature contributes to new vitality and „wholeness‟. What is 

significant in the interpretation is that in the narrative meaning-

making, encounters with nature acquire existential significance in the 

management of the illness; something that appears in all the narra-
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tives. The women also talk about the importance of their own religious 

belief and spirituality in their coping with their life situation. A per-

sonal belief and spirituality can create a trust and a dialogue that has 

significance in both latent and manifest interpersonal relations. Also 

memories of significant events and places are analysed, and the ways 

these memories contribute to a new vitality and vigour. In the remem-

bering of significant events in life, creativity is used as a means of 

obtaining hope, and to not giving in to the difficulties caused by the 

illness. The analysis also shows how significant relations, experienced 

meaningful fellowship and community and being able to influence 

one‟s own daily life have importance.  

 
Discussion 
These results are discussed in terms of how memories of significant 

events or places play an important role in existential meaning-making. 

What is significant in the narrative communication is that in retro-

spect, the retold events and experiences acquire deeper meaning. Fur-

ther, the intuitive quality in the women‟s recollections of their memo-

ries are discussed, drawing on Bergson‟s philosophy. Using the di-

mensions of time developed by Ricoeur in the analysis of the narrative 

texts provide insights into how experiences of time relate to existential 

meaning-making, and how this can be seen as a process of existential 

„learning‟. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare 
 
Till dig som inom sjukvården tidigare har fått ett besked om allvarlig 

sjukdom, vill du delta i ett samtal om att leva med sjukdomen? 

 

Vill du delta i en studie om vad det innebär, att leva med allvarlig fy-

sisk sjukdom? Informationen i detta skriftliga dokument kompletterar 

och förtydligar den muntligt givna informationen vid förfrågan.  

Jag genomför ett forskningsprojekt som handlar om att utforska, vad 

som påverkar livsvillkor och livsmening under allvarlig fysisk sjuk-

dom. Mitt intresse är att ta del av din levnadsberättelse om dina livs-

villkor och hur du upplevt, att leva med din sjukdom till hur du ser på 

det i dag. Du behöver inte berätta om något som är känsligt för dig 

och som du inte vill delge. De uppgifter som samlas in av mig kom-

mer att behandlas konfidentiellt och vara ett underlag för forsknings-

material i en vetenskaplig avhandling inom pedagogik. Ditt namn eller 

persondata kommer inte att delgivas i något sammanhang.  

Deltagandet i undersökningen innebär att du vid några tillfällen blir 

intervjuad av mig. Plats och tid för våra samtal sker efter överens-

kommelse. Samtalen kommer att spelas in på bandspelare/diktafon 

och skrivs ut i text. Vid det avslutande samtalet kommer du att få läsa 

igenom texten från utskrifterna i min närvaro. Deltagandet är helt fri-

villigt och du kan avböja medverkan när Du vill. Resultatet av under-

sökningen kommer att publiceras i en offentlig avhandling (monogra-

fi) inom pedagogik. Har du några frågor så är du välkommen att kon-

takta mig. Jag är lättast att nå på telefon. Mitt namn är Lisbeth Clae-

son och jag är doktorand vid Stockholms universitet pedagogiska 

institutionen, Lärarhögskolan i Stockholm och universitetsadjunkt vid  

 

Högskolan i Gävle. Min vetenskapliga handledare är professor Göran 

Linde.  

Gävle och aktuellt datum, Med vänlig hälsning, Lisbeth Claeson 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av 

Lisbeth Claeson Telefon till min arbetsplats: X/XXXXXX. Högskolan 

i Gävle. Doktorand i pedagogik vid Stockholms Universitet. 
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