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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig. Ett stort 

tack också till min handledare, Eva, som har hjälpt mig med litteratur och sporrat mig att få ut så 

mycket som möjligt av materialet. 
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Inledning 

”Döden angår oss alla”, konstaterar författarna till SOU 2001:6, det huvudbetänkande till 

regeringen som innehåller förslag till förbättring av den nationella vården i livets slutskede.1 

Författarna lyfter en viktig poäng: alla ska dö – men vi vet lite om den döende vardagen. 

Eftersom döendet är tämligen osynligt kan det vara viktigt att synliggöra normer och 

föreställningar som konstrueras i anslutning till döende. Tal om döden syftar ofta på det tillstånd 

som i kronologisk mening följer på liv. Liv och död utgör då ett begreppsligt motsatspar (liv eller 

död). Döden, i betydelsen att dö, kan avse själva döendet som process och då syfta på vad som 

ofta kallas livets slutskede. Men ”att dö” kan också syfta på händelsen död, d.v.s. dödens 

inträffande.2 Trots att död och liv är dikotomiska begrepp så är det inte självklart var gränsen 

mellan dem ska dras. Inom ramarna för den här uppsatsen har jag valt att fokusera på döendet 

som process och de föreställningar kring döden och döendet som skapas i samband med denna. 

 

Mycket av litteraturen som behandlar frågor kring döden ur ett sociologiskt perspektiv vittnar om 

den utbredda föreställningen att döden har gömts, städats undan eller tabubelagts i det moderna 

samhället.3 Samtidigt hävdar flera författare att döden är ett vanligt förekommande ämne i såväl 

media som inom olika vetenskapliga sammanhang.4 Det problem som många har påpekat är att 

en isolering och professionalisering av döden har gjort det svårt för människor att tala om döden 

och för döende att uttrycka sina upplevelser av döendet.5 Med detta problem som motiv och 

utgångspunkt ska jag undersöka sätt att organisera döden ur ett tvärvetenskapligt perspektiv på 

socialkonstruktivistisk grund. Uppsatsen utgår från intervjuer med människor som arbetar nära 

döden på ett sjukhus. Hur förstås och behandlas döende människor? Och vilka är de villkor som 

präglar organiseringen av döden? 

                                                 
1 Kommittén om vård i livets slutskede, Döden angår oss alla: värdig vård vid livets slut: slutbetänkande (SOU 2001:6), 

Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2001, s. 1ff. 

2 Ibid, s. 25. 

3 Glaser B & Strauss A, Awareness of dying, 10. pr., Aldine, New York, 1980, s. 3; Littlewood J, ‘The denial of death 

and rites of passage in contemporary societies’ i The sociology of death: theory, culture, practice, Clark D (red.), Blackwell, 

Oxford, 1993, s 69; Mellor P, ‘Death in high modernity: the contemporary presence and absence of death’ i The 

sociology of death: theory, culture, practice, Clark D (red.), Blackwell, Oxford, 1993, s. 11; Strauss A, ‘Foreword’ i The 

sociology of death: theory, culture, practice, Clark D (red.), Blackwell, Oxford, 1993, s ix; Bauman Z, Döden och odödligheten i 

det moderna samhället, Daidalos, Göteborg, 1994, s. 165; Walter T, The revival of death, Routledge, London, 1994, s. 23;  

Seale C, Constructing death: the sociology of dying and bereavement, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, s. 52;  

Hockey J m.fl, ‘Materialising absence’ i The matter of death [Elektronisk resurs] : Space, place and materiality, Hockey J m.fl. 

(red.), Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010, s. 2.  

4 Littlewood 1993, s. 69; Mellor 1993, s. 11; Seale 1998, s. 52; Strauss 1993, s. ix; Walter 1994, s. 23. 

5 Glaser & Strauss 1980, s. 3; Littlewood 1993, s. 69; Mellor 1993, s. 20; Bauman 1994, s. 165; Walter 1994, s. 23. 
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Bakgrund 

Döden är ett problem som varje samhälle måste hantera. Att döden inordnas i den sociala 

tillvaron är enligt sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann nödvändigt för att 

samhällets institutionella ordning ska bestå.6 Alla sociala system måste på något sätt acceptera 

döden, eftersom människor oundvikligen dör. Samtidigt måste döden i viss utsträckning förnekas 

så att människor förmår att känna ett engagemang i tillvaron.7 Detta är också vad Berger och 

Luckmann avser när de talar om dödens legitimering. Kunskapen om allas och alltings 

förgänglighet hotar å ena sidan föreställningen om stabila samhällen och kulturer, och utgör å 

andra sidan ett motiv för att bygga dessa, då de blir ett slags motord till döden. Det innebär att 

människor måste ha möjlighet att skapa mening kring existentiella frågor om liv och död. 

 

Sekulariseringsprocessen har inneburit ett minskat religiöst inflytande i västerländska samhällen.8 

Existentiella frågor har traditionellt hänförts till den religiösa sfären och försetts med religiösa 

förklaringar och betydelser. Frågor kring döden hanteras fortfarande i stor utsträckning av olika 

religiösa institutioner, trots sekularisering.9 Kristna symboler syns alltjämt som givna inslag i den 

svenska tillvaron. Internetsökningar har gett exempel på texter som uttrycker en medvetenhet om 

behovet av "neutrala" avskedsrum, samtidigt som bilderna avslöjar bruket av ett religiöst och 

specifikt kristet symbolspråk. I ett av dessa exempel syns en bild föreställande ett altarbord med 

två ljusstakar och ett kors. Bildtexten beskriver i generella ordalag avskedsrum som ”mycket 

viktiga rum som ska fungera oavsett trostillhörighet”.10 Ett annat liknande exempel visar vad som 

kan uppfattas som ett altarbord med altarduk, altarblommor och två ljusstakar. I bildtexten anges 

att rummet ”kan användas av alla oavsett religion eller etnisk bakgrund”.11 Detta visar att 

sekulariseringen kanske inte är så genomgripande, trots allt. 

 

Det är emellertid inte bara religiösa institutioner som anser sig ha kunskaper om döden. Idag 

konkurrerar man med den medicinska vetenskapen. Benämningen ”Sjukhuskyrka” är ett exempel 

med talande symbolik. Begreppet kan å ena sidan tolkas som att religionen i kyrklig gestalt har 

intervenerat i det medicinska rummet. Samtidigt framstår det som att det religiösa rummet å 

                                                 
6 Berger P L m.fl., Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 3. uppl., Wahlström & 

Widstrand, Stockholm, 2011, s. 120. 

7 Mellor 1993, s. 13; Seale 1998, s. 70. 

8 Berger P L, The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, Doubleday, Garden City, N.Y., 1969, s. 107. 

9 Jepsson-Grassman E & Whitaker A, ’Existentiell omsorg i församlingens hägn: svenska kyrkans roll i livets sista tid’ 

i Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv, 1. uppl., Jepsson-Grassman E & Whitaker A (red.), 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 192. 

10 

http://www.webbhotell.sll.se/PageFiles/11901/Konst%20i%20landstinget/Doc/Konstfaktablad/Sollentuna/Konst

fakta-Sollentuna-avskedsrumt-november-2009.pdf. Tillgänglig 130426. 

11 http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/hindra_ingen_fraan_ett_avsked/. Tillgänglig 130426. 
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andra sidan har placerats under vetenskapens översyn, eftersom det länge var kyrkan som 

ansvarade för sjukvården. 

 

Sjukhuskyrkan är en allomfattande kristen organisation som bedriver andlig verksamhet vid 

landets sjukhus.12 Man lutar sig mot en lång kyrklig tradition: 

 […] kyrkan [har] genom århundraden vårdat sig om de sjuka. Medeltidens klosterväsen var 
den tidens bärare av denna omvårdnad. […] Under 1860-talet övertog landstingen i Sverige 
ansvaret för vården.[…] Ordningen att landstinget och inte längre kyrkan hade ansvaret för 
den andliga vården fortsatte ända fram till år 1962. Detta år blev den andliga vården bland 
sjuka åter en kyrkans angelägenhet. […] Landstingen skulle svara för lokaler och fasta 
inventarier och Svenska kyrkan bära ansvar för den religiösa verksamheten.13 

Från att ha varit ett kyrkligt uppdrag med verksamhet i klostren kom ansvaret för vården så 

småningom att övertas av landstingen i Sverige. När kyrkan ca 100 år senare återfick ansvaret för 

den andliga vården skedde det inom landstingens hägn. Landstingen behöll ansvaret för det 

medicinska utövandet liksom för lokaler och inventarier. Kyrkan skulle nu bedriva religiös 

verksamhet i lokaler som var anpassade till medicinska omvårdnadsbehov. Detta illustrerar 

kyrkans förändrade roll och betydelse gentemot vetenskapen. Förändringen kanske också kan 

beskrivas utifrån föreställningen om människan som kropp och själ, där det idag eventuellt är en 

betoning på det senare medan det tidigare var en betoning på det förra. Kroppen är numera den 

medicinska vetenskapens ansvarsområde medan själen är religionens ansvarsområde. Kanske 

visar den gamla organiseringen av vården att dessa båda aspekter hölls samman mer tidigare. 

Sociologen Clive Seale går dock så långt som att hävda att medicinen har ersatt religionen som 

dominerande kulturellt symbolsystem: 

The medical discourse on death has also been implicated in the mentality of government, so 
that representations of death are also concerned with the management of living, thus exercising 
a particular influence over the type of community to which people in late modernity imagine 
they belong. Medicine can therefore be understood as containing some of the most 
fundamental classificatory ideas of our culture, dividing the healthy from the diseased, the 
normal from the pathological, the hygienic from the polluting, the living from the dead, the 
sacred and the profane.14 

Under de senaste ca 40 åren har det skett förändringar i den nationella svenska kontexten vad 

gäller platsen för döendet och synen på vård till döende.15 Allt färre dör på sjukhus och idag dör 

de flesta i det egna hemmet eller inom någon särskild boendeform.16  Palliativ vård är ett etablerat 

begrepp inom verksamheten.17 Det definieras som hälso- och sjukvård ”i syfte att lindra och 

främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 

                                                 
12 www.sjukhuskyrkan.se/om-sjukhuskyrkan/historia/. Tillgänglig 130426. 

13 Ibid. 

14 Seale 1998, s. 75. 

15 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, Regionala cancercentrum i samverkan, Stockholm, 2012, s. 15. 

16 Kommittén om vård i livets slutskede, s. 27. 

17 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 15. 
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beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående”.18  

 

Den palliativa vården anses ha sitt ursprung i hospicerörelsen, vilken sägs härstamma från St. 

Christophers hospice som startades år 1967 i London. Hospicerörelsen var en reaktion mot den 

moderna medicinen och i kontrast till denna är den palliativa vårdformen inte inriktad mot att 

bota sjukdom. Syftet med behandlingen är i stället att lindra symptom och smärta.19 Målet ska 

vara att låta patienten dö på sitt eget sätt, ofta kallat den goda döden.20 I Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård 2012-2014 skriver man att palliativ vård ”kännetecknas av en helhetssyn på 

människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut […].” Vidare beskrivs vården syfta till att ”förebygga och lindra 

lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella problem […].”21 Detta synliggör hur döendet har lyfts ut som något annat än att 

handla om medicinsk vård. 

 

I och med 1992 års s.k. Ädelreform stärktes rätten till kvarboende i hemmet som ett sätt att 

hantera överbelagda sjukhusavdelningar. Särskilda boendeformer blev ett samlingsbegrepp för 

institutioner där äldre och personer med funktionsnedsättning vårdas.22 Människor som väljer att 

tillbringa den sista tiden i eget boende gör det under fortsatt medicinsk tillsyn. Vård i livets 

slutskede utförs av alla specialiteter inom både öppen och sluten vård (vårdcentraler/sjukhus) 

samt kommunala vårdgivare (hemtjänst, äldreboenden).23 I dag beräknas ca 80 % dö en långsam 

död till följd av sjukdom, vilket innebär att de flesta människor får medicinsk vård under sin sista 

tid och att kontakten med vården kan bli lång.24 Tidigare forskning gör samtidigt gällande att 

hanteringen av döden i det moderna samhället har lett till ett tabu kring frågor om död och 

döende. Kritiker menar att den moderna diskursen kring döden, som i huvudsak präglas av 

medicinska och professionella förhållningssätt, har gjort det svårt för människor att tala om 

döden och för döende att uttrycka sina upplevelser av döendet. Den döende med sina 

erfarenheter lämnas därför utanför händelserna och utan möjlighet att artikulera sina känslor.25  

 

                                                 
18 Ibid, s. 19. 

19 Seale 1998, s. 113. 

20 Walter 1994, s. 29. 

21 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 19. 

22 Äldrevårdsutredningen, Sammanhållen hemvård: slutbetänkande (SOU 2004:68), Fritzes offentliga publikationer, 

Stockholm, 2004, bilaga 1, s. 394. 

23 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 42. 

24 Ibid, s. 32 & 131. 

25 Glaser & Strauss 1980, s. 3; Littlewood 1993, s. 69; Mellor 1993, s. 20; Bauman 1994, s. 165; Walter 1994, s. 23. 
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Mot bakgrund av dessa beskrivningar syns det relevant att granska ett utsnitt av tillvaron där livet 

och döden ställs på sin spets på ett särskilt sätt, genom att undersöka vilka föreställningar om 

döende och död som konstrueras vid en medicinsk avdelning för vård av döende.  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att studera vilka föreställningar om döende och död som konstrueras av 

människors tal, handlingar och rumsligheter på en avdelning för palliativ vård vid ett sjukhus i en 

stad i Mellansverige. Jag kommer att utgå från följande frågeställningar i min analys:  

 Hur organiseras döendet?  

 Hur iscensätts platsen för döendet?  

 Hur talar man om död och döende?  

 Vad utmärker platsen för döendet ur ett estetiskt perspektiv?  

 Vad sker runt en person som är döende, fysiskt och praktiskt? 
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Tidigare forskning 

Döden som synlig eller tabu 

Som tidigare nämnts återspeglar mycket av den forskning jag har tagit del av föreställningen att 

döden har gömts, städats undan eller tabubelagts i det moderna samhället. Samtidigt hävdas det 

att döden är ett vanligt ämne i såväl media som inom olika vetenskapliga sammanhang. Döden är 

på samma gång synlig och dold; både tabu och icke-tabu. Detta förhållande är något som Philip 

A. Mellor menar att varje sociologisk undersökning av döden måste försöka förklara eller 

åtminstone reflektera kring. Mellor anser att frågor kring död och döende hålls borta från det 

sociala livet i allmänhet, men tillåts i det privata.26 I det moderna samhället lämnas individer att 

själva skapa mening i sina liv.27 

 

Clive Seale gör dock en distinktion mellan psykologisk och sociologisk förnekelse, och 

problematiserar hur dessa aspekter länkas samman av dem som talar om ett tabu. Den sociala 

organiseringen av döden i det senmoderna samhället innebär sociologisk förnekelse, men det har 

inte gjort döden till ett psykologiskt tabu, menar Seale. Döden hanteras på ett aktivt, realistiskt 

och accepterande sätt av den medicinska expertisen.28 I en historisk jämförelse är döden varken 

mer eller mindre synlig i dag än tidigare.29 

 

Zygmunt Bauman tycks emellertid hävda att tillvaron präglas av både psykologisk och sociologisk 

dödsförnekelse: 

Vi känner avsky inför de glimtar av verklighet som vi, efter att ha förklarat dem vara icke-
existerande eller åtminstone omöjliga att tala om, jagat ner i förbjudna källare till vår ordnade 
och smakfulla tillvaro. Döden är just en sådan sak som drivits undan; därav den förlägenhet, 
den inlärda känsla av skam, som förlamar oss när vi konfronteras med den.30 

Huruvida döden ska uppfattas som ett tabu eller inte råder det således oenighet kring. Författarna 

visar dock gemensamt att död och döende skiljs ut ur den sociala tillvaron. 

Den ständigt närvarande döden 

Bauman uttrycker kärnfullt att ”döden representerar det slutliga tomrummet, den icke-existens 

som absurt nog ger existens åt allt varande.”31 Detta implicerar att döden är ”förnuftets slutliga 

nederlag, eftersom den avslöjar den absurditet som ligger till grund för förnuftets logik […]”.32 

                                                 
26 Mellor 1993, s. 11. 

27 Ibid, s. 19. 

28 Seale 1998, s. 3 & 54. 

29 Ibid, s. 76. 

30 Bauman 1994, s. 165. 

31 Ibid, s. 10. 

32 Ibid, s. 29. 
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Enligt Bauman är en av de sociala institutionernas viktigaste funktioner att befria oss från vår 

fruktan inför döden, och befrämja ”den individuella strävan efter odödlighet”.33 Men odödlighet, 

d.v.s. förnekelse av döden, är meningsfull just därför att döden utgör en hotande realitet. 

Människans sociala och kulturella verksamhet ska därför i tysthet få henne att glömma sin 

förgänglighet, samtidigt som förgängligheten utgör huvudsakligt motiv och drivkraft i alla sociala 

processer. Paradoxalt nog upprätthålls livet med döden som grundval i den meningen att de 

sociala aktiviteter människor ägnar sig åt under sin livstid ska dölja att döden är det faktum som 

utgör alltings nödvändiga villkor.34 

 

I likhet med Bauman menar Seale att det sociala och kulturella livet handlar om att leda 

människors tankar kring döden, som är en oundviklig följd av vårt förkroppsligande, mot livets 

kontinuitet och meningsfullhet. Samtidigt som förkroppsligandet därmed hotar att göra livet 

meningslöst, så utgör det en grundläggande motivation för social och kulturell aktivitet.35 

Inordnandet av döden i den sociala tillvaron rymmer således en paradox, vilket illustreras av både 

Bauman och Seale. Michel Foucault sägs ha betraktat döendet som en väg ut ur den falska 

fångenskap som det sociala livet innebär; först i döden framträder individen under blottandet av 

denna tidigare osynliga sanning.36 

Medikaliseringen av döden 

Seale menar att den medicinska diskursen representerar ett ”kulturellt skript” som kan hjälpa 

personer att hantera döden och döendet på ett sätt som religionen tidigare gjorde.37 Detta 

påverkar både synen på döendet och rollen för den döende: 

Medical knowledge of bodily processes, in particular the capacity to predict from early signs 
that death is very likely to result from particular diseases, has played an important part in 
forming a late modern dying role. The essential condition for entry to this role is that people 
[…] perceive a person to be ‘dying’ from a disease.38 

Vid tiden för upplysningen växte ett nytt förhållande mellan läkarvetenskapen och döden fram. 

Förändringen resulterade i synen på döden som orsakad av påverkbara sjukdomar, och döendet 

blev en process som vetenskapen kunde manipulera. Utvecklingen innebar en medikalisering av 

döden: 

medicine was now to do battle against death […]. Doctors became implicated in the 
construction of a new vision of a ’natural’ death, one which occured at the end of a long life, as 
a result of clinically described disease.39 

                                                 
33 Ibid, s. 72. 

34 Ibid, s. 16-21. 

35 Seale 1998, s. 1. 

36 Clark D, ‘Introduction’ i The sociology of death: theory, culture, practice, D Clark (red.), Blackwell, Oxford, 1993, s. 3. 

37 Seale 1998, s. 4. 

38 Ibid, s. 46. 

39 Ibid, s. 77. 
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När döden anses orsakad av manipulerbara sjukdomstillstånd ligger det också i individens makt 

att undvika döden. På så sätt har individen pålagts ett större ansvar för den egna hälsan. Det är 

viktigt att välja rätt ”livsstil” för att motstå döden så långt det är möjligt.40 Officiellt förespråkade 

ideologier om vad som är hälsosamt är nästan lika vanliga i dag som de religiösa budskapen om 

möjliga vägar till frälsning var förr. Seale menar att medicin ska förstås som ett religiöst ”kall”. 

Den personliga hälsan är ett kroppsligt ”kapital” som medicinen har svurit att förvalta och hjälpa 

patienten att utöka.41 Detta tycks ha inneburit ett skifte från att hantera döden genom goda 

gärningar och böner till att hantera döden genom kroppsliga övningar, och att fokus har skiftat 

från själ till kropp. I båda fallen handlar det emellertid om någon form av kontroll och disciplin. 

 

Tony Walter beskriver att den medicinska diskursen kring döden inte hjälper individen att förstå 

(make sense of) sina egna känslor och upplevelser. Den döende med sina erfarenheter lämnas 

utanför händelserna och utan möjlighet att artikulera sina känslor. Kritiker har velat integrera de 

personliga upplevelserna med den offentliga diskursen, utan att fördelarna med den moderna 

medicinska vetenskapen går förlorade (revival of death).42 Utvecklingen av den palliativa vården 

och hospicerörelsen är ett resultat av detta synsätt, vars bärande tanke är att individen ska få 

bestämma över sin egen död.43 Det har lett till nya tekniska möjligheter att behandla 

smärttillstånd och på så vis låta döende ta kontroll över sitt lidande. Men med den döende som 

auktoritet har det också skett en betoning av psyke och själ i förhållande till kroppen. Döendet 

förstås som en psykologisk snarare än en fysisk process. Den döende ska hinna avsluta sitt 

”livsprojekt” och bearbeta viktiga relationer, samtidigt som det ställs krav på verbalt och 

emotionellt deltagande i den egna vården.44 

Institutionalisering av döden 

Människor dör inte, de dödas av något som är möjligt att undvika och som är ett resultat av 

mänskliga handlingar, skriver Bauman.45 Läkaren vid patientens sida bekämpar (åtminstone 

tillfälligt) dödliga sjukdomar. Om patienten dör upplevs det som ett personligt nederlag.46 

Läkarvetenskapens utpekande av det ”farliga andra” som bärare av hotfulla sjukdomar har kunnat 

ske genom att dödligheten placerats i institutionellt förvar.47 Normer som utgår från 

vetenskapliga synsätt finns institutionaliserade, och dessa normer skapar avvikelser vid individers 

möten med institutioner. Avskiljandet av det som är sjukt hos patienten eller smutsigt i den 

                                                 
40 Ibid, s. 83. 

41 Ibid, s. 78. 

42 Walter 1994, s. 23f. 

43 Walter 1994, s. 28f; Seale 1998, s. 113. 

44 Walter 1994, s. 30ff. 

45 Bauman 1994, s. 174. 

46 Ibid, s. 176. 

47 Ibid, s. 193. 
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medicinska miljön (d.v.s. tjänandet av hygien) illustrerar enligt Bauman ”den moderna 

rationaliseringen av döden”.48 

Att dö på sjukhus 

Institutionalisering och medikalisering tycks påverka hur människor talar om döden och hur 

döden organiseras. Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss har undersökt vad som sker runt 

döende patienter på amerikanska sjukhus. Studien fokuserade på frågor om handling och 

interaktion mellan sjukvårdspersonal och patienter.49 Författarna hade tagit del av undersökningar 

som visade att människor undvek att tala öppet om döendet och att man ogärna talade om för 

någon som var döende att hon eller han skulle dö. De ansåg att detta också reflekterade 

attityderna hos medicinskt utbildad personal. Forskarna fann även att diskussioner mellan 

sjukvårdpersonal om lämpliga sätt att hantera döende patienter präglades av strikt teknisk-

medicinska termer.50 Forskarna utvecklade en modell för att beskriva olika typer av ”awareness 

contexts”.51 Begreppet beskriver en samlad bild av varje aktörs kunskap om patientens 

definierade status, liksom den enskilda aktörens medvetenhet om de andras kännedom om 

dennes definition.  

 

Vid en genomgång av tidigare forskning märks framförallt en avsaknad av undersökningar 

utförda i en svensk kontext. De flesta undersökningar som har genomförts lokalt har dessutom 

tillämpat ett professionellt perspektiv. Studien kan förhoppningsvis bidra till att fylla denna 

kunskapslucka genom att undersöka ett utsnitt av den nationella vårdkontexten ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv. 

 

                                                 
48 Ibid, s. 195. 

49 Glaser & Strauss 1980, s. 8. 

50 Ibid, s. 3f. 

51 Ibid, s. 10. 
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Teori 

De teorier som jag redogör för här skapar en kontext att placera det empiriska materialet inom 

och tjänar som tolkningsbakgrund för analysen. Det är viktigt att påpeka att teorier som beskriver 

samhällsförändringar utgår från ett västerländskt eurocentriskt perspektiv.  

Socialkonstruktivism 

Gemensamt för de flesta av mina teoretiska utgångspunkter är att de har konstruktivistiska drag. 

Socialkonstruktivism utgör “den kunskapsteoretiska position som innebär att kunskap om 

verkligheten uteslutande är bestämd av sociala faktorer”.52 Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är det genom språkliga begrepp vi når kunskap, och språket betraktas utifrån samma 

perspektiv som något socialt. Av detta följer att kunskapen kan sägas påverkas och bestämmas av 

sociala faktorer.53 

 

Två författare som har stor betydelse för socialkonstruktivismen är Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann.54 I sitt verk Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (The 

Social Construction of Reality – A treatise in the Sociology of Knowledge) presenterar de en modell av den 

sociala världen utifrån begreppen externalisering, objektivering och internalisering. Modellen 

utgår från att samhället är en produkt av pågående mänsklig aktivitet. Genom hennes 

samhällsproducerande verksamhet externaliserar människan sin subjektivitet.55 Den sociala 

verkligheten är därför en konstruerad produkt av socialt handlande som utgår från subjektiva 

föreställningar om de villkor som omger aktörerna. Allt mänskligt handlande tenderar emellertid 

att bli vanemässigt, vilket innebär att handlandet så småningom institutionaliseras. Institutioner 

uppstår när aktörer som vanemässigt och tillsammans utför vissa handlingar kommer fram till en 

gemensam beskrivning av handlandet, och därmed formulerar ett gemensamt svar på frågan ”vad 

är det vi gör?”56  

 

Människor upplever institutioner som objektivt existerande, eftersom de både föregår individer 

och finns kvar efter deras död. Institutioner får sin objektiva karaktär genom den process som 

kallas objektivering.57 De externaliserade produkterna av mänsklig aktivitet objektiveras genom 

språket: ”Språket är inte bara i stånd att konstruera symboler som i hög grad abstraherats från 

vardagsupplevelserna, utan också att ’återställa’ dessa symboler och göra dem närvarande som 

objektivt verkliga element i vardagslivet.”58 Språket kan med andra ord användas för att 

                                                 
52 Wenneberg S B, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 2. uppl., Liber, Malmö, 2010, s. 80. 
53 Ibid, s. 29. 

54 Ibid, s. 36. 

55 Berger P L m.fl, s. 68. 

56 Ibid, s. 70. 

57 Ibid, s. 76f. 

58 Ibid, s. 55. 
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organisera intryck genom beskrivningar av relationer och egenskaper, vilka sedan kan användas 

för att särskilja och klassificera vardagliga händelser. Historiskt viktiga exempel på språkliga 

system för organisering av kunskap är religion, filosofi och vetenskap.59 Med hjälp av dessa 

system kan omgivningens attityder och tolkningar införlivas i individer som objektiv kunskap om 

tillvaron. På så sätt befinner sig människan och hennes produkt i ett dialektiskt förhållande till 

varandra.60  

 

Införlivandet av kunskap om tillvaron i individen sker genom socialisation. Vid sitt inträde i 

samhället möter individen en redan konstruerad och objektiv social struktur. Under det att denna 

struktur tvingas på individen får hon också kunskap om den konstruerade tillvarons beskaffenhet. 

Det innebär att individen anpassas till strukturen genom internalisering av omgivningens 

objektiverade uttryck för inre subjektiva processer, så att dessa blir subjektivt meningsfulla också 

för individen själv.61 Normer, föreställningar och attityder överförs med hjälp av språket mellan 

människor, varpå dessa uttryck accepteras som meningsfull kunskap. 

 

Den institutionella verkligheten kräver legitimering för att institutionernas innebörd ska kunna 

tolkas och för att den institutionella ordningen ska bevaras. Den måste inneslutas i en 

förståelseram som Berger och Luckmann kallar symboliskt universum.62 Med symboliskt 

universum avser de en ”samlad teoretisk tradition som integrerar olika betydelseområden och 

innefattar den institutionella ordningen i en symbolisk totalitet […]”.63Att döden inordnas i den 

sociala tillvaron är enligt Berger och Luckmann nödvändigt för att samhällets institutionella 

ordning ska bestå. Både religion och vetenskap kan betraktas som legitimerande system för att 

hantera frågor kring döden inom ramarna för den institutionella ordningen: 

En strategisk legitimerande funktion som symboliska universa har i samband med den 
individuella biografin är ”lokaliseringen” av döden. Upplevelsen av andras död och senare 
förkänslan av ens egen död uppställer gränssituationen framför andra för individen. Vi behöver 
inte närmare utveckla att döden också utgör det mest skräckinjagande av alla hot mot den 
vardagslivets verklighet som tas för given. Att döden integreras med den sociala tillvarons 
dominerande verklighet är därför av största vikt för varje institutionell ordning. Denna 
legitimering av döden är följaktligen en av de viktigaste frukterna av symboliska universa.64 

I likhet med Berger och Luckmann menar Vivien Burr att den sociala verkligheten är en språkligt 

konstruerad produkt som utgår från subjektiva föreställningar om de villkor som omger aktörer. 

Burr menar att de språkliga kategorier som människor använder för att strukturera tillvaron ska 

förstås som historiskt och kulturellt specifika, och att kunskap i hög grad beror av de sociala och 

                                                 
59 Ibid, s. 54. 

60 Ibid, s. 77. 

61 Ibid, s. 153ff. 

62 Ibid, s. 124. 

63 Ibid, s. 114. 

64 Ibid, s. 120. 
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ekonomiska villkor som präglar den tid i vilken den konstrueras.65 I förhållande till Berger och 

Luckmann lägger Burr till att kunskap aldrig kan vara fast och bestämd, eftersom språket ständigt 

förändras.66 Språket är en källa till potentiell konflikt mellan olika intressen, menar Burr, och 

beskriver det som ett slagfält där maktrelationer utspelas och ifrågasätts.67 

Diskurs 

Det är inte enbart språket som konstruerar verkligheten. Diskurser, d.v.s. olika sätt att tala och 

skapa mening kring olika fenomen och i olika sammanhang, materialiseras också i institutioner 

och praktiker. Jag utgår här från Michel Foucaults diskursbegrepp som avser språkanvändning i 

både skriven och talad form. Diskurser är berättelser eller sätt att tala om något i en viss kontext 

som bl.a. reglerar vad som får sägas och vilka som får tala.68 Diskurser vidmakthålls av 

institutioner och är förknippade med de praktiker som producerar och upprätthåller dem.69 

Institutioner kan förstås som avlagringar av diskurser.70 Foucault menar att den institutionella 

ordningen är den ”materialitetsregel” som utsagor lyder under och som ger språket en beständig 

form.71 Jag ska återkomma till diskursbegreppet i metodavsnittet. 

Medikalisering 

Jag har skrivit om diskurs och hur diskurser konstruerar verkligheten. Foucaults beskrivning av 

den medicinska diskursens genomslag i The birth of the clinic: An Archaeology of Medical Perception ger 

ett exempel på detta. 

 

I det sena 1700-talets Frankrike började en medvetenhet om medicinsk kunskap nå allmän 

spridning. Man föreställde sig att en generell närvaro av läkare i städerna och på landsbyggden 

skulle förhindra spridandet av sjukdomar och samtidigt bidra till att bygga upp människors 

”moral” i fråga om sjukdom. På så sätt skulle medicinen kunna gripa in hos varje enskild individ 

och påverka nationen i sin helhet. Det ansågs att läkekonsten skulle kunna ikläda sig kyrkans 

gamla roll. En dröm om en strikt och dogmatisk medikalisering av samhället genom kvasi-religiös 

”omvändelse” och etablerandet av ett ”terapeutiskt prästerskap” växte fram. Drömmen ansågs 

kunna bli verklighet genom utplaceringen av läkare över hela nationen som både kunde bota 

sjukdomar och sprida medicinsk kunskap till allmänheten. Man föreställde sig att dessa praktiker 

skulle kunna utplåna alla sjukdomar och göra medicinen överflödig. Detta kan kanske kopplas till 

Bauman och tanken om att osynliggöra döden genom att allt blir behandlings- och botbart. Målet 

                                                 
65 Burr V, Social constructionism [Elektronisk resurs] :, 2. ed., Taylor & Francis Group, London, 2004, s. 3f. 

66 Ibid, s. 46. 

67 Ibid, s. 54f. 

68 Foucault M, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, B. Östlings bokförl. 

Symposion, Stockholm, 1993, s. 7. 

69 Ibid, s. 11. 

70 Foucault M, The archaeology of knowledge and the discourse on language, Routledge, London, 2002, s. 145. 

71 Ibid, s. 114ff. 
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var att befria människan från fysiska lidanden. Samtidigt infann sig insikten att sjukdom i hög 

grad beror av människors existensvillkor, vilket gjorde att man började fokusera på 

samhällstillståndet. Krig, fattigdom och förtryck för med sig smittor och sjukdomar. För att 

effektivt bota dessa måste man förändra de villkor som människor lever under. Genom ett ökat 

politiskt engagemang kunde medicinen också finna en ny roll i samhället, sedan man önskat att 

den gamla blev överflödig. Läkarens första uppgift blev politisk:72 

[…] the struggle against disease must begin with a war against bad government. Man will be 
totally and definitely cured only if he is first liberated […] If medicine could be politically more 
effective, it would no longer be indispensable medically. And in a society that was free at last, 
in which inequalities were reduced, and in which concord reigned, the doctor would have no 
more than a temporary role: that of giving legislator and citizen advice as to the regulation of 
his heart and body.73 

Detta innebar att medicinen kopplades samman med nationens tillstånd och kom att få en 

politisk prägel. Medicinen skulle inte längre begränsas till metoder och kunskaper för att bota 

sjukdomar, utan skulle även omfatta kunskap om hälsa och dygd, en kunskap som utgick från 

föreställningen om en frisk idealmänniska. Medicinen kom nu att genomsyra också det kulturella 

livet, och dess läror skulle bli riktmärken för alla att följa: 

In the ordering of human existence it assumes a normative posture, which authorizes it not 
only to distribute advice as to healthy life, but also to dictate the standards for physical and 
moral relations of the individual and of the society in which he lives.74 

Från att tidigare ha inordnat tingen enligt kriterier för hälsa och sjukdom, i ambitionen att 

återställa kroppens följsamhet och vigör, kom medicinen alltmer att fokusera på normalitet och 

avvikelse. Det sociala livet kunde överföras till en skala av medicinsk bipolaritet mellan det 

normala och det patologiska. På så sätt kom samhället under stark påverkan av en medicinsk 

världsåskådning.75  

Sekularisering 

Ett annat exempel på diskurs, och ett begrepp som tidigare har nämnts för att beskriva 

religionens förändrade roll i relation till vetenskapen, är sekularisering. Begreppet avser den 

process genom vilken delar av kultur och samhälle undandras inflytande från religiösa 

institutioner och symboler.76 Inom en västerländsk kontext kan processen förstås som resultatet 

av ekonomisk och teologisk utveckling. 

 

I västerländska samhällen är separationen mellan kyrka och stat och frigörandet av 

undervisningen från kyrklig auktoritet två framträdande exempel på sekularisering. 

Sekulariseringsprocessen påverkar emellertid inte bara den sociala strukturen utan förändrar 

                                                 
72 Foucault M, The birth of the clinic: an archaeology of medical perception, Routledge, London, 1989, s. 31ff. 

73 Ibid, s. 33. 

74 Ibid, s. 34. 

75 Ibid, s. 35. 

76 Berger 1969, s. 107. 
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också villkoren för det kulturella livet i sin helhet och formandet av nya idéer. Detta syns bl.a. i 

ett minskat religiöst innehåll i konst, filosofi och litteratur, men dess främsta uttryck är 

vetenskapen, som ett autonomt och genomgående sekulärt perspektiv på världen. Förändringen 

har även en subjektiv aspekt som innebär en sekularisering av det enskilda medvetandet. Den 

moderna västvärlden har producerat ett ökat antal individer som betraktar omgivningen och sig 

själva utan religiös tolkningsbakgrund.77 

 

Kyrklig religion byggde ursprungligen på övergripande och överordnade normer som reglerade 

alla samhällsinstitutioner. Industrialisering och urbanisering tvingade fram institutionella 

specialiseringar, vilket frigjorde de institutionella normerna från tidigare överordnade religiösa 

värden. De religiösa normerna fick allt mindre betydelse eftersom de förlorade sin relevans i 

ekonomiska, politiska och andra aktiviteter som individen ägnade sig åt. Den religiösa sfären 

krympte i takt med att anhängarna blev färre. Traditionell kyrklig religion har minskat eftersom 

de institutionaliserade religiösa värden som ska integrera och legitimera det vardagliga livet har 

förlorat i betydelse.78 Ur detta perspektiv har sekulariseringen skapats av en expanderande 

industrikapitalistisk ekonomi.79 

 

Det är dock viktigt att påpeka att det perspektiv som har presenterats utgår från en substantiell 

förståelse av religion som kyrkligt organiserad. Ur ett annat perspektiv kan religion betraktas som 

ett system med sociala funktioner. Religion, vetenskap och filosofi tjänar till att integrera 

verklighetens element i en symbolisk helhet. System som dessa konstrueras i sociala gemenskaper 

som också är identitetsskapande. I den gemensamma konstruktionen av symboliska universa kan 

individer särskiljas från varandra och skapa separata identiteter. Människan som organism kan 

genom sin samhällsproducerande verksamhet överstiga sin biologiska natur. Detta överstigande 

kan anses vara ett grundläggande religiöst fenomen (eftersom religioner pekar mot någonting 

bortom den vardagliga verkligheten80).81 Internalisering är den konkreta process varigenom 

människan transcenderar verkligheten. Den objektivering som internalisering förutsätter, fyller en 

grundläggande social och religiös funktion i alla samhällen. Eftersom detta är en universell social 

verksamhet kan varje mänskligt samhälle sägas vara religiöst, menar Thomas Luckman:82 

We may conclude, therefore, that the world view, as an ”objective” and historical social reality, 
performs an essentially religious function and define it as an elementary social form of religion. 
This social form is universal in human society.83 

                                                 
77 Ibid, s. 107f. 

78 Luckmann T, The invisible religion: the problem of religion in modern society, Macmillan, New York, 1967, s. 39. 

79 Berger 1969, s. 109. 

80 Luckmann 1967, s. 44. 

81 Ibid, s. 48f. 

82 Ibid, s. 51ff. 

83 Ibid, s. 53. 
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Sekularisering kommer att användas som begrepp och teori för att undersöka hur religion, i såväl 

institutionell som meningsskapande bemärkelse, framträder i praktiker kring döende i de 

sammanhang jag har valt att studera. Jag avser att använda de teorier som har presenterats ovan 

för att förstå, tolka och beskriva de praktiker som studeras, utifrån religionens och medicinens 

framträdande i dessa.  
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Metod och material 

Med hjälp av språket är människor ständigt involverade i ett skapande av verkligheten utifrån sin 

förståelse av densamma. För att studera dessa processer och de villkor som möjliggör dem 

kommer jag att använda Michel Foucaults diskursbegrepp. 

Material 

Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med personal på en avdelning för palliativ vård och 

dokument som både beskriver och ligger till grund för verksamheten, samt bilder tagna under 

besöken på avdelningen för att studera de sätt på vilka platsen för döendet iscensätts. Den praktik 

jag har valt att undersöka ingår i en av de organisationer som ansvarar för vården till döende både 

i hemmet och på den egna kliniken.  

 

Studien hade eventuellt kunnat stärkas av att jag också hade tagit del av ett patientperspektiv, men 

uppsatsens nivå och omfattning begränsar möjligheterna till detta. För att i någon mån 

kompensera för denna brist har jag valt att intervjua en företrädare för Sjukhuskyrkan. Kyrkans 

representanter kommer ofta i kontakt med människor som befinner sig nära döden och kan 

kanske förmedla en bild av dessa erfarenheter. 

 

Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts, varav tre med personal på avdelningen. Bland de 

intervjuade återfinns representanter för skilda yrkesgrupper: vårdenhetschef, överläkare och 

undersköterska, vilket ger ett ganska representativt urval. Samtalen har i genomsnitt pågått under 

drygt en timme. Intervjuerna har transkriberats för begriplighet, vilket inneburit att jag har ändrat 

talspråkliga uttryck och tagit bort ord som personer ofta upprepar (t.ex. ”liksom”, då”) samt 

korrigerat syftningsfel och andra grammatiska fel. 

 

Dokument som berör verksamheten är Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 samt Döden 

angår oss alla: värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6).  Bakgrund till Nationellt vårdprogram är den s.k. 

Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5)84. Utredningen syftar till att “diskutera hälso- och sjukvårdens 

roll i välfärdssamhället och lyfta fram de grundläggande etiska principer efter vilka nödvändiga 

prioriteringar i vården bör ske.”85 I utredningen konstaterar författarna att palliativ vård bör 

utgöra ett högst prioriterat vårdområde jämte bl.a. akut livshotande sjukdom.86 Frågan om hur 

den palliativa vården kan förbättras blev därefter föremål för en egen utredning, Döden angår oss 

alla: värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6). Ytterligare en därpå följande utredning, En nationell 

                                                 
84 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 6. 

85 Utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, Vårdens svåra val: slutbetänkande (SOU 1995:5), Fritze, 

Stockholm, 1995, s. 9. 

86 Ibid, s. 27. 
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cancerstrategi (SOU 2009:11), slår fast att utarbetandet av ett nationellt vårdprogram för palliativ 

vård är särskilt angeläget.87 

Avgränsningar 

Ursprungligen ville jag undersöka avskedsrummets utformning och bruket av religiösa symboler i 

dessa rum. Även om det säkerligen hade varit intressant att genomföra en sådan studie, så hade 

det inneburit ett fokus på döden som tillstånd. På så sätt hade undersökningen kommit att handla 

om sorgeprocesser och villkor för de efterlevande. Uppsatsen syftar varken till att studera 

upplevelser av döendet eller sorgen över den förlust som döden innebär. Detta hindrar emellertid 

inte att jag också intresserar mig för praktiker grundade i religiösa föreställningar och bruket av 

religiösa symboler, i den mån det ryms inom uppsatsens syfte. Jag har valt att studera vilka 

föreställningar om döende och död som konstrueras av människors tal, handlingar och 

rumsligheter på en avdelning för palliativ vård. 

Metod 

Jag har i ett ganska tidigt skede av processen besökt avdelningen för att skapa en bild av den 

miljö jag vill undersöka. Anledningen till besöket var att avgöra vilka teorier som skulle vara 

lämpliga att basera undersökningen på för att uppnå studiens syfte. Valet att lägga upp arbetet på 

det sättet har grundat sig i metodlitteraturens anvisningar. Mats Börjesson talar om vikten av att 

kontextualisera det som studeras och att “låta det specifika och lokala få tala utifrån sina egna 

villkor”.88 Jag har också tolkat detta som ett motiv för intervju som insamlingsmetod, förutsatt att 

förfarandet under intervjun erbjuder just den möjligheten. Jag betraktar det som ett steg i att 

skapa vad Börjesson kallar ett intressant möte mellan den lokala handlingsnivån och en generell 

nivå.89  

Intervju 

Alla utsagor bär på diskursiva försanthållanden och ingen utsaga är därför mer ”sann” än någon 

annan. Men det är just diskursernas betydelsemöjligheter som är av intresse vid en diskursanalys, 

skriver Börjesson.90 Själva intervjusituationen påverkar också berättelsen. Intervjun utgör en form 

av interaktion som bidrar till konstruktionen av olika meningstyper. De berättelser som skapas 

konstrueras utifrån tillgängliga diskurser och interaktionen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen.91 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg framhåller att intervjun bör möjliggöra och 

lyfta fram variationer i responser och bekräfta intervjupersonerna som aktiva deltagare.92 Det har 

                                                 
87 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 6. 

88 Börjesson M, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 18. 
89 Ibid, s. 176 

90 Ibid, s. 103. 

91 Ibid, s. 77. 

92 Alvesson M & Sköldberg K, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., [uppdaterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 466. 
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ställt krav både på hur jag som intervjuare förhåller mig till intervjupersonerna och de tekniker 

som används vid intervjuerna, och detta är något som jag har behövt ta under beaktande. 

 

För att involvera intervjupersonerna som aktiva deltagare ville jag ge intervjuerna karaktären av 

ett samtal. Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i situationen. Jag valde att i första hand utgå från teman som knöt an till 

verksamhetens dokumentation snarare än den akademiska litteraturen, eftersom jag antog att 

detta var något som intervjupersonerna i större utsträckning var bekanta med.  Jag har inte haft 

något på förhand utarbetat frågeformulär vid intervjuerna. Vid den första intervjun hade jag 

endast förberett några få frågeställningar som knöt an till de teman jag ville diskutera. Resultatet 

från den intervjun gav idéer om vilka teman som skulle kunna vara centrala vid nästa intervju 

o.s.v.  

Diskursanalys 

Diskursanalys hänger samman med samhällsvetenskapernas s.k. språkliga vändning och social 

konstruktivism.93 Texter betraktas som såväl konstruerade som konstruerande. De “finns i 

verkligheten, samtidigt som dess innehåll föreställer verklighet” och bidrar till att skapa 

densamma.94 Tidigare forskning talar också om en visuell vändning. I korthet går detta ut på att 

det visuella i minst lika hög grad som det språkliga bidrar till konstruktionen av olika 

uppfattningar och föreställningar.95 Det visuella kan exempelvis utgöras av rummets rent fysiska 

och estetiska utformning likväl som olika symboler. 

 

Alla diskurser bär på objektiverande sanningsanspråk.96 Diskurser konstruerar tillvaron och 

tvingar den att framträda i en given och gripbar skepnad. De utövar ett slags våld mot tingen och 

skapar de regelbundenheter som framträder genom dem. Det går inte undkomma den makt som 

språket utövar, men det är möjligt att ifrågasätta de diskurser som styr oss och själva ta del i 

styrningen. Diskursanalys syftar inte till att reducera komplexitet. Varje diskurs utgör en åtskild 

praktik, samtidigt som olika diskurser griper in i och påverkar varandra. Analysen måste utgå från 

diskursen med dess regelbundenheter, för att fokusera de yttre villkor som möjliggör och 

avgränsar den.97 Forskaren ska intressera sig för hur diskurser formas och villkor för deras 

framträdande.98 Undersökningen ska syfta till att beskriva diskursens konstruerande makt och 

dess verkan att få utsagor om verkligheten att framstå som sanna.99 

 

                                                 
93 Börjesson 2003, s. 26. 
94 Ibid, s 16. 
95 Åhrén E, Döden, kroppen och moderniteten, Carlsson, Diss. Linköping : Univ., 2002, Stockholm, 2002, s. 28; Börjesson 
2003, s. 74. 
96 Foucault 1993, s. 12f. 

97 Ibid, s. 36ff. 

98 Ibid, s. 42f. 

99 Ibid, s. 49. 
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Fördelen med den metod jag har valt är att den kan ge kunskap om de tolkningsprocesser som 

används för att skapa mening och innebörd åt händelser i ett visst sammanhang, men också 

synliggöra dolda strukturer och villkor i den empiriska miljön. 

Forskningsetiska överväganden 

En första viktig fråga jag har behövt besvara är i vems eller vilkas intresse undersökningen görs. 

På den punkten är svaret att resultatet av undersökningen är att betrakta som ett bidrag till en 

pågående vetenskaplig diskussion. Anställda inom organisationen representerar därmed en 

institution som är föremål för en kritisk undersökning som syftar till att förstå och problematisera 

föreställningar om döden och döendet. Men på samma gång som intervjupersonerna 

representerar en institution som ska tåla granskning, så kommer frågorna att röra sådant som det 

kan vara jobbigt för människor att prata om. I arbetet inom vården ställs personer dagligen inför 

sjukdom, lidande och död, och de måste hantera detta på något sätt. Som någon som närmar sig 

fältet med en kritisk blick måste jag visa förståelse och ödmjukhet inför detta. 

 

Resonemanget ovan har också väckt frågan om hur intervjuerna ska presenteras för läsaren. 

Anonymiserade intervjuer skulle å ena sidan kunna underlätta för intervjupersonerna att svara på 

frågor om sådant de upplever som jobbigt eller känsligt. Å andra sidan finns då en risk att de som 

låter sig intervjuas får representera en hel yrkeskår i ögonen på läsaren. Beroende på materialets 

innehåll skulle undersökningen i värsta fall riskera att stigmatisera vårdanställda som grupp. Men 

detta är ytterst ett beslut som intervjupersonerna själva måste fatta. Varje intervjuperson har 

därför erbjudits anonymitet. Trots att samtliga avböjt detta har jag valt att kalla 

intervjupersonerna vid deras yrkestitel eftersom jag bedömer att personnamnen saknar relevans 

för studien. Av samma skäl har jag valt att inte avslöja avdelningens namn och specifika plats. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av undersökningen. Materialet utgörs av de teman 

som jag har utgått från vid intervjuerna och sådant som intervjupersonerna själva har refererat till 

under samtalen. Resultaten har delats in i fyra teman där olika spänningar eller paradoxer kommer 

till uttryck. Det har inte varit självklart vilket material som ska ingå i vilken kategori och ibland 

har det rört sig om svåra avvägningar. 

Plats 

Eftersom diskurser inte bara är sätt att tala utan också materialiseras, studerar jag miljön på 

avdelningen för att bilda en uppfattning om vilka diskurser den konstituerar och konstruerar. 

 

Det är en liten avdelning med sex platser och hit kommer människor för att vårdas i livets 

slutskede. Varje patient har eget rum och det finns gemensamma utrymmen där patienter och 

anhöriga kan vistas. Dessa utrymmen är kanske fler till antalet än på en vanlig sjukhusavdelning. 

Det finns hela tre sådana utrymmen på den relativt lilla yta man har till sitt förfogande. Här 

arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och kuratorer. Även diakonen 

utgör ett inslag i miljön, men Sjukhuskyrkan har sina lokaler i en annan byggnad. Personalen 

serverar mat, tar prover, ger medicin och annan omvårdnad. Avdelningen ger huvudsakligen 

intrycket av en ordinär sjukhuskorridor [Bild. 1].  

Bild. 1 

Bilden illustrerar avdelningen. Golvet är av en lättskött typ som är vanlig i sterila miljöer. Jag 

känner omväxlande doften av desinfektionsmedel och avföring när jag går genom korridoren. 
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Dörrarna till salarna är tillräckligt breda för att en vårdsäng ska passera och är försedda med 

särskilda handtag. I förgrunden skymtar en undersköterska iklädd arbetsmundering. På bilden 

syns också en vagn som kanske används av personal för att transportera medicin eller utrustning 

mellan salarna. Detta talar om att jag befinner mig på en sjukavdelning. Vad döljer sig bakom 

bilden?  

 

Eftersom alla rum är belagda har jag inte tillåtelse att besöka något av dem. Jag frågar i stället 

vårdenhetschefen om rummens utformning och gestaltning. I utsagan konstrueras en skillnad 

mellan hospice och den plats vi befinner oss på.  

Exempel 1 

Intervjuare: Får man ta med personliga föremål in på rummen, möbler eller vad du vill? Alltså, 
vad som helst egentligen, men som är personligt? 

Vårdenhetschef: Ja, det finns inget hinder. Men nu är det ju så här att hit kommer man ju inte 
för att flytta in för det här är ju inte ett hospice. Det här är en vårdavdelning. Vårdtiden är 
mellan ett och sju dygn kanske. Så det är ju inte det att folk kommer hit och är här jättelänge. 
Vissa patientgrupper gör det. Yngre personer med hjärntumör har ingen bra stans att ta vägen i 
vår kommun. För då finns det äldreboenden. Jag menar vara fyrtiofem år med hjärntumör och 
bo på [äldreboende], det är förskräckligt! Där har vi många gånger tagit hit patienter, men det 
här är ju en förskräcklig… Vi har inte en uteplats, vi har inte en balkong. Det är inte alls lämpat 
för det. 

Intervjuare: Det är ju en skillnad mot hur olika sådana där hospice åtminstone framställer sig 
själva. Om man exempelvis gör internetsökningar så är det ofta bilder med… Det ser ut som 
sådana där hembygdsgårdar, nästan. Det är ofta någon stuga eller hus med jättefin trädgård. 

Vårdenhetschef: Mm, men det här är verkligen inte ett hospice. Det här är en vårdavdelning. 

Platsen beskrivs som en vårdavdelning, vilket innebär att man ger medicinsk vård. Beskrivningen 

konstruerar en skillnad gentemot hospice, eftersom man där endast behandlar symptom och 

smärta. Bilden av miljön knyts också till olika föreställningar om vad det innebär att vara ung 

respektive gammal. Äldreboenden framställs som en olämplig plats för yngre, och det framstår 

som självklart att äldre och yngre personer inte kan dela boendemiljö. Kanske återspeglar detta 

föreställningen att yngre personer ska leva och äldre personer ska dö, och att det medför olika 

slags behov. 

 

Offentliga konstverk pryder väggarna i korridoren och de gemensamma utrymmena. Jag 

uppfattar dem som fönster in i en annan verklighet än den som omger betraktaren. De berättar 

kanske ingenting om platsen jag befinner mig på, utan mer om hur det skulle kunna vara. Statliga 

och andra offentliga byggnader är ofta föremål för den s.k. enprocentsregeln. Det är en 

rekommendation grundat i ett riksdagsbeslut som innebär att en procent av kostnaden vid 

uppförandet av en statlig byggnad ska anslås konstnärlig gestaltning.100 Tavlorna kan därför sägas 

vara objekt som utgår från skapandet av en åtskild praktik, snarare än delar i konstruktionen av 

en sjukavdelning. Ett av konstverken skiljer sig från de övriga. Det är skapat av en nu avliden 

                                                 
100 Westerlund A, Beslutsprocessen kring offentlig konst: en undersökning av Borås kommun, 2002, s. 6 & 9. 
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patient på avdelningen. Det föreställer en figur som ser ut att vara instängd i en flaska. Figuren 

sträcker sig till synes förgäves efter ett rep för att klättra ut. Öppningen i flaskan tycks vara för 

smal för att figuren ska kunna ta sig igenom [Bild. 2]. 

Bild. 2 

Konstverk skapat av en tidigare patient. Jag tolkar bilden som en illustration av den inre smärta 

och ångest som döendet kan innebära. Den berättar kanske någonting om hur man som patient 

kan uppleva sig instängd i miljön eller i den egna kroppen. 

 

Det finns överhuvudtaget ganska lite teknisk utrustning på avdelningen. Det står en CD-spelare i 

korridoren som det nästan aldrig spelas på, och några andra vardagliga föremål som 

kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn. I stället för teknisk utrustning finns det enligt 

vårdenhetschefen ”självklart” en extrasäng för anhöriga i varje rum, vilket inskärper normen om 

anhörigas närvaro och delaktighet.  

Exempel 2 

Intervjuare: Jag tänker att på vårdavdelningar så kanske det finns medicinsk utrustning som tar 
upp mycket av rummet. Hur ser de här rummen ut i en sådan jämförelse? 

Vårdenhetschef: Ganska lika. En vårdsal. Men vi har ju skalat bort mycket av det du beskriver 
med tekniska saker. Det finns en panel som de kan tända lamporna med, radion och en TV, 
men ingen annan medicinsk apparatur. Det finns uttag för syrgas på väggen precis som på en 
vanlig sjuksal […] 

Intervjuare: Det spelas ingen musik? 

Vårdenhetschef: I korridoren finns det en CD-spelare med CD-skivor bredvid. Det spelas inte 
så jättemycket på den. Jag har tänkt på det faktiskt. Nej, det gör det inte så mycket. 

[…] I varje rum är det så att det är självklart när man kommer in att det finns extrasäng för 
anhöriga […] 
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Detta att anhöriga i stor utsträckning förväntas närvara och delta gestaltas på flera sätt i miljön. I 

ett av de gemensamma utrymmena står det en barnstol och en låda med plastleksaker. Utrymmet 

ger ett ganska ombonat och hemtrevligt intryck, vilket skapar en ”öppen” miljö där alla bjuds in 

för att samlas kring den döende [Bild. 3].  

Bild. 3 

En hemlik miljö? Omsorgen riktar sig också till de anhöriga. På bilden syns bl.a. en barnstol och 

en låda med leksaker. Man försöker skapa en inbjudande miljö där anhöriga kan känna sig 

välkomna. 

 

Det här är också en bild som återges under samtalen. Besökande familj och släkt får personalens 

fulla uppmärksamhet. Man bjuder på kaffe, tar hand om barnen och försöker se till så att alla 

besökare har det bra. Samtidigt skapas förståelse för att människor kan känna ett obehag inför att 

närvara i dödsögonblicket. Det finns också ett gemensamt pentry i korridoren [Bild. 4]. Detta 

kanske i störst utsträckning används när anhöriga är på besök, eftersom vårdenhetschefen 

berättar att patienterna serveras mat på sina rum. 
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Bild. 4 

På bilden ovan syns det pentry som får användas av patienter och anhöriga. Personalen har även 

tillgång till ett separat kök. Strax till höger om kaffemaskinen skymtar ett fat med hembakat 

kaffebröd. Personalen bakar regelbundet för att kunna bjuda patienter och besökare på godsaker, 

vilket är ett uttryck för omsorg. Både lukten och smaken av det hembakta kaffebrödet bidrar 

kanske också till att skapa en mer välkomnande miljö.  

 

Samtidigt som mycket av stödet till patienten förväntas komma från anhöriga, betraktas 

stöttandet av anhöriga som ett sätt att stötta patienten. Undersköterskan ser det som sitt jobb att 

skapa trygghet för anhöriga som känner sig obekväma i situationen, eftersom detta antas generera 

trygghet för patienten. Det skapas också en föreställning om att människors behov är 

individuella, men att de flesta önskar en lugn och tyst miljö och närhet till anhöriga.  

Exempel 3 

Intervjuare: Hur kan man skapa trygghet för någon i en sådan här situation? 

Undersköterska: Mm? Tror man får utgå från varje patient egentligen och se vad det finns för 
behov. För det som är trygghet för mig kanske inte är det för någon annan. Man får vara 
väldigt fokuserad på just den här människan som det handlar om. Vad är bra för den? Det går 
liksom inte att ha något kit – check! – så där. Det är klart, en del saker är ju gemensamt som 
finns hos oss alla. 

Intervjuare: Vad är det för saker? 

Undersköterska: Det kan vara det att ha lugn och ro, tyst; bli bemött med respekt, att få behålla 
sin värdighet – sådant tror jag är viktigt för alla. Men också ha möjlighet att ha sina nära och 
kära omkring sig och sin familj. Men det är inte hundra procent säkert, för att det finns de som 
vill vara ensamma som inte vill ha sina nära precis inpå dem […] 

Intervjuare: Jag har förstått att det omvända också förekomer, att anhöriga inte vill komma hit. 
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Undersköterska: Mm, visst. Det finns ju de som tycker det är jätteäckligt, jätteskrämmande 
hemskt. Och det är ju inte alls något ovanligt. Men då ser ju jag det lite granna som vårt jobb 
här att skapa trygghet även för anhöriga. För det genererar ju trygghet för patienten också. Man 
måste ha med de anhöriga så att de känner sig trygga och då kan de ju vara trygga i situationen 
överhuvudtaget. Och det är klart man kan undra då: Vad är det där att skapa trygghet, som du 
var inne på? Och jag tror att det finns tusen tricks. Att man pratar lite långsammare, man drar 
ner på sitt tempo, sitt kroppsspråk; är väldigt lyssnande och signalerar att man har tid. Och 
man kan göra det på så enkla sätt. Man kan sitta ner när man pratar med folk i stället för att stå 
halvvägs ut genom dörren, det skapar trygghet. Och detta att vi ser anhöriga, att de blir 
bekräftade – inte bara patienten, för det är självklart – men även anhöriga, att vi tar hand om 
dem. Och det kan man göra på sådär enkla sätt också. Bara att: ”Vill du ha en filt?” eller ”Sitter 
du bra?”, eller egentligen vad som helst bara för att skapa kontakt. 

När en patient har avlidit tänds ett ljus i korridoren [Bild. 5]. Detta ska signalera till personalen att 

det kan finnas anhöriga på avdelningen och att man bör tänka på att hålla nere ljudnivån. 

Samtidigt är handlingen riktad till den avlidne, som ett sätt att visa aktning. Man försöker skapa 

ett lugn kring patienter och anhöriga. Att skratta och prata högljutt anses inte lämpligt i närvaron 

av anhöriga som har förlorat en närstående. Det framgår av undersköterskans utsaga att kroppen 

hanteras också efter döden. Personalen försöker kanske varsamt styra situationen med de 

anhöriga närvarande. 

Exempel 4 

Intervjuare: När en person avlider, markeras det på något särskilt sätt? 

Undersköterska: Ja, det beror ju lite på om det finns anhöriga där eller inte, och det som 
händer här är ju att vi försöker… Ja, det är det där igen att skapa lugnet och göra det till en 
lugn och fin stund, att: ”Nu är det inget bråttom med någonting utan nu kan ni sitta här och ta 
in i lugn och ro vad som har hänt” och att: ”Vi finns här och vi kommer att hjälpa er i det här 
rent praktiskt.” Många vill ju, när någon dör så vill de… Ja, jag brukar fråga: ”Vill ni att jag är 
här inne i rummet också eller vill ni vara i fred?” Och det enklaste sättet att få veta det är ju att 
fråga, och de flesta tycker att det är skönt att sitta en liten stund och vara där bara och ta till sig 
detta att nu andas han inte längre, nu är det slut.  

Intervjuare: Gör ni någonting särskilt för att skapa ett sådant lugn, eller är det mer att ni drar er 
tillbaka lite grann? 

Undersköterska: Ja, vi drar oss tillbaka och vi stänger ju t.ex. av madrasser som står och 
”durrar”101 och dämpar kanske belysningen lite grann, tar bort om de har någon syrgas t.ex. De 
har ju inte så mycket apparatur här. De har ju väldigt lite sådant. Så just det är ju vad vi gör det 
allra första. Sedan, efter att patienten har dött, så pratar vi ju med anhöriga en stund och frågar 
lite grann. I bästa fall så har ju den som dött bestämt innan vad hon vill ha på sig t.ex. Så då 
hjälper vi, eller också i samråd med anhöriga, vad de vill att vi ska klä dem i och att det ska 
stämma. Är det en man som har varit ute i skogen mycket så får han väl ha på sig sina 
skogskläder då om det är ett önskemål. Det finns inte så mycket rutiner, utan det ska bli en så 
bra minnesbild som möjligt. För att som anhörig har man ju det som bild med sig resten av 
livet tror jag. Hur det såg ut det där sista och hur det var, hur de gjorde och… Att vara 
lyssnande där igen och fånga upp vad anhöriga har för behov där. För då handlar det ju dels 
naturligtvis om att hantera den här kroppen på ett respektfullt sätt, men i första hand ser jag ju 
det som att anhöriga ska ha bra minnesbilder med sig. 

Intervjuare: Och det blir återigen det här individuella? 

Undersköterska: Ja. 

                                                 
101 IP syftar förmodligen på den typ av luftfyllda madrasser som är försedda med elektroniskt drivna kompressorer 

och som producerar ett brummande ljud vid drift. 
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Intervjuare: Att man inte kan säga på förhand hur någonting ska vara?  

Undersköterska: Nej. Sedan tänder vi ju ett ljus här ute på avdelningen. Dels naturligtvis för att 
visa respekt för den som har dött, men också lite signaler till de andra som jobbar här att de 
ska dämpa sig lite grann, att de behöver ju inte komma och prata för högljutt och skratta och 
larma här ute i korridoren då, utan att alla tänker på att nu är det någon som har dött här så att 
det kan finnas anhöriga som behöver lugn och ro. 

Personalen klär den avlidne, och hanterar på så sätt kroppen efter döden. Undersköterskan 

beskriver att man pratar med de anhöriga och ”frågar lite grann”, vilket uttrycker att man 

försiktigt styr situationen. Döden konstrueras tillsammans med en betoning på det individuella, 

genom att det saknas rutiner för hur den avlidne ska kläs, exempelvis. 

Bild. 5 

Ljuset tänds när en patient har avlidit, dels för att varsko personalen men dels också för att visa 

den avlidne aktning. Strax bredvid ljuset står en porslinsfigur som föreställer en ängel. Eftersom 

änglar förekommer som symboler i kyrkligt religiösa sammanhang, framstår tändandet av ljuset 

som en religiös handling i både institutionell och meningsskapande bemärkelse. Detta konstruerar 

döden som någonting religiöst. 

 

Under samtalet med undersköterskan blir olika diskurser om vad avdelningen är för slags plats, 

och vad man önskar att platsen ska framstå som, tydliga.  

Exempel 5 

Intervjuare: […] kan man säga att inredningen här på något vis speglar det här att man vill 
skapa ett lugn? 

Undersköterska: Mm? Som jag ser det så handlar ju [organisationen] från början om – nu har 
jag ju fått vara med hela tiden – men det handlar ju om hemsjukvård. Och jag har väl tänkt hela 
tiden att man vill att det ska vara just betoning på ”hem”. Att det ska vara på de 
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förutsättningarna som vi vårdar i hemmet. Det får inte vara för mycket sjukhus. Men sedan 
tycker jag nog ändå att det tenderar att bli mer och mer sjukhus. 

Intervjuare: Har det förändrats menar du? 

Undersköterska: Ja, med hygienregler och sådana saker t.ex. påverkar det att det inte är möjligt 
att ha det så som vi egentligen skulle vilja ha det. 

Intervjuare: Kan du ge något exempel där? Är det någonting som har försvunnit eller? 

Undersköterska: Nja, bara en sådan sak som skyddskläder. Jag skulle ju helst vilja att vi hade 
privata kläder, men det går inte utan det måste vara kläder som vi kan skicka till tvätten. Vi får 
inte ta hem och tvätta. 

Intervjuare: Det är inte så att ni har förkläden också? 

Undersköterska: Jo, det ska man ha. 

Intervjuare: I alla omvårdnadssituationer? 

Undersköterska: I omvårdnadssituationer ska man ha ett plastförkläde på sig och det hade man 
ju inte i början. Men det ska man ha hemma också tror jag, i hemmen. Nu har jag inte varit 
hemma hos någon men sådana saker har ju blivit mycket striktare, och att patienter t.ex. inte 
får vara ute i det köket som är i korridoren. I det här lilla pentryt får de ju vara, naturligtvis. 
Men de får inte vara i det köket som personalen jobbar i och där vi gör i ordning måltider och 
sådant. 

Platsen beskrivs som en institution vars miljö präglas av medicinska normer och synsätt som 

konstruerar avvikelser. Sjukhusmiljön anses skapa begränsningar, mycket på grund av de stränga 

hygienregler som bl.a. innebär att vårdpersonal inte får ha privata kläder och att patient och 

personal inte alltid får vistas i samma lokaler. Det sitter också en skylt i anslutning till det 

gemensamma pentryt i korridoren som uppmanar patienter och besökande att tvätta händerna 

för att förhindra smittspridning. Detta kategoriserar dem, till skillnad från personalen, som bärare 

av det ”farliga andra”. Reglerna skapar på så sätt åtskilda kategorier med tillhörande normer som 

påverkar samspelet mellan ”vårdpersonal” och ”patient”. Rummets utformning bidrar till detta, 

eftersom det fysiska rummet materialiserar dessa normer [Bild. 6].  
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Bild. 6 

Stränga hygienregler präglar miljön. Skylt i anslutning till det gemensamma pentryt som 

konstruerar patienter och besökande som ett ohygieniskt inslag. 

  

Det finns separata utrymmen för patienter respektive personal, och patienter har inte tillträde till 

flera av de utrymmen som med självklarhet används av personal. Utanför personalköket sitter en 

skylt som förbjuder patienter och besökare att vistas där, och bekräftar dem som potentiellt 

”smutsiga” [Bild. 7]. 

Bild. 7 
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Skylt utanför personalköket. Skylten förbjuder patienter och besökande att vistas i köket av 

hygieniska skäl. Personalen ges fritt tillträde till utrymmet. Detta konstruerar personal, patienter 

och besökande som skilda kategorier.  

 

Hur man uppfattar platsen och de roller som konstrueras där, skapar en hierarkisk ordning som 

försvårar den viktiga kommunikationen mellan vårdpersonal, patient och anhöriga.  

Exempel 6 

Intervjuare: Är det viktigt, skulle du då säga, att patienten är informerad och förstår? 

Överläkare: Ja. Vi har ju en skyldighet utifrån hälso- och sjukvårdslagen att informera för att 
människor ska kunna göra ett val när det gäller behandlingar eller avstå från behandlingar. Det 
är ju en skyldighet vi har egentligen. 

Intervjuare: Så det handlar om en slags delaktighet egentligen? 

Överläkare: Ja. 

Intervjuare: För att patienten ska kunna vara delaktig i den egna vården? 

Överläkare: Ja, visst. Det är en jätteviktig del i det och då är det ju så att det finns en fördel 
med hemsjukvård. Det är t.ex. hemskt mycket enklare att prata svåra saker hemma i soffan för 
att du inte har några hierarkiska strukturer där längre. Jag blir ju inbjuden: ”Passar det att vi 
kommer?” ”Ja, ni är välkomna! Varsågod och sitt här.” Då har ju vi mycket lättare att prata om 
svåra saker. Här har jag ju ett skrivbord, och du kanske sitter på andra sidan, och jag sitter med 
vit rock och du är genast nedtryckt redan från första: ”Välkommen hit!”. Vi har alltså 
hierarkiska strukturer. Det sätt vi sitter på och pratar med varandra om sådant här. Om jag går 
konsult eller rond brukar jag alltid leta efter en stol och sätta mig ner och fråga: ”Är det okej? 
Har du tid med mig en stund?” Och det är mitt kroppsspråk då att visa att nu har jag tid för 
dig. Är det okej att vi snackar här? Jag brukar aldrig stå över någons säng som man kan tänka 
sig att ronder gör. För ibland måste man ju gå runt sådär, och då säger jag: ”Men jag kommer 
tillbaks och sätter mig en stund.” Jag tror ju så här att om du lägger ner lite möda på den här 
delen så får du tillbaks allting långt efteråt. Den här människan, familjen, kommer uppleva att 
den här organisationen jag representerar är trygg. De vet vad de pratar om. De har varit med 
om det här förut helt enkelt. Jag kan lägga min oro i deras händer. De vet hur de ska göra. 

Överläkaren konstruerar den medicinska diskursen som ett problem och hemmet som ett ideal. 

Läkarens vita rock är ett uttryck för hur den medicinska diskursen materialiseras och skapar roller 

som påverkar interaktionen mellan vårdpersonal och patient på avdelningen.  

 

Avdelningen beskrivs som en främmande miljö där människor alieneras. I hemmet skapas 

förutsättningar för ett annat förhållningssätt, eftersom vården sker på patientens villkor. Det 

finns en strävan att införliva detta förhållningssätt på avdelningen, vilket skapar spänning mellan 

å ena sidan de fördelar som en hemlik miljö erbjuder och å andra sidan vårdens krav. 

Hemsjukvård beskrivs som ett ideal, men att bedriva vård i hemmet ställer krav på patientens 

hemmiljö och sociala situation. Normen innebär att det ska finnas anhöriga som mäktar med att 

vårda den döende. Belastningen på den eller de som vårdar är stor, vilket kan leda till konflikter. 

Personer som vårdas på avdelningen utgör en särskild kategori eftersom de anses ha socialt 

ohållbara hemförhållanden. I citatet kopplas föreställningar om döende till normer om ålder. 

Föreställningar om lämplig miljö för döende handlar inte enbart om hur man ser på döende utan 
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också hur man ser på ålder, vilket i sin tur visar att föreställningar om döende också är knutna till 

föreställningar om ålder. 

Exempel 7 

Intervjuare: Vilka är det som kommer till avdelningen, om man tänker på att [organisationen] 
åker hem till människor? Är det speciella fall? 

Undersköterska: Vanlig orsak att man kommer hit är ohållbar hemsituation, heter det. Och det 
täcker ju rätt mycket. 

Intervjuare: Ja? 

Undersköterska: Det tycker jag är luddigt. Men det är ofta vad det står: ohållbar hemsituation. 
Ofta är det väl så att anhöriga inte mäktar med, eller att det inte funkar rent praktiskt med 
toaletter och sådant där. Man kanske inte har möjlighet att få tillräckligt med hjälp hemma. 
Ångest, ensamhet… Om man är singel t.ex. så kan det ju vara väldigt mycket ångest i det hela. 

Intervjuare: Har du någon personlig uppfattning om det här? Därför att i dag vill man ju gärna 
att människor ska vårdas hemma, både äldre och sjuka vad jag förstår. Är det uteslutande 
positivt eller kan du se nackdelar med det? 

Undersköterska: Ja, o-ja. Det kan jag. Jag tror verkligen på det här med hemsjukvård, jag tycker 
det är bra. Jag hade inte kunnat jobba på [organisationen] annars om jag inte hade tyckt att det 
är ett bra sätt att ge vård och få vård. Men det är inte allena saliggörande, det är det inte. Om 
man bortser från det rent praktiska så tror jag att man ställer enorma krav på anhöriga. Och det 
ser man ju de tendenserna hur anhöriga får ta mer och mer och mer. Det kan nog skapa 
konflikter många gånger så att det inte blir bra. Om man tänker ett klassiskt äldre par, att han 
blir sjuk och kanske lite personlighetsförändrad, och ledsen, deprimerad och allt det där; det 
blir bara en eländestid egentligen de där ”sista ljuva åren”. De blir inte så himla ljuva. Det 
handlar mycket om skitiga lakan och att han inte äter det jag lagar till och mycket elände. Och 
då kan det nog vara bättre kanske att man som sjuk får vara på någon typ av vårdställe. 

Intervjuare: Vad är det egentligen som skiljer vården eller vårdsituationen hemma jämfört med 
på sjukhus, förutom att man har den här miljön man är bekant med? Är det inte egentligen 
samma vård man får?  

Undersköterska: Jo, själva den medicinska vården och omvårdnaden ska ju vara densamma. 
Det är väl just ramarna runt omkring som är annorlunda. Och tryggheten. 

Intervjuare: Det skapar en större trygghet att vara hemma? 

Undersköterska: Ja, ibland tror jag det. Men det kan nog lika ofta vara tvärt om att man är 
väldigt otrygg hemma. För många tycker ju att det är skönt när de kommer in på avdelningen. 
Det känns tryggt, det känns skönt att vara på avdelningen. Men sedan det där att vara i sin 
vanliga miljö, ha familjen omkring sig och det här. Det är liksom så olika förutsättningar. 

Intervjuare: Det låter som att det är lite om och men? 

Undersköterska: Ja. 

Intervjuare: Då kan man ju tänka att vinsten inte är så där jättestor ändå, som man kanske 
framställer det ibland? 

Undersköterska: Nej. 

Intervjuare: Utan vissa kanske känner en lite större trygghet ibland? 

Undersköterska: Ja, det tror jag. Men sedan tänker jag också att man kanske blir bemött på ett 
annat sätt när man vårdas hemma, att det är lättare att behålla den här värdigheten och att det 
är på patientens villkor. Och det tror jag är en stor skillnad. 
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Intervjuare: Det är en skillnad när man kommer hem till någon som personal? 

Undersköterska: Ja, och man har inte den där blå sjukhusskjortan på sig på många sätt då. Man 
har faktiskt sin vanliga gamla pyjamas och det är mitt. Här är ingenting mitt. Det är väldigt lite 
som är mitt på ett sjukhus. Hemma är allting mitt. Och att man blir bemött på ett annat sätt då. 
Men lite av det bemötandet och förhållningssättet det har jag… Samtidigt med att vi har fina 
gardiner så har jag velat få in det förhållningssättet till patienter och anhöriga som man har 
hemma när man vårdar hemma, för det är skillnad. 

Med hjälp av uttrycket ”här är ingenting mitt” konstrueras avdelningen som en främmande miljö. 

Döendet knyts till normer om ålder i undersköterskans eget exempel, där rollerna får spelas av ett 

äldre par. Institutionen beskrivs som en lämplig plats för en svårt sjuk äldre person.  

 

I de exempel och bilder ovan som handlar om plats och miljö urskiljer jag en omsorgsdiskurs 

som är kopplad till en diskurs om anhöriga, och en medicinsk diskurs. Döendet konstrueras som 

någonting socialt och samtidigt som någonting medicinskt. Det skapas en stark norm om 

anhörigas närvaro, men miljön präglas främst av medicinsk diskurs. Jag kan också urskilja en 

tydlig spänning mellan omsorgsdiskurs och medicinsk diskurs.  

Social – ensam 

I följande avsnitt ska jag undersöka hur döendet kan konstrueras som någonting socialt i 

spänning mot föreställningar om människan som autonom och självständig. 

 

I viss spänning gentemot den betoning av individualitet, autonomi och självbestämmande som 

framkommer i intervjuerna, konstrueras i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 döendet 

som en socialt präglad process. De normer som där uttrycks skapar förväntningar om väl 

fungerande sociala relationer och en ömsesidig önskan om närhet hos patient och närstående. 

Exempel 8 

Döendet är en process som är lika naturlig som födelsen. I denna process vill man oftast inte 
vara ensam. Eftersom människan är en social varelse krävs därför närhet av olika slag och från 
flera håll, till exempel från närstående, vårdpersonal och andra stödpersoner. […]102 

I citatet ovan konstrueras döendet som någonting socialt genom en essentiell beskrivning av 

människan som en social varelse. Genom beskrivningen av människan som social framstår det 

som ”naturligt” och självklart att den döende vill ha anhöriga närvarande och lika självklart att 

dessa vill närvara.  

 

Samtidigt beskrivs döendet som en individuell process, vilket kanske ställer tanken om 

människors autonomi på sin spets. 

Exempel 9 

[…] I motsats till döden som är universell, är livets slutskede individuellt, då varje människa 
har sina unika upplevelser, önskemål och behov.103 

                                                 
102 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 13. 
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Det skapas alltså en föreställning om att människor inte ska dö ensamma, men stöd i form av 

närvaro förväntas komma från anhöriga eftersom organisationen inte avsätter resurser till det. 

Resonemanget är motsägelsefullt och innebär att ansvar läggs över på anhöriga. 

Exempel 10 

Intervjuare: Är det här någonting som man för in i Palliativregistret? Omdömen från anhöriga 
eller från patienter? 

Överläkare: […] utifrån ett humanistiskt perspektiv så tror vi att människor inte ska dö 
ensamma. Vi tror att det ska vara så, det är ju inga studier som kan säga att det ska vara så eller 
inte, men man har lite olika värdegrund. Kommunen har ju värdegrunden att ingen ska dö 
ensam, och är det så att du bor på sjukhem och döendeprocessen är startad så fixar de vak om 
inte anhöriga kan vara där. Man sätter in extrapersonal som finns till hands, även om patienten 
bara ligger och sover och skärmar av sig mer och mer. Är det så att du bor i eget boende och 
man har gjort den här brytpunktsbedömningen och doktorn bedömer att den här personen 
behöver ha vak hemma, då fixar kommunen det. Är det så att du hamnar inom landstinget så 
finns inte den värdegrunden alls. Du tar inte in vak för att någon ska sitta bredvid dig när du 
håller på att dö, det gör man inte, utan har du inga anhöriga då är det en väldigt liten 
sannolikhet att någon kommer att sitta där […] Vi gör det inte här på avdelningen till exempel. 
Ibland brukar personalen sträcka sig, vilja sitta där väldigt nära, men oftast får man ju en 
konflikt för man har inte tid med det egentligen.  

Överläkaren beskriver normen om att ingen ska dö ensam som en etisk princip till skillnad från 

en vetenskaplig sådan. Samtidigt präglas verksamheten på avdelningen av en medicinsk och 

vetenskaplig diskurs. Detta kan förklara varför normen inte utgör praxis inom den organisation 

som överläkaren företräder, trots att man bidrar till och förespråkar den. Det resulterar emellertid 

i en paradox som innebär att anhöriga ska bära ansvaret för att upprätthålla normen.  

 

Anhörigas delaktighet och personalens fokus på anhöriga tycks innebära att mycket av 

organiseringen kring den döende riktar sig till de anhöriga. Det är en bild som stärks under 

samtalet med representanten från Sjukhuskyrkan. Efter att ha påbörjat bearbetningen av 

intervjuer med personal på avdelningen, började jag fundera kring vilket utrymme som finns för 

de känslor av sorg, ångest och ilska som kan associeras till döendet. Frågan blev utgångspunkt för 

samtalet med diakonen. Under intervjun kommer dock frågan lite i skymundan och jag får inte de 

svar jag hade hoppats på. Samtalet kommer i stället att kretsa kring omsorg och frågan om 

anhöriga. Det mynnar emellertid ut i en intressant kontrast. I följande citat skapar diakonen en 

föreställning om att anhörigas engagemang och omsorg kan utgöra ett problem både för vården 

och för den som är döende, eftersom de anhörigas synpunkter på vården kan påverka den 

döendes möjlighet till självbestämmande. 

Exempel 11 

Intervjuare: Jag tänker att döendeprocessen måste vara förknippad med mycket sorg, ilska och 
ångest men det syns inte i det material jag har. Jag får intrycket att patienten ska vara ganska 
”foglig”. Har du erfarenheter av vilket utrymme som finns för de här sakerna? 

Diakon: När det gäller Sjukhuskyrkan så har du läst på lite, du vet lite? 

Intervjuare: Ja. 

                                                                                                                                                         
103 Ibid, s. 14. 



 34 

Diakon: Men sedan har du ju anhöriga, eller närstående som jag väljer att säga, det perspektivet 
också som blir centralt. Våra målgrupper är ju patienter, närstående och personal. 

Intervjuare: Och närstående är väldigt involverade i den palliativa vården? 

Diakon: Och det kan bli väldigt olika. Det kan också bli ett tryck ibland på patienten att de 
anhöriga tar en annan ställning än vad de själva gör. Vem äger frågan om mina behov? Ibland 
kan ju omsorgsfulla närstående bli ett problem, eftersom de ser det annorlunda. Patienten 
kanske säger: ”Jag orkar inte längre!” Och de närstående säger: ”Ni måste göra allt för att min 
mamma ska leva så länge som möjligt!” Men om patienten, den som det gäller, har kommit 
fram till att: ”Nu har jag accepterat det här. Det här kommer inte att gå. Jag orkar inte fler 
behandlingar!” – det är ju ett etiskt dilemma i vården. 

Diakonen konstruerar den döende som en del i ett nätverk, genom att peka ut både patient, 

anhöriga och personal som målgrupp och framställa alla perspektiv som centrala. Anhörigas 

synpunkter på vården kontra den döendes behov beskrivs som ett etiskt dilemma. Detta 

understryker att det rör sig om en konflikt mellan två starka normer i anslutning till död: att 

anhöriga ska fungera som stöd å den ena sidan och patientens möjlighet till självbestämmande å 

den andra. 

 

Sammanfattningsvis skapas en stark norm och föreställning om döden som social i spänning mot 

en norm om  självbestämmande i det sammanhang jag har undersökt.  

Brytpunkt 

Miljön på avdelningen präglas av en medicinsk diskurs som skiljer sig från medicinsk diskurs på 

en vanlig vårdavdelning. Medicinsk vård sker i behandlande syfte för att bota sjukdomar och 

förlänga liv. Fokus inom den palliativa vården är att lindra symptom och smärta. Med hjälp av 

följande exempel ska jag belysa den praktik som skapar övergången till vård i livets slutskede. 

 

Övergången till vård i livets slutskede bör föregås av ett s.k. brytpunktsamtal mellan läkare och 

patient där detta ställningstagande diskuteras.104 När läkare har bedömt att patienten befinner sig i 

livets slutskede tillämpas en standardvårdplan (dvs. checklista) som specificerar vem i vårdteamet 

som ska göra vad, kallad Liverpool Care Pathway.105 Det görs bl.a. en bedömning av i vilken 

utsträckning patient och anhöriga har insikt om det medicinska tillståndet, och planeringen av 

den fortsatta vården förklaras och diskuteras tillsammans med patient och anhöriga. Det är oklart 

vilka personer som avses med anhöriga och om det är upp till patienten att själv avgöra det. 

Varför också anhörigas insikter bedöms kanske kan förklaras med att de förväntas fungera som 

stödpersoner till den döende, och på så sätt utgöra ett komplement inom vården. 

 

Dessa rutiner med tillhörande målvärden utgör kvalitetsindikatorer inom den palliativa vården 

och är därför viktiga villkor för verksamheten. Resultaten förs in i det s.k. Palliativregistret. 

                                                 
104 Ibid, s. 14. 

105 Ibid, s. 49. 
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Registrets huvudsyfte är att ”på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier 

för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som 

syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ av vårdenhet”.106 

Palliativregistret är ett system för prestationsbaserade statsbidrag. Inrapporterade mätningar kan 

ge ”50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, 

smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest” samt  ”20 miljoner 

kronor extra för 10% förbättring”.107 I LCP-checklistan anges exempelvis att det är läkarens 

ansvar att sätta in ”subkutan behovsmedicinering för smärta (nationell kvalitetsindikator), 

andnöd, rosslighet, illamående och ångest även om dessa symtom saknas vid tiden för 

brytpunktsbedömingen”108. 

 

Exemplet visar hur målstyrningsmodellen påverkar organiseringen av vård till döende. 

Checklistan konstruerar en medikaliserad syn på döendet, där uttryck för inre smärta i form av 

ångest klassificeras som symptom och tecken på avvikelse. Trots att självbestämmande framställs 

som en central norm i flera intervjuer, är det enligt LCP-checklistan läkarens ansvar att 

rutinmässigt medicinera döende patienter utan att de tillfrågas eller ens uppvisar några av de 

”symptom” som medicinen ska behandla. Jag menar att detta är ett sätt att frånta personen sitt 

självbestämmande och visar på det problematiska med att tillämpa den här sortens styrning i 

anslutning till vård av döende. 

 

I följande citat konstrueras brytpunkten. Överläkaren inleder samtalet med en längre beskrivning 

av hur sjukvården är organiserad. Den mynnar ut i föreställningen att döendet är programerbart, 

vilket skapar bilden av en automatisk och förutsebar process. Vårdens främsta uppgift är att vara 

tydlig och försöka prognostisera döendet.  

Exempel 12 

Överläkare: […] För jag menar ju då att det sätt vi dör är ju programerbart, eller hur? Det föds 
ju barn i Afrika utan barnmorskor och allting; på något vis så finns det ju någon automatik. 
Kissen kan ju föda massor av barn utan att det finns någon veterinär bakom, och på liknande 
sätt tror jag det är när man dör också. Vi kan ju faktiskt dö utan sjukvård och allt möjligt, men 
sjukvården har ju ändå viss sak att tillföra: det är att du kanske kan lindra symptom, du kan 
vara tydlig och prognostisera att det är det som är på gång […] 

Överläkaren använder metaforen prognos för att konstruera brytpunkten, och skapar på så sätt 

bilden av döendet som någonting mer eller mindre förutsägbart. Föreställningen om döendet som 

en automatisk process innebär att människor kan dö utan sjukvård, men genom att betona 

vårdens kompetens att kunna förutse, och därmed kontrollera döendet, konstrueras vården som 

trots allt viktig.  

 

                                                 
106 http://www.kvalitetsregister.se/register/ovriga_omraden/svenska_palliativregistret. Tillgänglig 2013-02-22. 

107 http://palliativ.se/. Tillgänglig 2013-02-21. Sidan har sedermera ändrats. 

108 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 51. Min kursivering. 
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Döendeprocessen konstrueras som en punkt på en tidsaxel och det är för det mesta oklart var i 

processen patienten befinner sig. Det handlar å ena sidan om att vara tydlig, men å andra sidan 

om att inte kunna fastställa en prognos. Brytpunktsbedömningen görs för att samla aktörerna och 

organisera vården i en gemensam riktning, trots osäkra prognoser. 

Exempel 13 

Intervjuare: Det måste ju bli ett dilemma om man å ena sidan har någon slags tillsyn över 
personen men samtidigt inte kan bestämma dennes tillstånd?  

[…] 

Överläkare: Lite indirekt är det ju en tidsaxel. Och jag försöker ju alltid så gott det går fundera 
på var någonstans på den här linjen människan är […] Och det är det här som är så svårt att 
prognosticera. Det är lite granna det här att vara meteorolog och spå i framtiden. Och det är ju 
så med vädret att är det till helgen så är det ganska bra prognoser, men börjar du prata om vad 
det ska vara för väder till påsk då är det ganska osäkert […] Och det här med brytpunkt är ju 
inte någonting som är jättetydligt […] Och vi som person kommer att ha olika sätt att se på 
det, eftersom det inte är en jättetydlig punkt […] Men brytpunkten är ju mer ett uttryck för att 
från och med nu har vi beslutat att det är den här vårdens inriktning som gäller. Så att man har 
satt ner en fot och sagt att: ”Så här ska det vara”. För det blir väldigt otydligt om en del av 
läkarkåren eller sköterskorna pratar om att den här patienten är döende och nästa stund så 
kommer nästa gäng och säger att nu ska vi skicka på röntgen och börja med 
antibiotikabehandling och så. För då blir ju både patient och anhöriga totalförvirrade.  

Här använder överläkaren metaforerna ”tidsaxel” och ”väder” för att konstruera 

sjukdomsprocessen. ”Meteorolog” används som metafor för den läkare som gör 

brytpunktsbedömningen. Uttrycken ”sätta ner foten” och ”tala om hur det ska vara” konstruerar 

brytpunkten. Döendet konstrueras som någonting fast, samtidigt som det beskrivs som någonting 

oklart, genom att vissa personer får komma till tals. 

 

Brytpunkten innebär att en rad praktiker förändras, men personalen kan ha svårt att förlika sig 

med att yngre människor blir sjuka och dör. Man försöker hålla fast vid livet så långt det är 

möjligt, trots att man borde avsluta behandlingen. Döendet förknippas med äldre personer. 

Exempel 14 

Intervjuare: Jag trodde att det här begreppet palliativ vård på något vis utgick från den här 
hospicerörelsen? Eller det som man så att säga fyller begreppet med, de tankar och idéer som 
är bärande? 

Vårdenhetschef: […] Vi får ju patienter hit i väldigt olika lägen i processen i deras 
cancersjukdom. Vi hade exempelvis en ung kille här som låg inne, där man borde ha avslutat 
allting för länge, länge, länge sedan. Men man behandlade hans ålder och inte hans avancerade 
cancer, för man bara vägrade att ge upp. Om det är en nittiotreårig gubbe som kommer in så är 
det mycket lättare att acceptera att honom har cancern vunnit över. Men en kille i tjugo-
trettioårsåldern har man jädrigt svårt att… Och det är ju mänskligt! Vi vill ju så länge det går. 

I citatet ovan beskrivs den patient som man borde ha avslutat behandlingen för som ung. Men 

det var personalen som hade svårt att acceptera situationen, inte patienten. Personalen lät 

föreställningar kring patientens ålder gå före den medicinska bedömningen av hälsan. Det innebär 

att det finns en föreställning hos personalen om att yngre personer ska leva.  
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Samtidigt som det kan vara svårt att släppa taget om livet, gäller det att ”respektera livets gång” 

och avstå medicinsk behandling. Detta gäller särskilt när det handlar om äldre personer. I den 

ordväxling som föregår citatet uttrycker vårdenhetschefen att äldre medarbetare inte är rädda för 

att hantera existentiella frågor. Jag läser in en föreställning om att det å andra sidan kan finnas en 

rädsla hos yngre att tala om livet och döden, kanske eftersom det stämmer med mina egna 

föreställningar.  

Exempel 15 

Intervjuare: Jag hade en ganska fördomsfull föreställning om att det är lite äldre personer som 
arbetar här. Jag tänker att yngre kanske är rädda för det? 

Vårdenhetschef: […] i undersköterskegruppen har vi en ganska hög medelålder, det har vi. Det 
är inte påfyllt med så mycket yngre. Och det är nog som du säger att det finns nog en viss 
rädsla. Helt naturligt för i vårt samhälle ser vi ju inte… Jag menar mormor och morfar ligger ju 
inte hemma på gården och dör idag som man gjorde i jordbrukssamhället, kanske […] Det 
känns som att det var mer naturligt att en gammal människa dog. Låg där i sängen och 
somnade in. Vi tillåter ju inte riktigt att vi går däråt. För det ska utredas, och man ska opereras, 
och alla är på runt omkring att: ”Gör någonting!” Och vi gör väldigt mycket ända in i the bitter 
end. På den tiden var det ju mer att: ”Jag är gammal, jag ska dö snart.” Man åkte ju inte in och 
röntgade lungorna när de började hosta. Vi tillät ett naturligt döende tror jag. 

Intervjuare: På ett sätt är det lite lustigt att du säger det här, med tanke på var vi är och vad du 
gör och så där. Kan du ha de här stunderna när du på något vis distanserar dig från det här och 
ställer dig frågan: Vad är det vi gör nu som man inte gjorde då, och är det bättre? Lite det som 
du är inne på nu? 

Vårdenhetschef: Jo, men jag kan känna det. Inte så mycket här hos oss, men i tidigare 
verksamheter jag har jobbat, där det kom in väldigt gamla damer med en hjärtinfarkt som man 
gjorde allt för att hålla liv i. Där kunde jag ofta tänka: ”Men herregud! Ska man inte få dö av 
någonting?!” Faktiskt. Här känner jag att det är fantastiskt att höra just våra medicinska 
ansvariga – alltså läkarna – deras människosyn. Att respektera människan, att respektera livets 
gång. Om vi tittar på den här människan och vad den här sjukdomen har gjort med den så är 
det faktiskt kört. Det går inte att göra mer […] 

Uttrycket ”respektera livets gång” konstruerar brytpunkten. Patienten beskrivs som väldigt 

gammal, och att låta äldre och sjuka människor dö beskrivs i positiva ordalag. Tillsammans med 

föregående citat knyts brytpunkten på så sätt till föreställningar om ålder.  

 

I och med brytpunkten sker det en förändring i hur vården organiseras. Bedömningen innebär en 

övergång till palliativ vård. Patientens ålder tycks vara en faktor som starkt spelar in vid 

bedömningen. Yngre personer förväntas leva och äldre personer förväntas dö.  

De sex S:en 

Med hjälp av följande exempel ska jag behandla några centrala normer som skapar villkor för den 

palliativa verksamheten på avdelningen. Tillsammans konstruerar de olika föreställningar om en 

god död. 

 

Inom den palliativa vården används ofta ett förhållningssätt som sammanfattas i de sex S:en. Det 

beskrivs som ett redskap för att uppnå de målsättningar som helhetsperspektivet, d.v.s. 

uppmärksamheten på både fysisk och psykisk smärta, innebär. 
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Exempel 16 

I strävan att förverkliga en god palliativ vård utifrån en helhetssyn på människan, används vid 
flera palliativa enheter en modell som benämns de sex S:n. S:n står för Självbild, 
Självbestämmande, Sociala relationer, Symtom, Sammanhang och Strategier. Syftet med de sex 
S:n är att främja en personfokuserad vård där den enskilda patientens bild av sig själv, 
värderingar och livsstil är centrala utgångspunkter vid planering, genomförande och 
utvärdering av vården. […]109 

Begreppet personfokuserad vård som används tycks utgöra en skillnad mot kroppsfokuserad 

vård, eftersom de sex S:en i första hand syftar till att främja ”rätt” självbild, värderingar och 

livsstil – d.v.s. någonting som handlar om personens inre. Vårdpersonal ska med hänsyn till 

patientens behov och vilja hjälpa denne att uppnå särskilda mål. Det handlar om att bevara en 

positiv självbild, fortsatt deltagande i vardagen, delaktighet och självbestämmande, att förvalta 

sociala nätverk, symptomlindring, att finna mening och sammanhang. Personens liv beskrivs 

utgöra en ”berättelse” som kan förmedlas. Viktiga förutsättningar för att uppnå de mål som 

skrivs fram i modellen är att den döende i någon mån accepterar situationen, har kunskaper om 

de medicinska bedömningar som görs och aktivt deltar i vårdens planering. 

 

De diskurser och normer som kommer till uttryck i de sex S:en handlar till stor del om hur 

personen ska hantera inre mentala och yttre sociala processer samt finna mening i tillvaron. Det 

tycks innebära en form av vägledning som kanske har mer gemensamt med religiös än medicinsk 

diskurs. En kort tid före mitt första besök arrangerades ett bröllop för en patient i ett av de 

gemensamma utrymmena på avdelningen, berättar vårdenhetschefen efter vårt samtal. Patienten 

avled ett par veckor senare. Exemplet kanske visar hur några av de sex S:en – självbild, 

självbestämmande och sociala relationer – kan konkretiseras som normer i vårdmiljön. 

 

Att hjälpa den döende att leva och finna värde i livet innebär att fungera som en slags personlig 

coach. I följande citat konstrueras en föreställning om en god död som knyts till de sex S:en. Det 

innebär för patienten att å ena sidan acceptera döden, men å andra sidan leva tills man dör. Detta 

beskrivs vara önskvärt för personalens skull. 

Exempel 17 

Intervjuare: Men det måste vara svårt, tänker jag. Om det här är vanligt, att det drabbar många 
som är döende, just den här orkeslösheten och ointresset och så där, att ändå bibehålla det här 
som vi var inne på förut, bibehålla någon slags vilja? En ovilja samtidigt som man ska ha en 
vilja att leva och någon slags mening. Hur får man det att gå ihop? 

Överläkare: […] Då kan man ju bejaka det att så här är det. Jag träffar många andra människor 
i din situation, de beskriver precis samma sak. Jag vet vad det är. Vi kan inte påverka det här så 
mycket, utan det är de spelregler du får av din kropp. Kan du acceptera dem? Kan du lägga 
dem lite åt sidan och tänka på några andra saker, fortsätta ha planer? Har du inte något 
barnbarn som ska födas, eller är det inte jul snart så ni ska träffas i familjen? Så hitta fokus 
kring att leva tills man dör […] Det är ju det lite granna som man försöker peppa människor 
till: att fortsätta ha mål i livet, planer […] På något vis blir det ju det här med att fånga dagen, 
som är lite slitet. Carpe diem eller något sådant, det har man ju pratat om. Men det är verkligen 
det här att fånga dagen, göra det man ska eller vill just då, det man har lust för. Och det blir ju 

                                                 
109 Ibid, s. 47. 
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lite granna peptalk. Jag blir ju någon slags personlig coach för den här människan att försöka 
hitta värde i livet. 

Intervjuare: På vilka sätt kan det också hjälpa er som arbetar med det här att personen gör det? 
Jag tänker att det kan underlätta? 

Överläkare: Alltså teamarbetet är ju… 

Intervjuare: Jag tänker då just det här målet att leva tills man dör, att man gör det. Jag tänker att 
det säkerligen kan underlätta arbetet också för er som arbetar med det här. Det måste vara 
väldigt tungt många gånger? Att varje dag stå inför det här? 

Överläkare: Se människor som kämpar för att leva tills man dör? 

Intervjuare: Ja, precis. Och jag tänker att det kanske finns sätt som det också kan hjälpa er att 
hantera det här arbetet.  

Överläkare: Teamet är ju lyckligt om det blir en bra död. Och en bra död innebär ju då… Det 
finns ju de här sex S:en i den här boken. Om man på något vis uppfyller de sakerna då tycker 
ju vi att vi har gjort ett förbaskat bra jobb. Eller vi har varit handledare och gjort ett jättebra 
jobb för den här familjen. Man har accepterat döendet, man har kunnat leva tills man har dött, 
man har gjort rätt saker rätt tid, man har inte haft alltför svåra symptom som plågar livet och 
så. Då brukar vi ju ha de här samtalen liksom Palliativregistret, t.ex. vid ronderna, och säger: 
”Hur blev det här?” Det finns en fråga där som vi skickar in: ”Vad tycker teamet?” Vad tycker 
vi och lyckades vi med vårt jobb? Det är väl en skala från ett till fem eller något sådant där. 
Oftast är det fyra till fem, men då är vi ganska nöjda. Är vi inte nöjda då kan vi ibland tänka så 
här att: ”Ja, ingen annan skulle ha kunnat göra det bättre. För den här människan har ett liv, en 
bok som den har skrivit med massor av kapitel, och vi är med och skriver den sista sidan. Vi 
kan inte ändra personligheten som har varit innan eller de konflikter som den människan har 
haft med anhörig eller vem det nu är. Det är ett sätt […] 

Överläkaren konstruerar praktiken som skapar en god död med hjälp av en rad sportmetaforer. 

Personalen konstrueras med metaforen ”team”. Döendet konstrueras med en metafor om en 

uppsättning ”spelregler” som läkaren ska ”coacha” och ”peppa” den döende att hantera. Spelets 

yttersta kriterier skapas av de normer som modellen med de sex S:en utgör. Det gäller för 

patienten att dö enligt dessa normer. Här, liksom i följande citat, skapas metaforen om en 

människas liv som en ”bok”. Det kan jämföras med att de sex S:en konstruerar en människas liv 

som en ”berättelse”. 

 

Jag har just intervjuat vårdenhetschefen på avdelningen. Samtalet avslutas och IP reflekterar över 

situationen. Vårdenhetschefen beskriver döden som ett ”makabert ämne” och skapar en 

föreställning om att döendet utgör det sista kapitlet i en människas ”livsbok”. Döden framstår 

som del i livet å ena sidan och som utsläckande av liv å den andra.  

Exempel 18 

Vårdenhetschef: Det här är jättespännande! Det är ett makabert ämne att ägna hela sin dag åt 
tänker jag ibland […] men [överläkaren] säger så mycket kloka saker för att stötta en som 
vårdpersonal. Till exempel att man faktiskt är med och skriver det sista kapitlet i en människas 
liv, i den livsboken. Och det är jäkligt starkt! Att man vet det att jag faktiskt är med där och jag 
kan påverka det. Jag kan göra skillnad i den här människans och dennes anhörigas liv så att det 
kapitlet blir bra eller dåligt. Och jag är faktiskt med och skriver även det första kapitlet i de här 
anhörigas liv när de ska gå vidare. Det… det är starkt! 
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I citatet ovan konstrueras verksamheten på avdelningen och de som arbetar där, som viktig och 

viktiga. Det är en verksamhet ”som gör skillnad”. Vikten av det arbete de gör understryks med 

metaforen av en människas liv som en bok där personalen medverkar till innehållet i slutkapitlet i 

den avlidnes ”livsbok”, men också till det första kapitlet i den nya ”livsbok” som de påbörjar i 

sina liv utan den avlidne. 

 

I följande excerpt skapas en föreställning om en god död som återigen tycks återspegla de sex 

S:en. Det handlar å ena sidan om att möta personen där den är, och å andra sidan om att skapa en 

känsla av sammanhang för personalens skull. Det är viktigt för personalen att patienten 

accepterar döendet. Detta tycks vara en praktik som kolliderar med patientens självbestämmande.  

Exempel 19 

Intervjuare: Hur kan man göra det här begripligt och hanterbart? Du pratade om den här 
professionalismen, och då tänker jag: vilket språk kan man använda? Den här 
professionalismen, det låter som att det kanske förutsätter ett språk, men är det detta språk 
man kan använda för att begripliggöra och göra det här hanterbart? 

Vårdenhetschef: Nej, jag förstår hur du menar. Då blir det ju väldigt teoretiskt att prata så, för 
att vi har en vision på [organisationen] som är så [håller upp en tröja med ett tryck]. 

Intervjuare: [läser på trycket] ”Vi möter dig där du är”. Ja? 

Vårdenhetschef: Och det är precis det som gäller varje patient, varje anhörig. Alltså finns det 
inte ett kitt som funkar på alla. Och det är det som jag tycker är det professionella i 
bemötandet. Att vara medvetet närvarande i varje möte för att lyssna in var just den här 
personen är i sin situation. Vilket språk kan jag använda just till dig? Vi är ju olika vi människor 
också hur vi tar till oss information och hur vi vill prata. En del vill inte prata överhuvudtaget. 
Och där är faktiskt de tuffaste situationerna för vårdpersonalen, det är när patienten stänger 
till. För vi har nämligen, det har du säkert sett i litteraturen också, vi har en tanke om den 
perfekta döden, hur vi vill att det ska vara. Då ska man ha gjort upp med livet, man ska vara 
sams med barnen och man ska nästan välkomna att livet är slut och så ska man dö med ett 
leende på läpparna under ett lakan. Nästan så. Det går ju inte till så alltid. Och en del dör utan 
att de alls vill acceptera att de ska dö. Det här med att acceptera att man ska dö är för 
vårdpersonalen viktigt. Vi känner många gånger ett misslyckande om vi inte har kommit dit 
med patienten. Ett par sköterskor faktiskt gjorde en uppsats om det där de tittade på något 
som heter de sex S:en, en teori hur man kan analysera patientfall just utifrån de här sakerna. 
Och då kom de fram till att många gånger gör vi det för vår egen skull. Vi vill få till den här 
känslan av sammanhang för vår skull och inte för patientens skull. Och är det så himla rätt? 
För vems skull gör vi det här? Han kanske inte vill! Han har aldrig velat acceptera att han ska 
dö. Han vill inte! Ska vi då tycka att vi har gett honom ett sämre slut än någon annan? Det var 
hans egenbestämmande i det här. 

Vårdenhetschefen konstruerar personalen inom verksamheten som inkännande. Man lyssnar på 

patienten. Det inkännande förhållningssättet betonas med den vision som organisationen strävar 

mot, som innebär att ge vård på patientens villkor. Samtidigt beskrivs det som ett misslyckande 

när en patient dör utan att personalen har lyckats få patienten att acceptera döendet. Det 

uttrycker att det är viktigt att den döende accepterar döden, inte minst för de levandes skull. 

Personalens önskan att patienten accepterar döden skapar en spänning mellan praxis och den 

vision som kommer till uttryck ovan. 
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I följande citat skapas en föreställning om att människor ska dö långsamt och leva lyckligt. En 

långsam död ger den döende tid att göra upp med livet. En plötslig död är ingen bra död. Den 

långsamma döden tycks å andra sidan innebära ett längre lidande för den som ska dö.  

Exempel 20 

Intervjuare: Nu glider vi lite granna in på en annan sådan där punkt som jag skrev upp. Det är 
det här med personlig utveckling. Är det här ett exempel på det skulle du säga? Det här att man 
faktiskt accepterar? 

Vårdenhetschef: […] Det finns ju fantastiska solskenshistorier om hur vi faktiskt har lyckats få 
samman familjer och människor som inte har pratat med varandra på väldigt många år. Och 
det är ju om jag får kalla det för en fördel med sjukdomen cancer, att man faktiskt får en 
förvarning om att man ska dö. Och vill man rätta till saker i livet som man själv tycker att man 
kanske inte har hanterat bra så får man den möjligheten. Dör du knall fall i en hjärtinfarkt så 
får du inte den chansen. Och det märker vi att väldigt många människor vill ta den möjligheten 
att göra någonting bra utav det här sista. 

I citatet konstrueras död som ”möjlighet” och en långsam död som en god död. En långsam död 

till följd av sjukdom ger möjligheter i form av tid som man inte får vid en plötslig död, men 

innebär å andra sidan ett fysiskt lidande. Tiden kan användas för att ”rätta till” saker i livet. Det 

skapar en föreställning om att livet ska vara harmoniskt och utan konflikter. 

 

De villkor som präglar platsen innebär emellertid att man inte kan dö allt för långsamt. Det gäller 

att inte dö för fort, men inte heller för långsamt.  

Exempel 21 

Intervjuare: Är hela verksamheten inriktad mot palliativ vård? 

Undersköterska: Nej, det finns andra delar också, men vår stora grej är ju palliativ vård. Och 
avdelningen är palliativ enhet, så att vi botar ju ingen här. Sedan kan man ju tillfälligt må bättre 
så att man kanske kan vara på något annat boende eller hemma en tid, men det är ju väldigt 
många som slutar sina liv här. 

Intervjuare: Och även om man tillhör en av dem som åker hem, så kanske man dör ganska 
snart ändå? 

Undersköterska: Ja. […] Men det är väl det som jag tycker har varit det svåraste i alla år 
egentligen, detta att vi väldigt sällan kan lova en patient att: ”Nu får du vara här så länge du 
behöver” eller ”Du kommer med all säkerhet få stanna kvar här i lugn och ro, och dö här”. 
Utan det ska finnas ett litet orosmoln där att om du inte dör tillräckligt fort så får du inte vara 
kvar här. Det låter väldigt krasst. 

[…] 

Intervjuare: Man vill slussa igenom folk, så att säga? 

Undersköterska: Ja, och det är sådant tryck. Det här är sex platser och det gäller ju att fördela 
det till dem som behöver bäst. Och man får inte bo här. 

Intervjuare: Det får man alltså inte? 

Undersköterska: Nej, det här är ju en sjukhusavdelning. Och jag tycker det är förskräckligt när 
man befinner sig i livets slut. Både som patient och för anhöriga så blir det himla knixigt när 
man ska behöva vårdplanera och fundera på framtiden: ”Var ska jag vara?” 
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Intervjuare: Det rimmar ju liksom inte riktigt med det som också [vårdenhetschefen] berättade, 
och som väl är en sådan här officiell hållning, att det handlar om att ge trygghet. Just det här du 
berättar nu? 

Undersköterska: Mm. Vi ger ju trygghet och vi skapar det, och det är också jätteviktigt det här 
att man ska känna sig trygg, men sedan finns det då hela tiden det här att… 

Intervjuare: Tids-..? 

Undersköterska: Ja, att man inte kan få vara här hur länge som helst om man inte ser till att dö 
inom vettig tid. Det är förskräckligt, men så är det. 

Undersköterskan konstruerar platsen som en sjukhusavdelning där man ger palliativ vård. Det 

innebär att skilda logiker styr verksamheten. Att platsen konstrueras som en sjukhusavdelning 

innebär å ena sidan att det finns krav på genomslussning av patienter – medicinen ska bota – men 

implementeringen av en palliativ vårdfilosofi berättar att patientens tillstånd bedöms som 

obotligt. Det är utifrån dessa villkor som uttrycket att patienten måste ”se till att dö inom vettig 

tid” kan förstås. Om patienten inte kan botas, så måste patienten åtminstone dö snabbt. 

 

Döendeprocessen är inte alltid långsam, utan kan ibland gå mycket snabbt. 

Exempel 22 

Intervjuare: Man talar i dag om den långsamma döden. Det kanske innebär en större 
sannolikhet att ni har haft en längre kontakt med patienten?  

Diakon: Det kan man inte riktigt säga för det är så olika. Det som skrämmer mig mest är att 
det kommer in patienter… Det är någonting som gör att man söker sjukvård, men man tänker 
att man är frisk egentligen och så får man en dödsdom. Den där chocken och… Så att ibland 
är förloppet långsamt, ibland är det snabbt. 

Döendet konstrueras som en ömsom snabb, ömsom långsam process. Detta skapar en kontrast 

till föreställningar om en långsam död som framträder i andra intervjuer och i Nationellt 

vårdprogram 2012-2014. Där beskrivs de flesta människor dö den långsamma döden. 

 

De sex S:en skapar normer och föreställningar som fokuserar på patientens inre och sociala liv. 

En god död i enlighet med sex S:en innebär att patienten å ena sidan accepterar döden, men å 

andra sidan lever ”tills man dör”. Föreställningar om den goda döden konstrueras i anslutning till 

ett tidstema. Den goda döden innebär en långsam död som ger den döende tid att göra upp med 

livet. 

Kontroll – acceptera/släppa taget 

För att patienten ska få en god död i enlighet med vårdens normer ska patienten både acceptera 

döden och fortsätta leva. Därför blir det viktigt att kunna kontrollera döendeprocessen. I detta 

avsnitt ska jag undersöka exempel som handlar om att kontrollera döendet visavi acceptera döden 

och släppa taget om livet.  

 

I följande citat konstrueras döendet som en ”inre resa” mot ett accepterande av situationen. 

Resan innebär sorg, ångest och elände.  
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Exempel 23 

Intervjuare: Det är svårt att föreställa sig, men jag tänker att om jag själv var patient här så 
skulle jag inte kunna bli trygg överhuvudtaget när jag vet att jag snart kommer att dö. Det är ju 
bara min personliga reflektion, men jag tänker … 

Undersköterska: Tror du att du är unik? 

Intervjuare: Nej, det är ju det jag… 

Undersköterska: Precis vad alla känner! 

Intervjuare: Är det så? Måste ni då hjälpa de här människorna på något vis? Att vara något 
slags, vad ska man säga? ”Vikarierande hopp” pratar man ju om ibland. Man är inte riktigt i 
stånd att lugna sig själv. Får ni då vara det här vikarierande..? 

Undersköterska: Mm. Jag tror att när man håller på att dö, jag tror man gör ett slags ”inre 
resa”. Att man för det mesta faktiskt kommer till ett accepterande av situationen, att det är så 
här det är. Men resan dit är ju tuff och det innebär sorg, ångest… elände. Och egentligen kan 
man inte göra så mycket. Ja, man kan finnas, man kan vara i närheten, man kan om de vill hålla 
om och hålla i och taktil massage och allt sådant där, och finnas där. Men jag tänker att varje 
människa kanske måste göra den där tuffa resan – själv. Det är ingen annan som kan göra det 
åt en. Sedan kan man skapa bra förutsättningar runt omkring, men det där måste man nog 
faktiskt gå igenom själv. Och det här att liksom finnas som tröst… Jag tänker att ibland finns 
det ju faktiskt ingen tröst. Det är bara fånigt att tro det. Utan det är bara eländigt, jobbigt, tufft 
och det jag kan göra är ju att lyssna, att vara bekräftande. Och att jag ser att du har det 
jättejobbigt, och jag hör att det här är jobbigt, och det är en jobbig situation som du är i och 
det är svårt för dig. Det är ungefär vad jag kan göra. Jag kan inte göra mer egentligen. 

Med hjälp av metaforen ”inre resa” konstrueras döendet som en jobbig mental process, svår för 

personer runtomkring att påverka.  

 

Döendet beskrivs som en utförsbacke. Det skapar en bild av att personen befinner sig i en 

process som inte kan kontrolleras.  

Exempel 24 

Intervjuare: Man vet inte hur lång tid det är kvar, men patienten befinner sig i en 
döendeprocess eller strax inpå. Vad sker då runt omkring personen? 

Undersköterska: Man kanske inte är riktigt framme vid det här att man håller på att dö, men 
det är ju hela tiden som en utförsbacke och det gäller att vara där den personen egentligen är i 
backen. Vi har ju en sådan där slogan: ”Vi möter dig där du är.” Och det är ju inte bara plats 
det handlar om, utan det är ju mentalt också. 

Med hjälp av metaforen utförsbacke konstrueras döendet som en okontrollerbar process.  

 

Döendet beskrivs som ett sorgearbete till följd av de fysiska förluster som det innebär. Det 

handlar om att gradvis förlora kontrollen över den egna kroppen. 

Exempel 25 

Intervjuare: Och under tiden det här pågår så sker det olika saker? Det är vanlig omvårdnad 
och medicin?  

Undersköterska: Det är ju förluster hela tiden. Rent fysiskt så är det ju förluster man gör, och 
jag kan tänka mig som patient att man… Det räcker ju att man går till sig själv och sitt eget 
åldrande, det där att det är en förlust inte kunna klara av olika saker. Det är en förlust att inte 
kunna springa, och det är förluster hela tiden. Till slut handlar det om den förlusten att jag inte 
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kan borsta tänderna själv. Och det där kommer ju gradvis när det gäller våra patienter, att 
undan för undan så tas det ifrån dem det som man alldeles självklart har gjort på egen hand 
förut. Och sedan den här förlusten att kroppen ändrar sig. Att man tappar håret t.ex., att man 
magrar, att man får sår och att man kissar och bajsar på sig och de här mest privata sakerna, att 
man inte klarar av sin egen hygien. Och det är ett sorgearbete egentligen tror jag som man går 
igenom som patient alla de där förlusterna. 

Metaforen utförsbacke konkretiseras här genom beskrivningen av döendet som en rad förluster. 

Livet konstrueras därmed som en rad förmågor och döden som den slutliga oförmågan. 

 

Förlusterna är också sociala. Döendet innebär många farväl, eftersom man måste skiljas från olika 

miljöer och sociala sammanhang.  

Exempel 26 

Undersköterska: […] Men det är många sådana förluster jag tror att man gör som patient. 
Förutom då detta att börja säga adjö, ta farväl; att det här är sista gången jag gör det här, det 
här är sista gången jag är hemma och min sista gång jag kan träffa min hund, och det är sista 
gången barnbarnen är här för nu åker de hem till Australien eller… Allting blir nog väldigt 
mycket sista gången och det är ju ett ”farvälande” hela tiden. 

Uttrycket ”sista gången” i ovanstående citat konstruerar döden som det slutgiltiga. 

 

I kontrast till citatet ovan beskriver Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 

döendeprocessen som en tid för personlig utveckling.  

Exempel 27 

God symtomlindring minskar lidandet och främjar fysiskt och emotionellt välbefinnande. 
Viktigt är också att kunna behålla värdighet och självbild, att få leva i en känsla av fortsatt 
autonomi och kontroll samt att finnas i ett socialt sammanhang. […] Genom att finna eller 
skapa mening, att göra situationen begriplig och hanterbar kan den döende och de närstående 
uppleva en känsla av sammanhang. Trots många utmaningar och svårigheter kan den sista 
tiden i livet bli en tid av personlig utveckling […].110 

Beskrivningarna syns utgöra paradoxer gentemot ovanstående citat, där döendet innebär en 

förlust av kontroll, identitet och sammanhang. Det handlar om att behålla värdighet och själbild, 

att leva i fortsatt autonomi och kontroll samt att finnas i ett socialt sammanhang. Det talas om 

lidande å den ena sidan och välbefinnande å den andra.  

 

I flera intervjuer konstrueras döendet tillsammans med föreställningen om vikten av personlig 

kontroll och autonomi. Det är exempelvis utifrån dessa värden som vårdenhetschefen motiverar 

att behandla symptom som ett sätt att låta patienten kontrollera sitt eget döende, trots att 

utgången inte kan påverkas.  

Exempel 28 

Intervjuare: Ges det mycket mediciner av olika slag? 

Vårdenhetschef: Ja. Det ges ju mycket smärtstillande, medel mot illamående – det finns ju 
väldigt mycket idag att ta till. Och allting vi gör handlar ju om symptomlindring, att patienten 
ska vara fri från rosslig andning, fri från smärta och fri från illamående så långt det går. Det är 
ju vårt mål. 

                                                 
110 Ibid, s. 14. 
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[…] 

Intervjuare: Är det någonting du skulle betrakta som trygghetsskapande? Att ha den tillgången 
till medicin och i den utsträckning man själv vill? 

Vårdenhetschef: Ja. Det tror jag väldigt många upplever. För jag tror också att i det här 
existentiella vill man fortfarande ha kvar kontrollen, att det fortfarande är jag som bestämmer 
över mitt liv. Så det tror jag absolut. Sedan kommer det in i ett skede där man släpper taget om 
det också. Det är ju också ett tecken på att man börjar släppa taget om livet. Det här 
självbestämmandet tror jag är en otrolig drivkraft för oss. 

I citatet konstrueras praktiken att medicinera patienter som ett sätt att skapa trygghet och 

kontroll. Det är viktigt att kontrollera döden. Vikten av att patienten kan kontrollera sitt döende 

betonas genom att vårdenhetschefen framhåller självbestämmande som varje människas 

drivkraft. I andra exempel konstrueras en god död tillsammans med en vilja att leva tills man dör. 

Att släppa kontrollen beskrivs här som att ge upp livet, vilket patienten inte bör göra för att det 

ska bli en god död.  

 

Patienter som inte anses vara mentalt förberedda på döden kan få medicinsk behandling för att 

kanske hinna nå fram till ett accepterande. 

Exempel 29 

Intervjuare: Skulle du säga att det i grunden ändå handlar om en liknande vårdfilosofi? Eller är 
hospice något helt annat? 

Vårdenhetschef: […] Här behandlar vi ju faktiskt människor i palliativt syfte. Ibland med 
antibiotika för att kanske ge den här personen en lite, lite, längre tid. Men man kanske pratar 
om det att: ”Vi behandlar den här gången men nästa gång du åker på en lunginflammation så 
kommer inte antibiotikan att hjälpa.” Eller man kanske ger ett par påsar blod för att patienten 
själv inte riktigt är framme vid att det är slut. Då får man en blodtransfusion för att blodvärdet 
har gått ner och så har man det pratet då att: ”Det här kommer inte att rädda upp det.” Men 
det ger lite respit för att man mentalt kanske ska vara med på banan […] 

Med hjälp av uttrycket ”vara med på banan” konstrueras den punkt då patienten har nått ett 

accepterande. 

  

Den medicinska vården och omsorgen räcker inte alltid till för att dämpa den existentiella 

smärtan, men det kan vara sätt att lindra.  

Exempel 30 

Intervjuare: Om det här att vara död är så väldigt gåtfullt och ogripbart på ett sätt, så tänker jag 
att själva döendeprocessen ändå bär någonting av det, och jag har funderat kring vilka uttryck 
en existentiell omsorg kan ta. Det här handlar ju på något vis om resan mot det där som är så 
svårgripbart, men hur kommer man åt det? Eller måste man dra en gräns och säga att det vi 
kan göra är att lindra smärta, hjälpa med rent fysiska, alltså kroppsliga behov, sådana saker? Får 
man sätta det andra inom en parentes, eller finns det ändå med? 

Undersköterska: Ja, jag tror ju att om man lyckas med bra medicinering och god omvårdnad 
och sådär, så kanske det avspeglar sig lite grann på den här existentiella smärtan och de 
frågorna också. Men om man når hela vägen med de frågorna..? Det kanske man ödmjukt får 
inse att vi inte kommer att nå hela vägen där. Jag tror att man får vara väldigt ödmjuk 
egentligen just när man jobbar med det här, för att det är saker som vi inte kan. Vi kan göra så 
gott vi kan och det får räcka. Men sedan känner man ju en vansinnig frustration och vanmakt 
många gånger för att det är bara så sorgligt, så eländigt, så orättvist och fel och: ”Så här får det 
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inte vara!” Men det är ju så i alla fall. Och man får jobba med sig själv lite där då att: ”Jag kan 
inte förändra allting och påverka allting.” Utan det jag kan påverka är ju mitt sätt att hantera 
det och göra någonting bra av det. Det är vad jag kan göra någonting åt, resten får man lämna 
därhän. För annars blir man galen på det. 

I citatet ovan konstrueras verksamheten och personalen inom verksamheten som ”maktlösa” och 

utan möjlighet att stötta patienter med psykisk smärta i samband med döendet. Undersköterskan 

uttrycker detta genom att beskriva känslor av frustration och vanmakt inför döden.  

 

Föreställningar grundade i ett medicinskt synsätt kan skapa mening kring döendet och lindra 

existentiell smärta. Förlust och smärta kopplas samman med att inte vilja acceptera döden. 

Genom att rationalisera döendet kan man kanske hjälpa patienter att försonas med förlusten. 

Andra exempel visar att det finns en norm om delaktighet men samtidigt är vården experter som 

talar om ”hur det är”.  

Exempel 31 

Intervjuare: Jag tänker att det kan behövas en del mediciner för att åstadkomma smärtlindring 
och sådana saker, och jag har förstått att ni gör väldigt mycket in i det sista? 

[…] 

Överläkare: Men då blir ju fokus kring de symptom som uppkommer. Jag tycker vi är rätt så 
bra på smärtlindring. Vi har en bra struktur, ett bra tänk på hur man gör det. Vi garanterar 
ingen smärtfrihet, det gör man ju inte. Och det kan vara så att man inte accepterar att dö och 
har den här existentiella smärtan, då hjälper det inte hur mycket morfin du får, du säger 
fortfarande att det gör ont. Den här förlusten Lena Philipsson sjunger om behandlas ju inte 
med morfin, utan mer med samtal och förståelse kring hur saker och ting hänger ihop. 

Läkaren uttrycker att psykisk smärta i samband med döendet behandlas med hjälp av 

professionell kunskap. Det är en kunskap som vården kan bistå med. Kunskapen gör att 

människor kan förlika sig med de förluster som döendet innebär. Detta konstruerar dels vården 

som experter och skapar dels ett uttryck för hur den medicinska diskursen rationaliserar döden.  

 

Patienter som inte har accepterat döendet kan konfronteras av läkare med en stark tro på den 

egna föreställningen. Konfrontationen tycks syfta till någon form av omvändelse: dåren ska se 

genom ögonen på den vise. För en utomstående är det kanske svårt att se hur dessa kunskaper 

hjälper personen att bearbeta sorgen över den förlust som döendet utgör, och vilket utrymme 

dessa känslor överhuvudtaget ges. 

Exempel 32 

Intervjuare: Både ni och den här personen befinner sig ju någonstans längs med den här tänkta 
linjen på olika sidor. Och jag tänker att det här med acceptans kommer in när vården å ena 
sidan bestämmer att: ”Nu gör vi den här bedömningen och vi ändrar vår inriktning på vården.” 
Just att få med den här personen i det här… För jag tänker att den personen kanske befinner 
sig någon helt annan stans här uppe i huvudet, och tänker att: ”Det här ska jag greja!” 

Överläkare: Ja. Det kan vara så att personen finns där och är helt annorlunda, och anhöriga 
kan finnas där. Ibland är det ju lite granna som så, tycker jag, att den som är sjuk känner på sig 
saker. Man kan ställa frågan:  

– Har du någonsin varit så här sjuk förut? 
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Och då säger de: ”Nej, jag har aldrig känt mig så här sjuk förut.” 

– Vad tror du det beror på? Det är en mer öppen fråga. Så kan man starta upp en diskussion 
kring vad det beror på. 

[…] Jag tror att det är en copingstrategi när man pratar om sådana här saker också, att: ”Jag ska 
visa världen att jag är den ende som klarar den här sjukdomen” eller att: ”Jag ska aldrig ge upp, 
jag ska alltid kämpa vidare.” Sedan kommer ju de här dö ändå. Och då blir ju vårt sätt att 
bemöta de här ganska förvirrat, för vi undrar: ”Förstår den här människan vad hon pratar om? 
Är de psykotiska och ser inte? Ser de ingenting?” Och då har jag kommit på att för att nå en 
sådan här människa så kan man fundera så här att: ”Okej, du tänker alltså att du står inför en y-
korsning. Vägen går åt det här hållet. Det här är hoppet. Jag hör vad du säger och jag hoppas 
lika mycket som du att du ska visa världen att du ska vara den som klarar det här. Men kan du 
se det här med mina ögon? Jag ser att din kropp har valt den här vägen. Du är jättetrött, du 
orkar ingenting, du äter dåligt; jag ser att dina värden blir sämre och sämre. Kan du se det jag 
ser också?” Och i bästa fall då så kan man ju börja prata om de här två alternativa vägarna. Då 
blir det inte samma ångestfyllda sätt att säga att: ”Skit ner dig! Du kommer inte klara det här.” 
Det vill säga att den här vägen är… Det du tror är kommer inte att… För det vet jag ju 
inombords […] 

Med hjälp av metaforen ”y-korsning” konstruerar överläkaren det ultimatum som patienten ställs 

inför. Kravet till patienten innebär att hålla fast vid det egna hoppet eller acceptera läkarens 

kunskap. Läkaren använder ordet psykotisk för att beskriva patienten som en ”dåre”. Det ger 

vården möjlighet att kontrollera patienten. Läkaren är en expert som med sin kunskap kan tala 

patienten tillrätta. Här konkretiseras föreställningen från citatet ovan, om att vården med hjälp av 

sina kunskaper kan lindra existentiell smärta. 

 

Det finns en stark norm om att patienten ska acceptera döden inom den verksamhet jag har 

studerat. Normen kommer exempelvis till uttryck genom att patienter kan få medicinsk 

behandling för att hinna nå fram till ett accepterande. Här blir tiden återigen en faktor, eftersom 

det handlar om att tidsmässigt anpassa döendet efter var patienten befinner sig i 

förlikningsprocessen. 

Död fysisk – psykisk 

I detta stycke, som också avslutar analysen, ska jag undersöka konstruktioner av döendet som en 

fysisk respektive psykisk process och de diskurser som kan finnas i samband med detta. 

 

I Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 sammanfattas den palliativa vårdens värdegrund i 

begreppen närhet, helhet, kunskap och empati.111 Det skapas också föreställningar om människan 

och döendet som belyser varför värdegrunden är viktig. 

 

Döendet beskrivs som en långsam process till följd av sjukdom. 

Exempel 33 

Vi kommer alla att ställas inför döden och döendet. Det vi inte vet är när och hur döden 
kommer. Oftast kommer döden sent i livet, inte till följd av olyckor eller akuta sjukdomar, utan 
som en följd av svåra och ofta långvariga sjukdomstillstånd. […]112 

                                                 
111 Ibid, s. 13. 
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Liknande beskrivningar av döendet återges i SOU 2001:6. 

Exempel 34 

I dag beräknas majoriteten (ca 80 %) av dem som dör dö den långsamma döden […].113 

Många människor i Sverige dör den långsamma döden i den bemärkelsen att det är ett utdraget 
förlopp till följd av sjukdom eller ålder. […]114 

Döden beskrivs i närmast poetiska ordalag med anspelningar på jordens rörelse runt solen. Vid 

livets slutskede ställs individen inför en rad olika utmaningar. Det rör sig delvis om fysiska 

sådana, men även psykiska, sociala och existentiella svårigheter som vården ska hjälpa den 

döende att hantera.  

Exempel 35 

Ingen kan fly ifrån döden. Den följer liv, lika säkert som natt följer dag och som vinter följer 
höst. När döden är oundviklig och livet lider mot sitt slut ställs människan ofta inför olika 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella utmaningar och svårigheter. […]115 

Citaten visar att vården tillskrivs både en medicinsk uppgift och en omsorgsroll i 

omhändertagandet av döende. De flesta människor avlider i dag till följd av långvarig sjukdom 

och kommer därför att behöva vårdas under en längre tid. Varje person har samtidigt individuella 

upplevelser, behov och önskemål som vården måste ta hänsyn till. 

 

Vården ska präglas av en helhetssyn på människan. Detta innebär ”uppmärksamhet på det fysiska 

lidandet men också på den psykiska smärtan, social problematik och separation samt existentiella 

och andliga dimensioner av lidande hos människan i livets slutskede […].”116 I följande citat 

används också begreppet själ. Man går dock inte närmare in på hur själen förstås inom ramen för 

en medicinsk diskurs. Varken själ eller andlighet är begrepp som i första hand associeras till 

vetenskapligt grundade föreställningar, utan kanske till olika religiösa sådana. Genom dessa 

formuleringar konstrueras döendet som någonting andligt eller religiöst. Det visar att det finns en 

koppling mellan religionens språk och det medicinska språket.  

Exempel 36 

Samtidigt som behovet av ett nära samarbete mellan olika stödjande yrkesgrupper runt den 
sjuke inte nog kan understrykas, är det lika viktigt att hela tiden se honom eller henne som en 
odelbar individ. Hur man handskas med kroppen påverkar själen och tvärtom. […]117  

Människan förstås i termer av en odelbar individ som ständigt kan förbättras och därmed vara 

föremål för manipulation. Det talas också om en livskvalité som inte kopplas till hälsa.  

Exempel 37 

Ingen person ska någonsin ses som ”färdigbehandlad”. När medicinska åtgärder inte kan 
återställa hälsan finns det mycket kvar att göra för att säkra och till och med förbättra 

                                                                                                                                                         
112 Ibid, s. 15. 

113 Kommittén om vård i livets slutskede, s. 32. 

114 Ibid, s. 131. 

115 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, s. 14. 

116 Ibid, s. 95. 

117 Ibid, s. 13. 
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individens livskvalitet. För att kunna hjälpa en person att uppnå bästa möjliga livskvalitet och 
att erbjuda optimal vård krävs dock gedigna kunskaper. Därför är det viktigt att personal som 
arbetar inom den palliativa vården får bästa möjliga utbildning och fortbildning och även får 
tillgång till forskningsmedel för att själva bidra till ämnets utveckling. Inom ramen för högsta 
möjliga etiska krav bör även kliniska försök inom verksamheten uppmuntras.118 

I följande excerpt beskriver överläkaren döendet i fysiologiska termer. Processen utmärks av att 

den döende skärmar av sig från omgivningen och går in i sig själv. Detta skiljer sig från andra 

beskrivningar av döendet som en process präglad av glädje, social närhet, gemenskap och 

personlig utveckling. Det utgör kanske också en paradox gentemot föreställningen om människan 

som en social varelse.  

Exempel 38 

Överläkare: […] För att det som ingår i döendeprocessen är att man blir otroligt orkeslös och 
trött, man tappar matlust, dryckeslust – och det tycker jag egentligen är väldigt fysiologiskt 
ändamålsenligt. Om man skulle tänka sig att man har en katt eller en hund som blir sjuk eller 
skadad, då är det ju ganska ändamålsenligt att man inte är hungrig. Jag menar, är man skadad 
katt då ska man inte ut och jaga möss och drivas av den instinkten, och har man en skada eller 
är svårt sjuk eller sjuk då ligger man ju och vilar. Försöker att låta cellerna och kroppen läka det 
som finns om det går. Och så tror jag vi förbereder oss också i döden. Vi blir jättetrötta oftast. 
Det är det vanligaste sättet att dö. Stor orkeslöshet, trötthet; man skärmar av sig mer från sin 
omgivning, från världen utanför, för att sedan oftast till slut gå in i sig själv och lämna livet. Så 
finns det ju då lite olika fysiologiska processer som oregelbunden andning – kallas Cheyne-
Stokes andning – man kan bli rosslig på grund av att man inte orkar hosta upp slem, dröm och 
verklighet flyter ihop många gånger, man förmår inte att gå upp och kissa längre – man måste 
liksom hantera sådana saker: kateter, blöjor; man behöver en säng och någon som hjälper en i 
sängen för att man inte orkar sköta sig längre. Och sedan till slut har man en påverkan på 
cirkulationen, blodtrycket sjunker och man blir kall och blå, sedan dör man. 

Fysiologiska förändringar som orkeslöshet och trötthet i samband med döendet beskrivs som 

ändamålsenliga, då de sammanfaller med ett minskat intresse för socialt deltagande. Kroppen ger 

upp fysiskt och människans mentala sida ger upp psykiskt, vilket uttrycker en föreställning om 

människan som kropp och psyke. Det skapas kanske ett ideal om att människans fysiska och 

psykiska döende ska ske synkroniserat. 

 

Döendet beskrivs å ena sidan som ett lidande, men den palliativa vårdens mål är att å andra sidan 

hjälpa den döende att finna värde i tillvaron och fortsätta leva. Denna praktik kan knytas till 

modellen med de sex S:en. Döendet blir en ”utmaning” som kräver omfattande organisering. 

Olika yrkeskategorier räknas upp i citatet, men präst och diakon nämns inte. De representerar en 

omsorgsdiskurs medan läkaren representerar en medicinsk diskurs.  

Exempel 39 

Intervjuare: Den här processen så som du beskrev den nu; det är väldigt mycket som händer i 
kroppen och du beskriver olika insatser som kan behövas. Hur många är det som faktiskt orkar 
om man vårdas i hemmet? Det låter som att det krävs en del insatser, kanske inte bara från er 
organisation? 

Överläkare: […] hur man än vrider och vänder så är döendet ett lidande. Inte bara för den som 
ska dö utan för omgivningen många gånger också. Det är jobbigt för dem nära: hustru, make, 
barn, föräldrar eller vad det nu är för någonting – jättejobbigt. Där kan vi ju då på olika sätt 
stötta dem. En viktig del tror jag är att kunna berätta hur det går till. För vi har ju villfarelser, vi 

                                                 
118 Ibid, s. 13. 
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har ju sett på amerikanska filmer hur man dör, att en del är ju helt vakna – det är de ju ibland – 
och doktorn vet precis att du har bara tre dagar kvar eller fem veckor kvar eller vad som helst. 
Så är det ju inte, utan det passar film. Utan det är ju hemskt mycket mer osäkert när man 
verkligen lägger av. Men då kan man ju stötta för att palliativa vårdens mål är ju att med de nya 
spelregler din kropp ger till följd av sjukdom, cancer eller hjärtsvikt eller så där, så ska du 
försöka leva med de här nya spelreglerna och leva tills du dör. Det är ju vad det går ut på: att 
hjälpa människor att kompensera med de nya spelregler man får av att man inte orkar eller inte 
är hungrig längre eller inte kan gå för att man har ont eller något sådant. Och hjälpa folk att 
ändå finna värde i att lägga till, alltså att: ”Jag är nyfiken för i morgon också och i övermorgon. 
Jag vill leva ett tag till.” Och det är ju en utmaning för att då blir det ju plötsligt så att man 
måste jobba i team, för ena stunden behöver du en doktor och sköterska – den medicinska 
delen – nästa stund behöver du en sjukgymnast eller arbetsterapeut för du behöver hjälpmedel, 
förflyttningshjälpmedel och sådant; nästa stund behöver du en psykolog – en medmänniska 
som kan ta i den här mer existentiella eller psykiska delen – och sedan behöver du alltså hela 
tiden olika teammedlemmar, för att det är ju inte så att det är en person som klarar av alla de 
här aspekterna. Därför är ju det här jobbet utpräglat teamarbete också. 

Överläkaren konstruerar de sex S:en med hjälp av uttrycket ”leva till du dör”. Här konkretiseras 

tanken från ovanstående citat om människan som kropp och psyke. Kroppen ger upp och dör, 

men individen kan leva vidare psykiskt när den kroppsliga hälsan försämras. Människans mentala 

sida kan kompensera de fysiska förluster som döendet innebär. Att hjälpa patienten att uppnå 

detta konstrueras som en utmaning för vården. Stöttandet beskrivs delvis i termer av att ”berätta 

hur det ligger till”. Liksom i andra exempel handlar det om att ta kontroll genom kunskap. 

 

Diakonen framställer omvårdnadsbehoven som de primära och centrala. Dessa beskrivningar 

utmärker kanske en omsorgsdiskurs. Existentiella frågor beskrivs som universella, men kyrkan ser 

det samtidigt som sin kompetens att hantera dem. I citatet nedan förnekar diakonen 

kunskapskompetens och betonar att kompetensen ligger mer på empatisk förmåga. Det visar att 

den betoning på kunskap som konstrueras i andra intervjuer med personal på avdelningen inte är 

entydig.   

Exempel 40 

Intervjuare: På något plan kanske de flesta accepterar att man inte kommer att leva för alltid? 
Men hur ser du på din uppgift om man jämför med de uppgifter som en undersköterska har på 
en avdelning för palliativ vård? Jag får uppfattningen att de är snarlika. Det här att finnas till, 
samtidigt som man inte kan göra så mycket mer. 

Diakon: Ja, det är en bra fråga för att undersköterskorna har ju en omvårdande roll och 
kommer ju väldigt nära patienterna. Vi har inte den närheten. Men i den bästa av världar så 
tänker man team. Här behövs det lite olika kompetenser, människor som är vana att prata om 
olika slags frågor. Det första och primära är olika grundläggande behov: du måste ha rena 
kläder och den näring du kan ta, och du måste ha hygien och så där. Men kommer man in på 
samtal om: ”Varför ska jag behöva dö? Det är så orättvist!” En del hanterar det jättebra och 
det vet vi. Men det är i vår kompetens och det är det som vi har spetsat oss på, att kunna prata 
om livsfrågorna utan att ha så jättebra svar. Men så brukar jag säga att livsfrågor inte är några 
kyrkliga frågor, utan det är frågor som alla människor har. 

Förmågan att kunna prata om livsfrågor utan att ge svar beskrivs som en viktig kompetens, vilket 

uttrycker ett förnekande av kunskapskompetens. På så sätt understryker diakonen vikten av 

empatisk förmåga i mötet med döende och betonar omsorgs- såväl som omvårdnadsaspekten.  
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Vården tillskrivs både en medicinsk uppgift och en omsorgsroll utifrån en helhetssyn på 

människan. Helhetssynen konstruerar döendet som en fysisk respektive psykisk process. Tid 

utgör ett tema även här. Människan förstås som kropp och själ, och de praktiker som skapar en 

god död bygger på tanken om att leva tills kroppen ger upp, men vara beredd att psykiskt ge upp 

när kroppen ger upp. Kanske handlar den här sortens organisering av vården om att synkronisera 

människans fysiska och psykiska döende.  
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Diskussion 

I föregående avsnitt presenteras och analyseras materialet utifrån det syfte och de frågeställningar 

som har angetts. Jag anser att jag har kunnat besvara samtliga frågeställningar i överensstämmelse 

med studiens syfte. I detta avsnitt ska jag diskutera de viktigaste resultaten av analysen i ljuset av 

de teorier jag har redogjort för i teoriavsnittet. Resultaten har delats in i kategorierna paradoxer 

och dilemman. Kategorin paradoxer är tänkt att innehålla motsägelser, d.v.s. begrepp och 

resonemang som grovt sagt utesluter varandra. Kategorin dilemman ska utgöras av sådant som 

innebär att det uppstår spänning mellan det ena och det andra. 

 

Jag vill understryka att jag inte gör några anspråk på generaliserbarhet. Det utesluter inte att 

liknande resultat skulle kunna uppnås i en annan miljö, men resultaten kan inte utan vidare 

överföras på någon annan empiri.  

Paradoxer 

En första paradox skapas i spänningen mellan föreställningen om människan som en social 

varelse å ena sidan och betoningen av individualitet, autonomi och självbestämmande å andra 

sidan. Döendet konstrueras som en socialt präglad process, samtidigt som den döendes möjlighet 

att kontrollera och själv bestämma över sitt döende lyfts fram. Anhöriga betraktas som en viktig 

resurs inom verksamheten, men det innebär i gengäld att mer av personalens uppmärksamhet 

riktas till dem och att de kan utöva ett starkt inflytande på vården. Den här organiseringen 

grundar sig i föreställningen att människor inte ska dö ensamma, samtidigt som verksamheten 

inte har implementerat detta synsätt i sin praktik. Det skapar en paradox. Normen om närhet och 

social delaktighet stämmer kanske med vad Foucault skriver om att medicinens inflytande har 

kommit att diktera moraliska villkor för relationer mellan människor. Det här innebär att 

verksamheten med att vårda döende på avdelningen ställer krav på väl fungerande relationer och 

sociala nätverk. Dessa förväntningar kanske framstår som rimliga om människan förstås som en 

social varelse, men det är en föreställning som kan bestridas. Samtidigt konstrueras personer som 

vårdas på avdelningen som en särskild kategori vars hemförhållanden anses ohållbara utifrån ett 

socialt perspektiv. Dessa patienter konstrueras paradoxalt nog som både socialt kapabla och icke 

kapabla, eftersom människan förstås som en social varelse. 

 

En andra paradox kan urskiljas i det material som handlar om de sex S:en och spänningen mellan 

att kontrollera döden och släppa taget om livet. Döendet konstrueras som en okontrollerbar 

process som innebär att personen förlorar kontrollen över den egna kroppen och den sociala 

identiteten. Döden innebär därmed den slutliga oförmågan. Samtidigt betonas vikten av att 

behålla identitet och självbild och leva i fortsatt autonomi och kontroll. Normen att acceptera 

döden är stark, vilket inte minst praktiken att medicinera döende patienter för att de ska hinna nå 

fram till ett accepterande visar. Detta konstruerar också en medikaliserad syn på döendet, och kan 
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knytas till den checklista som tillämpas i samband med brytpunktsbedömningen. Här vill jag 

återigen lyfta fram det problematiska med att rutinmässigt medicinera döende patienter utan att 

de tillfrågas eller ens uppvisar några av de ”symptom” som medicinen ska behandla. Jag menar att 

detta är ett sätt att frånta personen sitt självbestämmande. Praktiken innebär dessutom ett sätt att 

kontrollera döden, men det är inte bara medicinska insatser som används för att skapa kontroll. 

Personalens kunskap används för att kontrollera den döende personen. Den medicinska 

diskursen rationaliserar döden, och det väcker frågan om vilket utrymme som finns för patientens 

känslor och upplevelser. Samtidigt ställs det krav på att patienten verbalt och emotionellt ska 

delta i den egna vården, förvalta och bearbeta sociala relationer och avsluta sitt livsprojekt (skriva 

det sista kapitlet i sin ”livsbok”). Detta är mycket tydligt i mitt material och kan även knytas till 

Walters beskrivning av det synsätt som kallas för revival of death, och som har resulterat i 

hospicerörelsen och den palliativa vården.  

Dilemman 

Ett dilemma uppstår i samband med brytpunktsbedömningen. Vården tilldelas ett ansvar för 

patientens hälsa och välbefinnande, men det kan samtidigt vara svårt att avgöra patientens 

tillstånd. Man vet inte alltid var personen befinner sig i sin sjukdomsprocess. Å ena sidan 

förväntas man agera, men å andra sidan kan det vara svårt att avgöra om tillståndet innebär att 

patienten kommer att dö. Brytpunkten konstrueras som en godtycklig men fast punkt för att 

vården ska organiseras på ett särskilt sätt. Bedömningen konstruerar patienten som döende. 

Läkaren använder metaforen ”tidsaxel” i sammanhanget för att beskriva sjukdomsförloppet 

utmed en tänkt linje. Linjen löper mellan punkterna liv och död. En analogi kan kanske göras till 

Foucaults beskrivning av hur medicinen har kommit att fokusera på normalitet och avvikelse, och 

hur det sociala livet har överförts till en skala av medicinsk bipolaritet mellan det normala och det 

patologiska. Jämförelsen blir relevant eftersom döendet får sociala konsekvenser. I samband med 

brytpunkten konstrueras vården som experter – ett tema som återkommer – och introduceras 

således ett tidstema. Tiden spelar in på två sätt. Det handlar dels om patientens ålder, d.v.s. hur 

länge patienten har levat, och dels om hur lång döendeprocessen är. Yngre personer förväntas 

leva och äldre personer förväntas dö. Det skapas också en föreställning om att en långsam död är 

en god död, men villkoren som präglar verksamheten innebär att patienter måste ”dö inom vettig 

tid”.  

 

I det granskade materialet syns få spår av traditionell religiös diskurs, vilket talar för en teori om 

sekularisering. Detta gäller såväl människors tal och handlingar som rumsligheter i den praktik jag 

har studerat. Att man på avdelningen tänder ett ljus för att visa aktning för en avliden patient kan 

eventuellt tolkas som en religiös handling. Att det ljus som tänds placeras bredvid en figur som 

föreställer en ängel understryker det religiösa i handlingen. Likaså kan kanske beskrivningen av 

döendet som en ”inre resa” betraktas som religiös diskurs. Metaforen konstruerar döendet som 

någonting spirituellt. De granskade dokumenten innehåller också formuleringar som konstruerar 

döendet som någonting andligt eller religiöst. Vården ska utgå från en helhetssyn på människan, 
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vilket innebär att betrakta personen som en ”odelbar individ”. Helhetsperspektivet knyter 

återigen döendet till ett tidstema. Det tar sig uttryck i en strävan att synkronisera människans 

fysiska och psykiska döende. Här används begreppen ”själ” och ”andlighet” för att beskriva en 

föreställning om människan som både kropp och själ, vilket kopplar samman det religiösa och det 

medicinska språket. Kanske sekulariseringen inte är så genomgripande som olika teorier gör 

gällande?  

 

Det är således inte en konkurrens mellan religiös och medicinsk diskurs som i första hand präglar 

den praktik jag har undersökt. Denna icke-konkurrens kommer också till uttryck i diakonens 

beskrivning av de fysiska omvårdnadsbehoven som de primära. Beskrivningen visar på en 

förståelse för att det kan finnas olika slags behov. Den huvudsakliga spänningen återfinns mellan 

omsorgsdiskurs och medicinsk diskurs. Vården tilldelas både en medicinsk uppgift och en 

omsorgsroll i omhändertagandet av döende, men det kan vara svårt att förena dem. Den 

medicinska diskursen konstruerar människor i kategorierna ”sjukvårdspersonal” och ”patient”, 

och konstruerar patient som den avvikande kategorin. På så sätt skapas hierarkiska strukturer 

som försvårar omsorgsarbetet och hindrar ett önskvärt förhållningssätt till patienten. Detta är i 

överensstämmelse med hur Bauman beskriver institutionaliseringen eller ”den moderna 

rationaliseringen” av döden. Det syns tydligt hur diskursen materialiseras i miljön på avdelningen. 

Personalens vita rockar konstruerar sjukvårdpersonal, och de hygienregler som finns uppsatta på 

skyltar i korridoren konstruerar patienten som ”smutsig” och bärare av ”det farliga andra”. Det 

finns också separata utrymmen för patienter respektive personal, och patienter har inte tillträde 

till flera av de utrymmen som med självklarhet används av personal. Samtidigt uttrycks en önskan 

att bemöta patienten på patientens villkor. En fungerande interaktion beskrivs viktig för att 

kunna informera patienten om de bedömningar som görs för att patienten ska kunna utöva 

självbestämmande, men också för att kunna ge omsorg och skapa trygghet. Detta försvåras av de 

villkor som skapas av miljön på avdelningen. 

 

Min avslutande reflektion är att det kanske finns anledning att vara kritisk till hur döendet 

organiseras i dag, men det kan samtidigt tyckas anmärkningsvärt att så mycket görs för varje 

enskild person. Det är någonting fint med de insatser som görs, trots att allt hopp om liv är ute 

och utan att de bidrar till någon långsiktig avkastning. I brist på egna ord väljer jag att avsluta med 

ett passande citat av aposteln Paulus: 

Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd?119 

Med de orden vill jag säga att sättet som döendet organiseras i det sammanhang jag har undersökt 

kanske innebär att livet trots allt kan gå vidare.  

                                                 
119 Bibel 2000: texterna, Cordia, Göteborg, 1999, Kor 15:54-55. 



 55 

Sammanfattning 

Studiens utgångspunkt 

Alla ska dö – men vi vet lite om den döende vardagen. Eftersom döendet är tämligen osynligt kan 

det vara viktigt att synliggöra normer och föreställningar som konstrueras i anslutning till döende. 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att studera vilka föreställningar om döende och död som konstrueras av 

människors tal, handlingar och rumsligheter på en avdelning för palliativ vård vid ett sjukhus i en 

stad i Mellansverige. Jag utgår från följande frågeställningar i min analys:  

 Hur organiseras döendet?  

 Hur iscensätts platsen för döendet?  

 Hur talar man om död och döende?  

 Vad utmärker platsen för döendet ur ett estetiskt perspektiv?  

 Vad sker runt en person som är döende, fysiskt och praktiskt? 

 

Teori och metod 

I uppsatsen tillämpas ett socialkonstruktivistiskt synsätt och en diskursanalytisk tolkningsmetod. 

Diskurs förekommer både som teori och metod. Ytterligare teoretiska begrepp som används är 

medikalisering och sekularisering. 

 

Material 

Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med personal på en avdelning för palliativ vård och 

dokument som både beskriver och ligger till grund för verksamheten, samt bilder tagna under 

besöken på avdelningen för att studera de sätt på vilka platsen för döendet iscensätts. 

Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts. De intervjuade personerna representerar kategorierna 

undersköterska, överläkare, diakon och vårdenhetschef. 

 

Slutsatser 

I min analys kommer jag fram till att den praktik jag har undersökt huvudsakligen präglas av en 

spänning mellan omsorgsdiskurs och medicinsk diskurs. 
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