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Sammanfattning 

Bakgrund: Eutanasi är lagligt i ett fåtal platser i världen. I länder där det är otillåtet är 

detta ett outforskat ämne, särskilt ur ett patientperspektiv. Palliativ vård anses vara ett 

alternativ till eutanasi, trots detta önskar en del personer att avsluta livet med eutanasi. 

Syfte: Att beskriva anledningar till varför vuxna personer vill påskynda döden med 

hjälp av eutanasi och att beskriva undersökningsgruppen i utvalda artiklar. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie byggd på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar 

hämtade ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Huvudresultat: Resultatet visade att bristande symtomkontroll, i synnerhet smärta, var 

en vanlig anledning till att önska eutanasi. Funktionsförluster gjorde att deltagare 

förlorat sig själva och inte längre kunde delta i aktiviteter som tidigare. Rädslor för 

framtida lidande och förlust av självständighet uttrycktes. De önskade en värdig död 

genom att återta kontroll över sin kropp och sitt liv. De ville inte vara en börda och 

kände sig inte längre behövda. Undersökningsgrupperna innehöll deltagare från länder 

där eutanasi är lagligt såväl som olagligt. Deltagare varierade i antal, ålder och 

medicinskt tillstånd. 

Slutsats: Eutanasi är relativt outforskat ur perspektivet från de som önskar sjukvårdens 

hjälp med att avsluta livet. Det förekommer att svårt sjuka och äldre utan livshotande 

sjukdom, vill dö i förtid. En vanlig anledning bland deltagarna, var att återta kontroll 

över kroppen samt bestämma hur och när livet tar slut. Eftersom individens syn på en 

värdig död ibland skiljer sig från vad sjukvården tillåter och anser värdigt, förekom 

rädslor för en smärtsam och utdragen död. 
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Abstract 

Background: Euthanasia is legal in a few places in the world. This is a subject with 

limited research made in countries where it is not legal especially from a patient 

perspective. Palliative care is considered an alternative to euthanasia but requests for 

euthanasia still occurs. 

Aim: Describe the reasons behind a wish to hasten death through euthanasia among 

adults and to describe the study group of selected items. 

Methods: A descriptive literature study based on eleven scientific articles with 

qualitative approach collected from the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. 

Main results: The result showed that lack of symptom control and pain in particular 

seemed to be a common motivating factor to wish for euthanasia. Also loss of functions 

among participants led to feelings of identity loss and being unable to participate in 

activities like before. Participants expressed fears of having to endure suffering as well 

as being dependent on others. They wanted to die with dignity by regaining control of 

their own bodies and lives with euthanasia. They did not want to be a burden and no 

longer felt needed. Study groups included participants from countries where euthanasia 

is legal and illegal. Participants varied in number, age and medical condition. 

Conclusion: Euthanasia is a relatively unexplored subject from the perspectives of 

people who wish for medical help to end their lives. It occurs that severely ill people as 

well as elderly without a terminal disease want help to end their lives prematurely. A 

common desire among participants was to regain control of their bodies and determine 

how and when life should end. Fears of suffering a painful and prolonged death occured 

since the individual’s vision of a dignified death sometimes differs from what 

healthcare permit and deem worthy. 
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1. Introduktion 

1.1 Eutanasi 

Ordet eutanasi betyder dödshjälp och innebär att patienten eller personen önskar hjälp med att 

avsluta sitt liv och en läkare verkställer dennes önskan på ett eller annat sätt beroende på vad 

lagen säger är tillåtet. Eutanasi kan antingen ske på ett aktivt eller ett passivt sätt, eller genom 

läkarassisterat suicid. I de länder där handlingen är tillåten finns det olika kriterier som ska 

uppfyllas för att beviljas eutanasi (Ottosson 2013). Aktiv eutanasi är en målmedveten 

handling med syftet att avsluta lidande genom att avsluta personens liv (Sanders & Chaloner 

2007). Handlingen innebär att en läkare avsiktligt administrerar en dödlig dos läkemedel 

intravenöst som gör att personen avlider. Det krävs att personen i fråga begärt eller önskat 

handlingen vid upprepade tillfällen (Dierickx, Deliens, Cohen & Chambaere 2016; Lamers & 

Williams 2016; Sanders & Chaloner 2007; Varelius 2016). Läkarassisterat suicid innebär att 

en läkare bidrar med vägledning och utfärdar recept på en dödlig dos av ett specifikt 

läkemedel. Det är sedan upp till personen att själv utföra handlingen, det vill säga inta den dos 

läkemedel som avslutar dennes liv (Lamers & Williams 2016; Ottosson 2013; Sanders & 

Chaloner 2007; Varelius 2016). 

1.2 Eutanasi i världen 

I Sverige är aktiv eutanasi och läkarassisterat suicid inte tillåtet (Ottosson 2013), här finns 

ingen lag gällande eutanasi och inga försök till att lagstifta om detta har gjorts (The World 

Federation of Right to Die Societies (Worldrtd) 2015). Att ändå genomföra eutanasi på den 

avlidnes önskan, innebär att göra sig skyldig till mord eller dråp (Ottosson 2013; SFS 

2014:274). Läkarassisterat suicid är inte lagstadgat i Sverige som en brottslig handling, men 

om en läkare skriver ut läkemedel som denne vet kommer användas för suicid, förlorar 

läkaren sin legitimation (Worldrtd 2015). 

 

I omvärlden förekommer möjlighet till lagenlig läkarassisterad självvald död och/eller 

lagenlig dödshjälp i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Colombia, Kanada samt i 

delstaterna Oregon, Washington, Kalifornien, Montana, Vermont och Colorado i USA (Rätten 

till en värdig död (RTVD) 2016). I Belgien, Nederländerna och Kanada har man inte kriteriet 

att dödlig sjukdom måste förekomma för att beviljas eutanasi. Dödlig sjukdom definieras som 

en sjukdom som inte går att bota och som leder till att personen avlider, oftast inom ett halvår 

(Varelius 2016). Till skillnad från hur lagen gällande eutanasi ser ut i Europa och Kanada så 
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krävs det i USA, i de delstater där läkarassisterat suicid är tillåtet, att personen har en dödlig 

livshotande sjukdom för att beviljas läkarassisterat suicid (Landrya, Foremana & Kekewichb 

2015; Radbruch et al. 2016; Varelius 2016). 

 

1.3 Passiv eutanasi och palliativ vård 

Till skillnad från aktiv eutanasi, innebär passiv eutanasi att läkaren avsiktligt tillåter personen 

avlida, genom att avbryta alla livsförlängande åtgärder när de endast anses vara betungande 

för patienten i palliativ vård (Varelius 2016; Sanders & Chaloner 2007). Den döendes 

rättigheter ska vara grunden för etiskt handlande inom palliativ vård (Brattgård 2013). Enligt 

World Health Organisation (2016) ska palliativ vård förbättra livskvaliteten för personer med 

livshotande sjukdom, förebygga och befria dem från smärta samt fysiska, psykosociala och 

andliga besvär (World Health Organization (WHO) 2016). Palliativ vård och eutanasi har 

vissa gemensamma mål i och med att båda finns till för att befria patienten från lidande. I 

palliativ vård är huvudmålet att behandla smärta och övriga symtom, med förståelse för att det 

finns en risk att döden inträffar skyndsamt (Morrison & Kang 2014; Sprung et al. 2008). En 

fridfull och värdig död anses enligt sjukvården vara fri från smärta och andra fysiska symtom 

(Cottrell & Duggleby 2016). Gällande eutanasi, är tanken att få ett avslut på lidandet. Rent 

teoretiskt är skillnaden tydlig, men i klinisk tillämpning kan det vara svårare att åtskilja. 

Huruvida läkaren har som intention att behandla lidandet eller påskynda döden när läkemedel 

administreras kan vara besvärligt att urskilja (Morrison & Kang 2014; Sprung et al. 2008). 

Palliativ vård framställs ibland som ett alternativ till eutanasi. Trots god utveckling inom den 

palliativa vården ställs omvårdnadspersonal inför begränsningar av deras makt att lindra 

lidandet hos patienten. I vissa fall är det omöjligt att ge lämplig behandling för de som lider 

outhärdligt (Lavoie et al. 2016).  

 

I hospicerörelsen, som ligger till grund för dagens palliativa vård, är grundtanken att hjälpa 

människor vara levande tills dagen de avlider. Att aktivt hjälpa patienten att dö är inte tillåtet 

då dödshjälp eller assisterat suicid inom hospicerörelsen anses vara en nödlösning till följd av 

undermålig palliativ vård (Ottosson 2013). Passiv eutanasi, av patienten självvald eller icke 

självvald, är generellt sett accepterat och enligt medicinsk etik och medicinsk rätt tillåts en 

självständig person att vägra behandling (Varelius 2016).  
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Inte bara palliativa patienter önskar eutanasi (Catt et al. 2005). Det förekommer att äldre 

personer utan livshotande sjukdom uttrycker en dödsönskan (Rurup et al. 2005).  

 

1.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att förse patienten med en individualiserad vårdplan som 

förutsätter att individens preferenser och värderingar tas hänsyn till. Patienten deltar också 

aktivt beträffande planering och beslutsfattande gällande sin egen vård (American Geriatrics 

Society Expert Panel on Person-Centered 2016). Enligt Kogan, Wilber och Mosqueda (2016) 

är de mest framträdande beståndsdelarna inom personcentrerad vård en helhetssyn på 

människan med självbestämmande, värdighet, respekt, en meningsfull tillvaro och främjandet 

av fortsatt social gemenskap för individen.  

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

När en person önskar att påskynda döden med hjälp av eutanasi, blir sjuksköterskans roll att 

finnas där för att lyssna aktivt. Med ett aktivt lyssnande ges personen tillfälle till att berätta sin 

historia och uttrycka sina känslor och bekymmer. I det läget är det avgörande om personen 

blottar de anledningar som finns bakom önskemålet. Att upptäcka vilka anledningar som 

ligger till grund för att vilja få eutanasi, är betydande för utforma ett genomtänkt 

tillvägagångssätt för att hantera de besvär som gör att personen lider (De Bal, Gastmans & 

Dierckx de Casterlé 2008). Där eutanasi är tillåtet, bör sjuksköterskan vara en del i 

beslutsfattandet gällande eutanasi för patienten. Särskilt om sjuksköterskan varit delaktig i 

vårdandet av patienten och upprättat en patient-vårdare relation. Sjuksköterskan behöver inte 

närvara då handlingen utförs men närvarar när läkaren ber om assistans eller om patienten och 

dennes anhöriga önskar sjuksköterskans närvaro (Francke, Albers, Bilsen, de Veer & 

Onwuteaka-Philipsen 2015). 

 

1.6 Etiska aspekter ur olika perspektiv 

Tidigare har synen på eutanasi och assisterat suicid undersökts utifrån vad läkare, 

sjuksköterskor, anhöriga, allmänheten och specialister inom palliativ vård anser (Naseh, 

Rafiei & Heidari 2015; Sheahan 2016; Snijdewind, van Tol, Onwuteaka-Philipsen & Willems 

2014; Terkamo-Moisio et al. 2017). Ur sjuksköterskans perspektiv har det tidigare undersökts 

vilka attityder till eutanasi som förekommer (De Bal, Dierckx de Casterlé, Beer & Gastmans 

2006; Naseh, Rafiei & Heidari 2015; Terkamo-Moisio, Kvist & Pietilä 2015). Ur en av 
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studierna (De Bal et al. 2006) framkom att en del sjuksköterskor ifrågasatte patientens ord vid 

önskan om eutanasi och oroade sig för bakomliggande rop på hjälp. Sjuksköterskor som var 

för eutanasi kände sig maktlösa eftersom eutanasi är olagligt medan motståndarna upplevde 

en inre konflikt vid konfrontation med patienternas lidande eftersom de agerade mot 

patientens önskan, sökandes efter en alternativ lösning. När Terkamo-Moisio, Kvist och 

Pietilä (2015) undersökte sjuksköterskornas syn på eutanasi i Finland, framkom det liknande 

resultat. Sjuksköterskorna uttryckte att patienter ofta pratade om döden men sällan bad om att 

få hjälp att dö för att den möjligheten inte fanns. Däremot när patienter faktiskt uttryckte en 

önskan om att få hjälp att dö uttrycktes detta ofta som ett skämt, de menade att dessa uttryckta 

önskningar ofta var maskerade vilket sjuksköterskorna ansåg gjorde det svårt att förstå 

innebörden av önskan. Sjuksköterskorna i denna studie ansåg även att informationen om 

eutanasi var bristfällig vilket gjorde att de som vårdpersonal hade svårigheter att möta 

patienter som uttryckte en önskan om att få hjälp att dö, och de ansåg därför att detta ämne 

bör utforskas mer och talas mer öppet om (Terkamo-Moisio, Kvist & Pietilä 2015). 

 

1.7 Hälsa och välbefinnande 

I föreliggande litteraturstudie kommer hälsa syfta till Willmans (2011) definition. Till hälsa 

hör välbefinnande, ett upplevt välbefinnande anses vara individuellt och kan beskrivas som ett 

välbefinnande som inkluderar hela människan och karakteriseras som en känsla av inre 

balans, givande relationer och en känsla av sammanhang till livet i stort (Willman 2011). Att 

en sjuk eller skadad person uppfattar sig ha hälsa kan innebära att individen upplever ett 

fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande. Hos en annan person kan hälsa innebära att denne 

har frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen 2016; Willman 2011).  

 

1.8 Teoretisk referensram 

Möjligheten att bestämma tidpunkt och plats är ett sätt för personer att ha kontroll över sina 

obekväma fysiska symtom, över döendeprocessen och ur det avseendet också acceptera 

döendet. En fridfull och värdig död anses, enligt västerländska sjukvården, vara fri från 

smärta och andra fysiska symtom. Men definitionen av en fridfull död och hur man når den 

skiljer sig från person till person och behöver därmed inte innebära samma ideal som 

sjukvården har för en fridfull död (Cottrell & Duggleby 2016). Till föreliggande 

litteraturstudie har Ruland och Moores The Peaceful end of Life Theory valts ut. Denna teori 

består av sex stycken punkter som anses vara viktiga för att nå en fridfull död (Higgins & 
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Hansen 2014; Ruland & Moore 1998). Teorin grundar sig i att ge bästa möjliga vård genom 

en förnuftig användning av teknik och åtgärder i syfte att förbättra livskvaliteten och uppnå en 

fridfull död i livets slutskede. Denna teori utformades med syftet att vidare öka kunskapen om 

hur man hjälper patienter i livets slut att nå en fridfull död (Ruland & Moore 1998). De sex 

punkterna innefattar handlande kring farmakologiska och icke farmakologiska insatser för att 

lindra smärta, lindra fysiskt obehag och bidra till patientens upplevelse av komfort. Inkludera 

patient och närstående i beslutsfattande, behandla patienten med värdighet, empati och 

respekt, uppmärksamma behov. Ge känslomässigt stöd och möta patientens behov av 

ångestdämpande mediciner. Inkludera närstående och bemöta sorg, oro och frågor. Lindra 

smärta, främja komfort, inge känsla av värdighet och respekt och öka närhet till närstående för 

att bidra till ett fridfullt slut (Higgins & Hansen 2014). 

 

1.9 Problemformulering 

I Sverige är det inte lagligt med eutanasi, men läkare har tillåtelse att avbryta livsuppehållande 

åtgärder i palliativ vård. Palliativ vård är ett alternativ till eutanasi men trots det önskar 

fortfarande en del personer, svårt sjuka såväl som äldre individer utan svår sjukdom, hjälp 

med att avsluta sina liv i förtid. Det är redan kartlagt att hälsa och välbefinnande är en 

individuell upplevelse och att det finns individuella synsätt på vad en fridfull död innebär. 

Vad som också är känt är att personer har lättare att acceptera döendet om de får ha kontroll 

över händelsen. I dagsläget är tidigare forskning kring individernas anledningar bakom en 

önskan om eutanasi begränsad. Eutanasi som ämne har tidigare främst undersökts ur 

perspektiv från vårdpersonal och allmänheten, där forskning emellertid visat värdet för 

sjuksköterskan att lyckas blotta individens anledningar till att önska eutanasi. Att 

sammanställa och uppmärksamma de anledningar som uppgetts i samband med en önskan om 

eutanasi, kan ge ökad medvetenhet och förståelse för de personer eller patienter, som önskar 

hjälp med att dö en fridfull död när de själva vill att det ska ske. Större insikt gällande 

individens anledningar till att önska eutanasi, är av intresse för att öka kunskapen och gynna 

sjuksköterskans förbättringsarbete, beträffande den personcentrerade vården för varje individ. 
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1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva anledningar till varför vuxna personer vill påskynda 

döden med hjälp av eutanasi och att beskriva undersökningsgruppen i utvalda artiklar. 

1. Vilka anledningar uppger personer som skäl till att vilja ha eutanasi? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i valda artiklar? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En deskriptiv design, med fokus på att beskriva och sammanställa aktuell forskning inom 

ämnet (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

I databasen Cinahl gjordes en första sökning med Cinahl headings “Euthanasia” och 

“Suicide, Assisted” som båda gav ett stort antal träffar. För att minska antalet träffar lades den 

booleska söktermen AND till (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011) med sökorden Patient, 

Motivations, Experience och Reasons. Även i denna sökning framkom ett stort antal träffar. 

Därför lades den booleska termen NOT till för att utesluta vissa sökord i sökningen (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2011), termen användes tillsammans med sökorden Nurse, Caregiver, 

Physician och Students för att ytterligare minska antalet träffar samt för att filtrera bort 

artiklar ur ett felaktigt perspektiv. Det gjordes en fritextsökning i Cinahl, elderly euthanasia, 

där en kvalitativ artikel som svarade på syftet framkom. Begränsningar gjordes där artiklarna 

ska vara skrivna på engelska och ska ha genomgått Peer review. De fick till en början inte 

vara äldre än tio år men då denna begränsning rensade bort ett flertal relevanta artiklar skrivna 

2005–2006, utökades begränsningen till tolv år i samtliga databaser.  

 

I PubMed användes MeSH Major Topics “Euthanasia[Majr]”, “Suicide, Assisted”[Majr] 

och “Euthanasia, Active”[Majr] i kombination med OR för att inkludera alla synonymer. För 

att begränsa urvalet adderades sökorden “reasons” och “motivations” tillsammans med AND 

i en varsin sökning. En fritextsökning, older self-chosen death, gjordes för att finna en artikel 

som hittats vid tidigare sökningar men inte påträffats med dem använda sökorden. 

Begränsningar innefattade engelska artiklar, människor, inte är äldre än tolv år samt 

tillgängliga för Högskolan i Gävle.  
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Två sökningar gjordes i databasen PsycINFO för att finna ytterligare artiklar med kvalitativ 

ansats. För båda sökningarna användes begränsningarna engelska artiklar, 12 år gamla och 

Peer reviewed. För att försöka minska antalet träffar ytterligare valdes också begränsningen 

interview i ena sökningen. En första sökning med orden "Euthanasia" OR "Assisted Suicide" 

gjordes med Thesaurus där en kvalitativ artikel som svarade på syftet framkom. En andra 

sökning med orden "Euthanasia" OR "Assisted Suicide” NOT “physician” NOT “nurse” 

NOT “caregiver” gjordes där ytterligare en kvalitativ artikel som svarade på syftet framkom. 

Se översiktlig sökstrategi i Tabell 1. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Valda inklusionskriterier innefattar vuxna personer, empiriska studier och kvalitativa artiklar 

som svarar på studiens syfte. Det vill säga artiklar där undersökningsgruppen är personer som 

har uttryckt en önskan att få hjälp med att avsluta sitt liv eller har en positiv inställning till 

eutanasi i framtiden, samt uppger anledningar till sin önskan eller inställning. I samtliga 

databaser utfördes manuell exkludering av artiklar som handlade om barn, då begränsning av 

ålder i databaserna exkluderade möjliga artiklar till resultatet.  

 

Tabell 1. Översiktlig sökstrategi. 

Databas Begränsningar 
(limits), 

sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

 

Cinahl 12 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

2017-01-25 

(MH “Euthanasia”) AND Patient AND Attitudes 

NOT Nurse NOT Caregiver NOT Physician NOT 

Student 

37 3 

Cinahl 12 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

2017-01-25 

(MH “Suicide, Assisted”) AND Patient AND 

Experience 

34 1 

Cinahl 12 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

2017-02-06 

Elderly euthanasia 35 1 

PubMed 12 år, Engelska, 

Humans, 

Högskolan i Gävle 

2017-01-25 

"Euthanasia"[Majr] OR "Suicide, Assisted"[Majr] 

OR “Euthanasia, Active”[Majr] AND "reasons" 

63 1  
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PubMed 12 år, engelska, 

Humans, 

Högskolan i Gävle 

2017-01-25 

"Euthanasia"[Majr] OR "Suicide, Assisted"[Majr] 

OR "Euthanasia, Active"[Majr] AND 

"motivations” 

6 2 

PubMed 12 år, engelska, 

Humans, 

Högskolan i Gävle 

2017-01-25 

Older self-chosen death 1 1 

PsycINFO 12 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

2017-02-03 

(MM “Euthanasia”) OR (DE “Assisted Suicide”) 

 

 

35 1 

PsycINFO 12 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

interview 

2017-02-03 

((MM "Euthanasia")  OR  (MM "Assisted 

Suicide")) NOT “physician” NOT “nurse” NOT 

“caregiver” 

27 1 

    
11 st 

 

 

2.4 Urvalsprocessen 

För att svara på syftet eftersöktes kvalitativa artiklar där personer uppgett sina individuella 

anledningar till att önska eutanasi. Med det ändamålet granskades artiklarnas titel i respektive 

sökning, bestående av totalt 238 artiklar. Detta föranledde exkludering av totalt 209 artiklar. 

För de återstående 29 artiklarna, med relevant titel, lästes också abstrakt för att få fram 

möjliga artiklar till att besvara frågeställningarna. Därefter skedde exkludering av fem artiklar 

som var litteraturstudier eller inte tillgängliga via Högskolan i Gävles proxyserver. Efter 

djupgående granskning av 24 artiklar skedde ytterligare exkludering av nio stycken med 

enbart kvantitativ ansats, eller som undersökte ämnet ur andras perspektiv och därmed inte 

svarade på syftet. Av återstående 15 artiklar var fyra dubbletter och exkluderades. Gemensam 

granskning har resulterat i de artiklar som ansågs relevanta att använda i föreliggande 

litteraturstudie. Totalt tio kvalitativa artiklar samt en artikel med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats betraktas kunna besvara syftet och utgör resultatet. Urvalsprocessen 

presenteras i Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

 

2.5 Dataanalys 

I granskningen av de elva utvalda artiklarna, har författarna strävat efter en tillförlitlig 

granskning av data, genom att i ett första steg bearbeta dem var för sig. Varje utvald artikel 

skrevs ut och sattes in i pärmar efter bokstavsordning. Författarna har läst och översatt 

artiklarna enskilt och tillsammans för att få en övergripande blick av artiklarnas innehåll. I 

enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna till föreliggande litteraturstudie använt sig 

av färgkodning av metod- och resultatdel i den individuella granskningen. Olika färger 

markerade ut undersökningsgruppen och användbara delar ur resultatet, i respektive artikel. 

Vid gemensam bearbetning framkom röda trådar artiklar emellan. Trådar med liknande 

innehåll, genererade i kategorisering av insamlat material för att underlätta uppbyggnaden av 

ett resultat. För att svara på frågeställning 1 har all insamlad data plockats från artiklarnas 

resultatdel, där det eftersöktes personernas anledningar till att önska eutanasi. Utifrån 

analysen av samtliga artiklar framkom följande sex underrubriker: Bristande symtomkontroll, 

Förlust av funktioner, En önskan om att återta kontroll och ha självbestämmande, Känslor av 

hopplöshet och lidande, Dåliga erfarenheter av döendeprocessen och Att inte vilja vara en 

börda och orsaka lidande för andra. 

238 artiklar

• Artikelöversikt med fokus på rubrik. 
• 209 artiklar exkluderades.

29 artiklar

• Tolkning av abstrakt relaterat till litteraturstudiens syfte. 
• 3 litteraturstudier och 2 stycken inte tillgängliga via Högskolan i Gävle 

exkluderades. 

24 artiklar

• Djupgående granskning av artiklarnas innehåll. 
• 9 artiklar var antingen kvantitativa eller svarade inte på syftet och exkluderades. 

15 artiklar
• 4 artiklar var dubletter av utvalda artiklar.

11 artiklar
• 11 kvalitativa artiklar till ett resultat.
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För frågeställning 2 har fokus varit på metoddelen för att få svar på litteraturstudiens 

metodologiska aspekt. Respektive artikels undersökningsgrupp granskades för att finna 

likheter och olikheter. I granskningen lades fokus på nationalitet, antal deltagare, deras ålder 

och hälsotillstånd. Detta resulterade i undersökningsgruppens underrubriker: 

Undersökningsgruppens medborgarskap, Undersökningsgruppens antal, 

Undersökningsgruppens ålder och Undersökningsgruppens medicinska tillstånd.   

 

En sammanfattning av författare, årtal, land, titel, design, undersökningsgrupp samt 

datainsamlingsmetod för respektive artikel har presenterats i en metodtabell (se tabell 2) i 

Bilaga 1. Även författare, syfte och resultat för respektive artikel har sammanfattats i en 

överskådlig resultattabell (se tabell 3) som presenteras i Bilaga 2. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Polit & Beck (2012) har författarna till denna litteraturstudie eftersträvat att 

presentera resultatet med ett objektivt synsätt utan förutfattade meningar. Där eget tyckande, 

plagiering eller förfalskning av studiers resultat inte ska ha förekommit. Alla referenser 

uppges för att ge läsaren möjlighet att finna ursprungskällan. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har valt att inte exkludera studier där etiska överväganden inte beskrivits. 

Enligt Polit & Beck (2012) är det inte alltid möjligt att fastställa huruvida det har gjorts etiska 

prövningar i studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter, då det inte alltid beskrivs detaljerat 

på grund av brist på utrymme. Författarna ansåg att det inte behövdes tillstånd till att 

genomföra studien från en etisk kommitté i och med att det är en litteraturstudie. 

3. Resultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat är sammanställt utifrån elva stycken artiklar. Resultatet 

presenteras i löpande text nedan och i tabellform i bifogade bilagor (Tabell 2 & Tabell 3) 

Med syftet i frågeställning 1, att ta reda på de individuella anledningar som personer uppger 

till att önska eutanasi, framkom sex underrubriker som presenteras under följande: Bristande 

symtomkontroll, Förlust av funktioner, En önskan om att återta kontroll och ha 

självbestämmande, Känslor av hopplöshet och lidande, Dåliga erfarenheter av 

döendeprocessen och Att inte vilja vara en börda och orsaka lidande för andra. Den 

metodologiska aspekten i frågeställning 2 presenteras under rubriken Metodologisk aspekt, 
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med fyra separata underrubriker för undersökningsgruppens Medborgarskap, Antal deltagare, 

Ålder och Medicinska tillstånd. Resultatartiklar är markerade med asterisk(*) i referenslistan. 

I den löpande texten kommer äldre utan dödlig sjukdom att benämnas endast som “äldre 

personer” och svårt sjuka personer som “palliativa personer”, när deras uttryckta anledningar 

gör att de skiljer sig åt. Benämningen “deltagare” kommer användas i de fall då äldre utan 

dödlig sjukdom och svårt sjuka patienter nämns i samma stycke med presentation av liknande 

anledningar. 

3.1 Bristande symtomkontroll 

I nio av elva artiklar var bristande symtomkontroll och i synnerhet smärta, en viktig faktor till 

att önska eutanasi hos palliativa personer (Chapple, Ziebland, McPherson, Herxheimer 2006; 

Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; 

Starks et al. 2005; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2016; Wood-Mak & Elwyn 2005). I majoriteten av dessa fall fruktade deltagare 

för framtiden i och med att de redan upplevde smärta, andra symtom och biverkningar. Det 

fanns rädslor för att framtida lidande skulle förvärras ju längre i sjukdomsförloppet och 

närmare döden de kom (Chapple et al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 

2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2015b; Wood-Mak & Elwyn 2005). I två av studierna upplevde deltagare att den 

befintliga smärtlindringen inte var tillräcklig för att lindra deras värk. För att uppnå ultimat 

smärtlindring skulle det innebära så pass stora doser att de blev omtöcknade eller sövda 

(Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005). Daglig smärta gav en känsla av att vara fördärvad 

och att det därför inte längre var meningsfullt att leva. Dessa deltagare var trötta på den 

dagliga kampen för att uthärda smärtan (Schroepfer 2006; Wood-Mak & Elwyn 2005). 

Pearlman et al. (2005) fann att deltagare inte vill utstå effekterna av sin sjukdom och dess 

behandling. Förutom smärta som anledning till en önskan om att avsluta livet i förtid med 

eutanasi, förekom andra kämpiga symtom och biverkningar som exempelvis andfåddhet, 

diarré, extrem trötthet, svaghet och illamående (Pearlman et al. 2005). Deltagare berättade att 

på grund av obehag och svåra symtom från sina sjukdomar kändes livet inte längre värt att 

leva och döden var att föredra för det mesta (Schroepfer 2006; Starks 2005; Wood-Mak & 

Elwyn 2005). 
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3.2 Förlust av funktioner 

I mer än hälften av artiklarna framkom att deltagarna kände sig uppgivna till följd av att inte 

längre klara av att utföra och delta i sådant som tidigare, varit viktiga delar livet. Känslorna 

gjorde att deltagarna ansåg att livet inte längre var meningsfullt och uttrycktes som en 

anledning till att vilja påskynda döden (Chapple et al. 2006; Dieltjens, Heynderickx, Dees & 

Vissers 2014; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; van Wijngaarden, 

Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, 

Leget & Goossensen 2016). Även rädslan för framtida förluster av kroppsfunktioner 

uttrycktes som en motiverande faktor i nästan lika stort antal av artiklarna (Chapple et al. 

2006; Dieltjens et al. 2014; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pestinger et al. 2015; Starks et 

al. 2005; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2015b). I studien av van Wijngaarden, Leget och Goossesensen (2016) uttryckte 

de flesta äldre rädsla och skam inför kommande, ofrånkomliga, kroppsliga funktionsförluster 

(van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). Några av deltagarna ansåg att ingen borde 

behöva gå så långt i sin sjukdom att denne spyr ner sig själv, blir inkontinent och luktar illa av 

detta. De ansåg det vara fysisk förnedring och ett ovärdigt slut i livet (Chapple et al. 2006). I 

studien av Pearlman et al. (2005) beskrev ett flertal deltagare att inkontinens eller oförmågan 

att kunna gå på toaletten själv, var en avgörande händelse i deras beslutsfattande att påskynda 

döden (Pearlman et al. 2005). I samband med funktionella förluster uttrycktes också känslor 

av att existera utan att leva (Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005; Schroepfer 2006).  

3.3 En önskan om att återta kontroll och ha självbestämmande  

Känslan av att förlora kontroll över den egna kroppen var en motiverande faktor att vilja 

påskynda döden. Att ha varit självständig som person var sammankopplat med en vilja av att 

vara i kontroll, och därmed få bestämma själv när det var dags att lämna jordelivet. En del 

uttryckte att de hoppades att dö innan de förlorade mer kontroll över sin kropp och tanken på 

läkarassisterat suicid gjorde dem lugna då det innebar att de kunde återta kontrollen och få dö 

lugnt och fridfullt. En del deltagare ansåg att det skulle varit en trygghet att veta att 

alternativet fanns när sjukdomen blir för tung och därmed funnit en trygghet i att få avsluta 

livet på ett självvalt sätt, utan smärta (Chapple et al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; 

Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). Att vara döende upplevdes som en nedbrytning av 

sig själv som person. För självförtroendets skull ville deltagarna inte att bilden av dem som 

sjuk och bräcklig, tillåts bli den bild som sen andra minns när de är borta och ville därför ha 
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eutanasi (Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015). En del deltagare som uttryckte att de 

ville ha eutanasi, beskrev detta som en manifestation av att släppa taget. De hade accepterat 

att de snart skulle dö och det kunde få ske så snart som möjligt. Palliativa åtgärder för att 

lindra deras lidande upplevdes som ett hindrande i deras process mot döden och de ville 

därför istället påskynda döden med eutanasi (Nissim, Gagliese & Rodin 2009). Några 

deltagare som funderat på eutanasi genom läkarassisterat suicid, uppgav som anledning att de 

ville undvika en okontrollerad död. De hade till och med fått klartecken från läkare att hjälp 

med att avsluta livet var tillgängligt, när de själva känner sig redo (Schroepfer 2006; van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016).  

 

Mer än hälften av de äldre deltagarna uttryckte en rädsla inför att hamna på vårdboende som 

en anledning till att vilja påskynda döden med eutanasi, då det enligt dem skulle medföra en 

känsla av förödmjukelse och förlust av värdighet och mänsklighet. En del uttryckte skräck 

över att bli totalt beroende av andra och ansåg därför att eutanasi skulle fungerat som en 

trygghet för att återta kontroll och undvika den förödmjukande processen så fort som möjligt 

(van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a). 

Ett äldre par hade bestämt att de genom läkarassisterat suicid skulle dö tillsammans efter att 

ha sett makens föräldrar långsamt dö på äldreboende och ville själva inte gå samma väg till 

mötes. De ville ha chansen att planera när tiden är rätt för dem innan det är försent, för att 

slippa dö ovärdigt. Båda makarna ansåg att livet måste ha en mening och upplevde sig lida av 

att ett meningsfullt liv inte längre fanns kvar (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b). 

I två studier ansåg deltagare att för sin egen skull, vore det en mer värdig död att få beviljat 

läkarassisterat suicid än att behöva ta sitt eget liv. En del ansåg att suicid var värdigare än att 

dö av sjukdomen, men att läkarassisterat suicid var det mest värdiga sättet att få avsluta livet 

på (Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Chapple et al. 2006). 

3.4 Känslor av hopplöshet och lidande 

Ett flertal deltagare berättade att de inte ville lida till slutet och inte heller plågas, som en 

anledning till att önska eutanasi. De ansåg att det inte fanns någon mening att fortsätta leva 

med ett kraftigt och onödigt lidande. Det fysiska och det psykiska lidandet var så pass kraftigt 

att ett flertal deltagare upplevde att döden var att föredra (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 

2014; Schroepfer 2006). En del deltagare upplevde att livet redan var klart och kände sig redo 

att dö, eftersom det inte längre fanns något hopp kvar för någonting i livet och att inga 

mirakel skulle kunna ske (Schroepfer 2006; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; 
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Wood-Mak & Elwyn 2005). Flera deltagare uttryckte en känsla av att vara fångad och att inte 

ha någonting kvar att se fram emot eller längta efter, att livets syfte sedan länge var borta. De 

ansåg att livet måste ha ett syfte och om detta gått förlorat, är eutanasi att föredra för att få 

avsluta livet lugnt och fridfullt. Den enskilda situationen upplevdes som en nedförsbacke av 

stress och ökat lidande mot döden, med en rädsla för fysisk påfrestning i samband med döden. 

Dessa deltagare visste att situationen inte skulle förbättras, snarare förvärras, och ville därför 

dö innan ytterligare försämring. Starka känslor av hjälplöshet med ett så kraftigt lidande, 

framkallade känslor av att hellre dö för att fly undan situationen. Döden sågs som ett bättre 

alternativ mot att leva. (Chapple et al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Schroepfer 

2006; Starks et al. 2005) Ett flertal deltagare uttryckte att bara tanken på att fortsätta leva i det 

tillstånd de är i nu utlöste panikkänslor (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). 

Flertalet deltagare beskrev att det fanns en önskan om att leva men att de inte längre var 

möjligt. Samtidigt fanns en önskan om att dö men att det inte heller var möjligt. De menade 

att dagen de dör kommer lidandet ta slut. En enkel och fridfull död med hjälp av eutanasi vore 

önskvärt (Chapple et al. 2006; Schroepfer 2006; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; 

Wood-Mak & Elwyn 2005). Några deltagare menade att de hade kämpat färdigt med sin 

sjukdom och var trötta på att vara sjuka. De upplevde att de var “döende och färdiga” eller 

“döende, men inte fort nog” (Starks et al. 2005).  

 

Bland dem som såg på eutanasi som en framtida utväg uppgavs rädslor för att behöva lida och 

uppleva svält och svaghet i livets slut, som en anledning till att vilja ha eutanasi i framtiden. 

Det fanns även en rädsla för att döden kommer att vara en ovärdig, plågsam och borttynande 

process som de ville undvika med eutanasi (Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pestinger et al. 

2015).  

3.5 Dåliga erfarenheter av döendeprocessen 

I flera fall har deltagarna sett någon dö på ett sätt de upplevt varit ovärdigt och vill inte 

behöva utstå samma ovärdiga död (Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005; Schroepfer 

2006; Wood-Mak & Elwyn 2005). Deltagare berättar att de sett anhöriga dö med kraftig 

smärta som krävde stark smärtlindring, och känt en hjälplöshet inför att inte kunna hjälpa till 

med lidandet de stod inför i livets sista dagar. Majoriteten av dessa ansåg att deras anhöriga 

fått lida för länge och önskade att de borde fått dö tidigare i processen. För sin egen skull, om 

de själva blev så sjuka, önskade de få möjlighet att bestämma när det är dags att avsluta livet 

(Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005; Schroepfer 2006).  
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3.6 Att inte vilja vara en börda och orsaka lidande för andra 

Att inte vara en börda genom en utdragen död och därmed orsaka lidande för andra, var en 

motiverande faktor till att önska eutanasi bland palliativa personer (Chapple et al. 2006; 

Dieltjens et al. 2014; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Nissim, Gagliese & Rodin 

2009; Schroepfer 2006). Några palliativa personer berättade att de inte ville bli vårdade i 

hemmet dygnet runt eller belasta en anhörig eller en vårdavdelning, de berättade även om att 

de hade bristande självkänsla och en känsla av dåligt samvete gentemot anhöriga som tog 

hand om dem som sjuka och menar att om det inte fanns någon livsduglighet kvar i livet fanns 

inte heller någon anledning att hållas vid liv för sakens skull (Chapple et al. 2006; Dieltjens et 

al. 2014; Pestinger et al. 2015). 

 

Ett flertal äldre utan livshotande sjukdom (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b) och 

några palliativa personer (Schroepfer 2006), uttryckte känslor av att känna sig värdelös och 

vara en börda för andra och samhället. Att känna sig värdelös var en anledning till att vilja 

påskynda döden med eutanasi och grundade sig i att inte längre vara produktiv och 

bidragande till samhället som tidigare. Att inte längre använda sina förvärvade kunskaper 

genom att arbeta sågs som en förlust av meningen med livet. Känslor av värdelöshet gick 

också hand i hand med att vara beroende av andra och en börda för sina nära och kära. 

3.7 Metodologisk aspekt 

I föreliggande studie har metoden i samtliga elva artiklar granskats med fokus på 

undersökningsgruppen. 

3.7.1 Undersökningsgruppens medborgarskap  

I övervägande åtta av elva artiklar, är studierna genomförda på deltagare i länder där eutanasi 

finns att tillgå (Dieltjens et al. 2013; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; 

Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; van Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2016; van 

Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2015b). 

Fyra stycken är genomförda i Nederländerna (Dieltjens et al. 2013; van Wijngaarden, Leget, 

& Goossensen 2016; van Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget, 

& Goossensen 2015b), tre stycken i USA (Pearlman et al. 2005; Schroepfer 2006; Starks et al. 

2005) och en i Kanada (Nissim, Gagliese & Rodin 2009). Resterande tre artiklar är 
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genomförda i länder där eutanasi är olagligt. En är gjord i Kina (Wood-Mak & Elwyn 2005), 

en i Tyskland (Pestinger et al. 2015) och en i England (Chapple et al. 2006).   

3.7.2 Undersökningsgruppens antal deltagare 

I den studie med minst deltagare presenteras det att två personer deltagit i studien (van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b), i en annan studie presenteras det att sex stycken 

personer deltagit (Wood-Mak & Elwyn 2005), i ytterligare en studie presenteras det att tolv 

stycken deltagit i studien (Pestinger et al. 2015). Det presenteras i en annan artikel att 15 

stycken deltagit i studien (Dieltjens et al. 2014), i två andra studier är antalet deltagare 25 

stycken (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2016), i ytterligare en artikel är antalet deltagare 27 stycken (Nissim, Gagliese & 

Rodin 2009). I en studie var deltagarantalet 41 stycken (Chapple et al. 2006) I två studier var 

antalet deltagare 60 stycken (Pearlman et al. 2005; Starks et al. 2005) medan det i den studie 

där deltagarantalet var störst presenteras att 96 stycken deltog (Schroepfer 2006). 

3.7.3 Undersökningsgruppens ålder 

I en artikel presenteras att deltagarna är över 18 år (Pestinger et al. 2015), i en annan artikel 

presenteras det att deltagarna är över 40 år (Nissim, Gagliese & Rodin 2009), i ytterligare en 

annan presenteras det att deltagarna är över 50 år (Schroepfer 2006) medan det i tre artiklar 

presenteras att deltagarna är 70 år och uppåt (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; 

van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). 

I en artikel presenteras att deltagarna är både yngre och äldre men inget åldersspann anges 

(Chapple et al. 2006). I resterande fyra framkomna artiklar presenteras ingen ålder alls 

(Dieltjens et al. 2014; Pearlman et al. 2005; Starks et al. 2005; Wood-Mak & Elwyn 2005). 

3.7.4 Undersökningsgruppens medicinska tillstånd 

I två artiklar presenteras att deltagarna hade obotlig cancer (Nissim, Gagliese & Rodin 2009; 

Wood-Mak & Elwyn 2005) medan det i en annan artikel presenteras att majoriteten av 

deltagarna var kroniskt sjuka i cancer medan resterande deltagare hade sjukdomar i njurar, 

hjärta, lunga eller neurologiskt (Schroepfer 2006), i ytterligare en artikel presenteras att 

deltagarna var döende i cancer eller i annan sjukdom (Chapple et al. 2006). I resterande sju 

artiklar var de deltagande antingen outhärdligt lidande och önskade eutanasi (Dieltjens et al. 

2014), led av en långt gången sjukdom och vårdades palliativt (Pestinger et al. 2015), inte var 

dödligt sjuka men ansåg att livet redan var slut och önskade att dö (van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016), ansåg sig klar med livet 
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och önskade dö samtidigt som sin partner (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b), 

hade valt att fullfölja läkarassisterat suicid samt uppgett varför de valt detta, men sjukdom 

framgår ej (Pearlman et al. 2005) samt patienter som valt att påskynda döden, men sjukdom 

presenteras inte (Starks et al. 2005). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Av resultatet framkom att bristande symtomkontroll där i synnerhet smärta, var en vanligt 

förekommande faktor till att önska eutanasi. Även förluster av funktioner som lett till att 

deltagare förlorat sin identitet och inte längre kunde delta i och utföra sådant som de gjort 

tidigare. De uttryckte rädslor över att behöva utstå nuvarande eller framtida lidande och ville 

inte vara eller bli beroende av andra. De önskade att få dö med värdighet och uppleva 

tryggheten av att återta kontroll över sin kropp och sitt liv genom eutanasi. Ville inte vara en 

börda och kände sig inte längre behövda av andra eller samhället. Undersökningsgrupperna 

innehöll deltagare både från länder där eutanasi är lagligt och olagligt. I 

undersökningsgrupperna varierade deltagarna i antal, ålder och medicinskt tillstånd. 

4.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet framkom att fysiska symtom och framförallt smärta var en motiverande faktor 

för palliativa personer att vilja påskynda döden med eutanasi. I flera fall fruktade de också en 

framtid av förvärrad smärta (Chapple et al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman 

et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; Wood-Mak & Elwyn 

2005). Palliativa personer kände hopplöshet i frågan om medicinering, eftersom det krävdes 

så pass höga doser att det gav medvetandesänkning och det upplevdes ovärdigt (Chapple et al. 

2006; Pearlman et al. 2005). Smärta och andra svåra symtom medförde känslor av att livet 

inte längre var värt att leva och de orkade därför inte kämpa för att uthärda lidandet (Pearlman 

et al. 2005; Schroepfer 2006; Starks 2005; Wood-Mak & Elwyn 2005). En viktig del av att ge 

en person en fridfull död, enligt The Peaceful End of Life Theory, innebär att framgångsrikt 

genomföra farmakologiska och icke farmakologiska insatser för att lindra smärta, lindra 

fysiskt obehag och bidra till upplevelsen av komfort (Higgins & Hansen 2014). Både den 

västerländska sjukvårdens ideal och WHO:s definition på den palliativa vården, innebär att 

individen ska vara befriad från smärta och andra fysiska symtom för en värdig död (WHO 

2016; Cottrell & Duggleby 2016). Att en stor del palliativa personer ändå upplever sig ha så 

svår smärta att de vill påskynda döden, innebär i så fall att den palliativa vården varit 
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otillräcklig för dessa individer. Anledningen kan vara det som Morrison och Kang (2014) 

beskriver, att läkaren är försiktig med att administrera effektiv smärtbehandling, eftersom 

dessa läkemedel kan ge ogynnsamma biverkningar (Morrison & Kang 2014). Biverkningar 

som flera palliativa personer också beskrivit (Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005). 

 

Det framkom en del uppgivna känslor när förluster av funktioner, gjorde att deltagarna inte 

längre kunde göra det som varit betydelsefullt förut och livet kändes därför inte längre 

meningsfullt (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 

2015; Schroepfer 2006; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, 

Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). Känslan av att 

livet förlorat sin mening, kan tolkas som att dessa personer förlorat samhörighet till livet och 

därmed har ett bristande välbefinnande (Willman 2011). En motiverande faktor till att vilja 

påskynda döden var känslan av att förlora kontroll över sin kropp. Deltagarna ville själva 

bestämma när det var dags för dem att dö och ville göra så innan de förlorar all kontroll över 

kroppen och situationen. Att få beviljad eutanasi upplevdes som en trygghet och ett sätt att 

återta kontrollen (Chapple et al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; 

Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2016). Det här stämmer överens med det som Cottrell & Duggleby (2016) 

beskrev i sin litteraturstudie. Att individen får möjlighet att bestämma tidpunkt och plats för 

sin död, är ett sätt för denne att uppleva kontroll över sin döendeprocess (Cottrell & Duggleby 

2016).  

 

Att uppleva sig själv som en börda och orsaka lidande hos andra, motiverade en del palliativa 

personer att önska eutanasi (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; Pearlman et al. 2005; 

Pestinger et al. 2015; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Schroepfer 2006). En del palliativa 

personer berättade att de inte ville vårdas dygnet runt i hemmet, av en anhörig eller på 

vårdavdelning. De kände dåligt samvete gentemot anhöriga som vårdade dem och ansåg sig 

själva som inte längre livsdugliga, ingen anledning fanns kvar till att hållas vid liv (Chapple et 

al. 2006; Dieltjens et al. 2014; Pestinger et al. 2015). Döendet sågs som en nedbrytning av 

dem själva och de ville inte lämna minnen av en sjuk och bräcklig person (Pearlman et al. 

2005; Pestinger et al. 2015). Därför upplevde några att de palliativa åtgärderna hindrade deras 

process mot döden (Nissim, Gagliese & Rodin 2009). Detta kan kopplas till The Peaceful end 

of Life Theory som grundar sig i att ge bästa möjliga vård genom förnuftig användning av 

teknik och åtgärder med syftet att förbättra livskvaliteten (Ruland & Moore 1998), om detta 
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brister kan en förklaring ges till varför personer istället upplever sig hindrade i processen mot 

döden.  

 

The Peaceful End of Life Theory tror på att låta personen vara delaktig i besluten gällande sin 

vård och att hänsyn till individen bör tas, för att förstärka dennes upplevelse av värdighet 

(Ruland & Moore 1998). Likväl visade resultatet att flera deltagare hade en önskan om att 

leva men inte utan ett värdigt liv, samtidigt som de också hade en önskan om en värdig död. 

En enkel och fridfull död med eutanasi var därför önskvärt (Chapple et al. 2006; Schroepfer 

2006; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; Wood-Mak & Elwyn 2005). Ett flertal 

palliativa personer var medvetna om att deras situation inte skulle förbättras och uttryckte att 

livets syfte var borta, med en framtid i nedförsbacke och lidande fram till döden (Chapple et 

al. 2006; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005). Några av de 

palliativa personerna uttryckte att det fysiska och psykiska lidandet gjorde att döden var att 

föredra (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; Schroepfer 2006). Detta lidande kan 

uppfattas som avsaknad av välbefinnande när känslan av sammanhang till livet i stort gått 

förlorad (Willman 2011). Koppling kan även göras till personcentrerad vård där de mest 

framträdande beståndsdelarna är synen på människan som en helhet med självbestämmande, 

värdighet, respekt och en meningsfull tillvaro (Wilber & Mosqueda 2016). Rädslor för 

lidande i livets slut eller rädslor för en långsam och plågsam död, förekom hos de som 

önskade eutanasi som en framtida utväg (Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pestinger et al. 

2015). I en litteraturstudie av Terkamo-Moisio et al. (2017) framkom att de som stödjer 

eutanasi värderar individens livskvalitet framför livets längd (Terkamo-Moisio et al. 2017).  

 

En del palliativa personer ansåg att det vore mer värdigt att dö av suicid än av sin sjukdom, 

men att läkarassisterat suicid var det mest värdiga alternativet (Nissim, Gagliese & Rodin 

2009; Chapple et al. 2006). När en individ anser det allra mest värdigt att få dö med eutanasi 

och mer värdigt att begå suicid, än att avlida av sin sjukdom, kan det betraktas som ett 

underbetyg till den palliativa vården. Eftersom enligt hospicerörelsen är eutanasi en 

nödlösning till undermålig palliativ vård (Ottosson 2013). Den döendes rättigheter tar upp att 

alla personer har rätt att dö en fridfull död och inte dömas för sina val även om de går emot 

andras uppfattningar (Qvarnström 1993). The Peaceful end of Life Theory har som syfte att 

främja en fridfull död i livets slut och öka kunskapen om hur man hjälper patienter att nå dit 

(Ruland & Moore 1998). Det i sig är bra, men det är inte möjligt att genom ett antal punkter 

forma ett tillvägagångssätt för hur man hjälper alla olika individer nå en fridfull död. Detta för 
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att synen på en fridfull död skiljer sig från person till person och behöver därför inte innebära 

samma ideal som sjukvården har satt upp (Cottrell & Duggleby 2016).  

 

Det förekom att palliativa personer som sett andra dö på ett ovärdigt sätt, är rädda för samma 

öde och önskar att undvika det (Chapple et al. 2006; Pearlman et al. 2005; Schroepfer 2006; 

Wood-Mak & Elwyn 2005). Några hade sett anhöriga lida ända in i döden och önskade därför 

sig själva möjligheten att få bestämma när de lidit tillräckligt (Chapple et al. 2006; Pearlman 

et al. 2005; Schroepfer 2006). Som Lavoie et al (2016) beskriver är omvårdnadspersonal 

begränsade i att lindra personens lidande (Lavoie et al. 2016), särskilt när denne ber om 

eutanasi. Omvårdnadspersonal ska i den personcentrerade vården erbjuda en individuell 

vårdplan där individens värderingar tas hänsyn till och denne bör i möjligaste mån delta aktivt 

i planering och beslutsfattande kring sin egen vård (American Geriatrics Society Expert Panel 

on Person-Centered Care 2016). I Sverige finns Patientlagen (2014:821), som säger att 

patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Men självbestämmandet når inte 

fram till eutanasi, som enligt lagen innebär att göra sig skyldig till mord eller dråp (Ottosson 

2013; SFS 2014:274). 

 

Enligt Rurup et. al (2005) förekommer det att äldre personer utan livshotande sjukdom 

uttrycker en önskan om att påskynda döden med medicinsk assistans. Detta påträffades i tre 

artiklar (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 

2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b). Hos äldre personer uttrycktes rädslor 

över att hamna på vårdboende, att bli beroende av andra sågs som en förödmjukelse och 

förlust av värdighet och mänsklighet. Eutanasi för dem skulle inneburit ett sätt att återta 

kontroll och undvika förödmjukelsen (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). Vilket 

kan kopplas till en studie av Lamers och Williams (2016) som säger att eutanasi och 

läkarassisterat suicid skulle underlätta självbestämmande och värdighet, och minska det 

outhärdliga lidandet som vissa personer upplever (Lamers & Williams 2016). Flera deltagare 

hade värdelöshetskänslor och upplevde sig vara en börda för anhöriga och samhället när de 

inte längre kunde vara produktiva (Schroepfer 2006; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 

2016; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 

2015b). Detta kan kopplas till Willmans (2011) syn på välbefinnande som anses vara 

individuellt och inkluderar hela människan och karakteriseras som en känsla av inre balans, 

givande relationer och en känsla av sammanhang till livet i stort (Willman 2011). Ett 

välbefinnande som dessa personer upplevs ha förlorat. 
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4.2.1 Diskussion av metodologisk aspekt 

Huruvida kvalitativa studiers resultat är trovärdiga och kan generaliseras eller inte, beror till 

viss del på undersökningsgruppens komponenter (Polit & Beck 2012).  

4.2.2 Undersökningsgruppens medborgarskap 

Resultatets beskrivna anledningar till att önska eutanasi, kan ha påverkats av att en 

övervägande del av artiklarna, åtta av elva, är studier genomförda på deltagare i länder där 

antingen aktiv eutanasi eller läkarassisterat suicid är tillåtet (Dieltjens et al. 2013; Nissim, 

Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; Schroepfer 2006; Starks et al. 2005; van 

Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2016; van Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2015a; van 

Wijngaarden, Leget, & Goossensen 2015b). Att en sådan stor del av studierna utförts på 

deltagare i länder där eutanasi tillåts, framhäver ytterligare att den mängd forskning som finns 

är bristfällig, särskilt i de länder där eutanasi är olagligt. Resterande tre artiklar har 

genomförts på deltagare i länder där dessa former av eutanasi är otillåtet (Chapple et al. 2006; 

Pestinger et al. 2015; Wood-Mak & Elwyn 2005). Vad som ändå bidrar med trovärdighet till 

föreliggande studie, är att det i resultatet inte påträffats några markanta skillnader i 

anledningar till att önska eutanasi, mellan de länder som tillåter och inte tillåter.  

4.2.3 Undersökningsgruppens antal deltagare 

Antalet deltagare varierade från två till 96 stycken (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; 

Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; 

Starks et al. 2005; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016; Wood-Mak & Elwyn 

2005). I den studie med minst deltagare deltog två personer (van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2015b) vilket kan vara en svaghet då det är svårt att generalisera ett resultat 

utifrån två personer (Polit och Beck 2012). I studien med flest deltagare var det 96 stycken 

som deltog (Schroepfer 2006), enligt Polit och Beck (2012) bör inte deltagarantalet i 

kvalitativa studier överstiga 50 stycken då risken för upprepning av information ökar. Detta är 

dock inte ett problem som författarna till föreliggande studie har kommit i kontakt med vid 

insamling av data, och resultatet anses därför inte ha blivit påverkat. 

4.2.4 Undersökningsgruppens ålder 

I en artikel var deltagarna över 18 år (Pestinger et al. 2015), i en annan var deltagarna över 40 

år (Nissim, Gagliese & Rodin 2009), i ytterligare en annan var deltagarna över 50 år 

(Schroepfer 2006) i tre studier var deltagarna 70 år och uppåt (van Wijngaarden, Leget & 
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Goossensen 2015a; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & 

Goossensen 2016). I en studie var deltagarna yngre och äldre, utan angett åldersspann 

(Chapple et al. 2006). I resterande fyra studier presenteras ingen ålder (Dieltjens et al. 2014; 

Pearlman et al. 2005; Starks et al. 2005; Wood-Mak & Elwyn 2005). I artiklarna med svårt 

sjuka deltagare, varierade åldern mellan 18 år och uppåt. Men beskriver inte åldern på 

respektive deltagare som uttrycker en anledning (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; 

Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; 

Starks et al. 2005; Wood-Mak & Elwyn 2005). Av den orsaken har det heller inte varit 

möjligt att avgöra om anledningar skiljer sig åt mellan olika åldrar. Vilket gör att i den här 

litteraturstudien får antas, att alla åldersgrupper uppgett liknande anledningar till att önska 

eutanasi. Det betyder att det kan ses som en styrka att de svårt sjuka personerna varit i 

varierande åldrar för ett mer utbrett resultat (Polit & Beck 2012). 

4.2.5 Undersökningsgruppens medicinska tillstånd 

I åtta av elva artiklar var deltagarna svårt sjuka (Chapple et al. 2006; Dieltjens et al. 2014; 

Nissim, Gagliese & Rodin 2009; Pearlman et al. 2005; Pestinger et al. 2015; Schroepfer 2006; 

Starks et al. 2005; Wood-Mak & Elwyn 2005). I återstående tre artiklar, var deltagarna äldre 

personer utan livshotande sjukdom (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). Kan 

ses som en nackdel för litteraturstudien med ojämn uppdelning av studier mellan svårt sjuka 

personer och äldre utan dödlig sjukdom. Samtidigt värdefullt för ämnet att inkludera artiklar 

med relativt friska, äldre deltagare, som önskar eutanasi och har uppgett anledningar till det. 

Vilket påvisar att ämnet eutanasi kan appliceras på andra grupper än enbart dem som vårdas 

palliativt. 

4.3 Metoddiskussion  

Föreliggande studies syfte var att undersöka av vilka anledningar vuxna personer önskar 

eutanasi. Studiens design är deskriptiv vilket Polit och Beck (2012) beskriver som lämpligt 

vid litteraturstudier. Sökning av artiklar gjordes i databaserna PsycINFO med Thesaurus, i 

Cinahl med hjälp av Cinahl Headings och i PubMed där Major Topic och MeSH-termer 

användes, vilket enligt Polit och Beck (2012) anses vara tillförlitligt. För genomförandet av 

föreliggande litteraturstudie, var det avgörande att söka artiklar i flertalet databaser, för att 

finna en tillfredställande mängd kvalitativa artiklar som betraktas kunna svara på syftet. 

Två fritextsökningar gjordes för ett bredare utfall (Polit och Beck 2012). Det gjordes även en 

språkbegränsning att artiklarna endast fick vara skrivna på engelska, vilket kan anses som en 
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svaghet eftersom engelska inte är författarnas modersmål och ökar risken för feltolkning av 

innehållet. Därför lästes respektive artikel igenom och översattes av båda författarna för att få 

en klar och tydlig bild av innehållet och skapa ett trovärdigt resultat (Polit och Beck 2012). 

 

Att valda artiklar skulle vara av kvalitativ ansats var ett inklusionskriterie, i och med att syftet 

var att ta reda på anledningar till att personer önskar eutanasi. Vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är en lämplig ansats för att få svar på dessa typer av frågor. En av de valda artiklarna 

hade både kvalitativ och kvantitativ ansats, denna kunde inte exkluderas inte eftersom dess 

kvalitativa del svarade på studiens syfte och det förekom svårigheter med att finna artiklar. 

Användandet av färgkodning för att sortera ut användbara delar från de valda artiklarna kan 

ses som en styrka. I och med att Polit och Beck (2012) beskriver att detta ett bra 

tillvägagångssätt för att skapa kategorier som resultatet sedan byggs på.  

 

En svaghet för studien kan vara att de valda artiklarna är upp till tolv år gamla och enligt Polit 

och Beck (2012) ska tidsbegränsningen inte vara mer än tio år för att öka trovärdigheten. Men 

ämnet är inte särskilt forskat på ur ett patientperspektiv, varav det förekom svårigheter att 

finna artiklar ur detta perspektiv och tidsbegränsningen behövde därmed utökas. Utökning av 

tidsbegränsningen kan också vara en styrka för studien, eftersom det visar bristen på 

forskning ur ett patientperspektiv och tyder på att mer forskning i ämnet behöver genomföras. 

Att tre av de elva valda artiklarna är skrivna av samma författare och grundar sig i en och 

samma studie, kan också ses som en svaghet (van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015a; 

van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2015b; van Wijngaarden, Leget & Goossensen 2016). 

Även två andra valda artiklar genererades av en och samma studie och båda artiklarna skrevs 

till övervägande del av samma författare (Pearlman et al. 2005; Starks et al. 2005). Enligt 

Polit och Beck (2012) ökar tillförlitligheten med att använda artiklar skrivna av olika 

författare. Trots detta gjordes valet att inkludera ovan nämnda artiklar, för att undvika 

ytterligare utökning av tidsbegränsningen i och med att utbudet av artiklar redan var knapert. 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie kan vara användbar för att ge vårdpersonal en översikt över vilka 

anledningar som gör att en del personer önskar hjälp med att avsluta livet på medicinsk väg. 

Inom alla sjuksköterskeprofessioner kan det förekomma möten med personer som känner att 

livet har förlorat sin mening och önskar att påskynda döden med eutanasi. Denna studie 

belyser bristen på forskning kring ämnet, i synnerhet ur den enskilda personens perspektiv, i 
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de länder där eutanasi inte är tillåtet. Författarna till föreliggande studie föreslår att det bör 

forskas vidare i ämnet eutanasi ur ett patientperspektiv, både i de länder där eutanasi är 

tillåtet, såväl som otillåtet. Ytterligare forskning och utökad kunskap gällande individens 

anledningar till att önska eutanasi, kan bidra till sjuksköterskans förbättringsarbete beträffande 

den palliativa och personcentrerade vården. Den kunskapen kan också fungera som en 

pusselbit för att understödja att både vårdpersonal och gemene man, kan bilda sin egen åsikt i 

ämnet.  

4.5 Slutsats 

Eutanasi är ett relativt outforskat ämne ur ett perspektiv från de som önskar hjälp från 

sjukvården med att avsluta livet. Det förekommer att svårt sjuka, såväl som äldre personer 

utan livshotande sjukdom, önskar hjälp med att få dö i förtid. Ökad kunskap om olika 

anledningar till att önska eutanasi, skulle kunna bidra till utvecklingen av den 

personcentrerade vården för dessa personer. Eftersom individens syn på en värdig död ibland 

skiljer sig från vad sjukvården tillåter och anser vara värdigt, förekom rädslor av att behöva 

lida en smärtsam och utdragen död. Detta resulterade i att en vanligt förekommande anledning 

bland deltagarnas önskan om eutanasi, var att få återta kontroll över kroppen och själv 

bestämma hur och när det är dags att fridfullt avsluta livet. 
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6.  Bilagor 
 
Tabell 2. Sammanställning av författare, årtal, land, titel och metod i resultatartiklar.  

Författare 
Årtal  
Land 

 
Titel 

 
Design/ansats 

 
Undersökningsgrupp 

 
Datainsamlingsmetod 

 
Dataanalysmetod 

Chapple, 
Ziebland, 

McPherson & 
Herxheimer 

2006,  
England 

What people close 
to death say about 

euthanasia and 
assisted suicide: a 
qualitative study 

Kvalitativ ansats 41 stycken obotligt sjuka patienter 
nära döden, i varierande åldrar, från 
olika sociala bakgrunder med malign 
och icke malign sjukdom i England, 
där eutanasi inte är lagligt. 
Patienterna hade vårdats på hospice 
eller vårdboende. 
 

Narrativa intervjuer genomförda av en 
sociolog, där den intervjuade ledde 
intervjun. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Alla intervjuer tog 
plats hemma hos patienterna och 
varade 1-2 h.  

Två medlemmar ur 
forskningsteamet analyserade 
all data och skapade kategorier 
av liknande innehåll i 
materialet. Konstanta 
jämförelser gjordes för att 
försäkra att alla perspektiv 
inkluderades i analysen.  

Dieltjens, 
Heynderickx, 

Dees & 
Vissers 
2013, 

Nederländerna 

 

Linguistic Analysis 
of Face-to-Face 
Interviews with 
Patients with An 

Explicit Request for 
Euthanasia, their 
Closest Relatives, 

and their Attending 
Physicians: the Use 
of Modal Verbs in 

Dutch 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

ansats 

Fem personer som väntade på 
eutanasi, i Nederländerna, valdes 
slumpmässigt ut utifrån en tidigare, 
större kvalitativ studie. Den studiens 
syfte var att få ökad förståelse för 
vilka beståndsdelar som finns inom 
lidandet hos dem som begärt eutanasi. 
Även närmast anhörig och läkare 
deltog i studien. Varken personernas 
ålder eller medicinska tillstånd 
beskrivs. 

Totalt 15 intervjuer. Personerna 
intervjuades en kort tid innan eutanasi 
genomfördes. Fyra veckor efteråt 
intervjuades även närmast anhöriga och 
respektive läkare. De deltagande 
intervjuades ensamma utifrån en 
förbestämd intervjuguide. Varje 
intervju pågick i 30-120 min och 
spelades in och transkriberades. 

Den kvantitativa analysen 
genomfördes med hjälp av 
programmet TextStat 2 för att 
få fram de olika varianterna på 
dem modala verben. Den 
kvalitativa utgick från ett 
underifrånperspektiv för att 
analysera korpusmaterialet. 

Nissim, 
Gagliese & 

Rodin 
2009,  

Kanada 

The desire for 
hastened death in 
individuals with 

advanced cancer: A 
longitudinal 

qualitative study 

Kvalitativ ansats 27 patienter över 40 år som vårdas 
polikliniskt för långt gången cancer. 
24 av dessa patienter uppgav att de 
längre fram i sin sjukdom kan tänkas 
önska att påskynda döden och varför. 

54 semistrukturerade och 
upplevelseorienterande intervjuer 
spelades in och transkriberades. Frågor 
för att söka svar om nuvarande eller 
tidigare erfarenheter av en önskan om 

Analys genomfördes av förste 
författare (R.N.). Varje intervju 
analyserades som en helhet och 
sen ur enskilda delar. Liknande 
innehåll bildade kategorier.  



 

 
 

att påskynda döden inkluderades. Alla 
deltagare intervjuades minst två gånger.  

Pearlman, 
Hsu, Starks, 

Back, Gordon, 
Bharucha, 
Koenig & 

Battin 
2005,  
USA 

Motivations for 
physician-assisted 

suicide. 

Kvalitativ 
longitudinell 

fallstudie 

Totalt 60 deltagare involverade i 35 
stycken fall i USA. Antingen 
palliativa patienter med 
familjemedlemmar, seriöst 
intresserade av läkarassisterat suicid. 
Eller familjemedlemmar till personer 
som redan avlidit med hjälp av 
läkarassisterat suicid.  

Totalt 159 semistrukturerade intervjuer 
med deltagarna och/eller anhöriga i 
hemmiljö. Intervjuer genomfördes med 
alla deltagare ett flertal gånger med 
cirka tre månaders intervall. 
Intervjuguiden innehöll öppna frågor 
om sjukdomshistoria, anledningar till 
att vilja påskynda döden och hur det 
ska ske. Allt material spelades in och 
transkriberades. 

Transkriberad text genomgick 
innehållsanalys flertalet gånger 
och av det framkom 
preliminära koder för att 
separera delar av texten. 
Intervjuaren och en annan 
forskare genomförde 
individuellt kodande och sedan 
gemensam diskussion för att 
lösa oenigheter.  

Pestinger, 
Stiel, Elsner, 

Widdershoven
, Voltz, Nauck 
& Radbruch 

2015, 
Tyskland 

The desire to hasten 
death: Using 

Grounded Theory 
for a better 

understanding 
"When perception 

of time tends to be a 
slippery slope" 

Kvalitativ 
design, grundad 

teori 

12 patienter från tre palliativa 
avdelningar, som uttryckt en önskan 
om att påskynda döden. Patienterna 
var över 18 år, mentalt kapabla och 
med en långt gången, obotlig 
sjukdom. Studien genomfördes i 
Tyskland, där eutanasi är olagligt.   
 

Semistrukturerade intervjuer med de 
utvalda patienterna på avdelningarna. 
En intervjuguide användes, men 
lämnade utrymme för att gå djupare i 
utmärkande ämnen. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 

Analysen genomfördes av två 
av författarna, båda 
psykologer. Konstant 
jämförelse användes för att 
identifiera gemensamma 
kategorier i materialet. 
Mjukvaran MaxQDA användes 
för kodande och memorerande. 

Schroepfer 
2006, 
USA 

 
 

Mind Frames 
Towards Dying and 
Factors Motivating 
Their Adoption by 

Terminally Ill 
Elders 

Induktiv design 
med kvalitativ 

ansats. 

96 patienter, alla från 51 år och uppåt 
med godtycklig mental kapacitet. 
Majoriteten kroniskt sjuka i cancer 
och med sex månader eller mindre 
kvar att leva. Övriga i sjukdomar i 
njurar, hjärta, lunga eller neurologi.  

Intervjuer med en förbestämd 
intervjuguide som gick ut på att få reda 
på om personen funderat på att 
påskynda döden eller inte, hur och 
varför, sen de fick reda på att de var 
dödligt sjuka. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  

Innehållet i svaren 
analyserades med ett sökande 
efter gemensamma kategorier 
gällande personernas 
anledningar till att fundera 
eller inte fundera på att 
påskynda döden. 



 

 
 

Starks, 
Pearlman, 
Hsu, Back, 
Gordon & 

Ashok 
2005, 
USA 

Why now? Timing 
and Circumstances 
of Hastened Deaths 

Kvalitativ ansats Två grupper med totalt 60 deltagare, 
bestående av patienter som uttryckt 
en önskan att påskynda döden, 
inklusive anhöriga. En prospektiv 
(anhöriga och patienten) och en 
retrospektiv (anhöriga till personer 
som redan avlidit) kohort. 

159 semistrukturerade intervjuer med 
patienter och anhöriga. Intervjuerna 
genomfördes med tre månaders 
intervall.  En intervjuguide användes 
för att erhålla all information för att 
täcka viktiga ämnen. Alla intervjuer 
spelades in och transkriberades. 

Kvalitativ innehållsanalys för 
att sammanfatta det 
informerande innehållet i det 
insamlade materialet. Av det 
framkom gemensamma koder 
och all text analyserades 
flertalet gånger för att beskriva 
mönster och finna detaljer.  

van 
Wijngaarden, 

Leget & 
Goossensen 

2016, 
Nederländerna 

Caught between 
intending and 

doing: older people 
ideating on a self-

chosen death 

Kvalitativ ansats 25 deltagare, alla från 70 år och uppåt 
som alla betraktade sitt liv som 
avslutat, önskade att dö vid ett 
självvalt tillfälle, inte var dödligt 
sjuk, ansåg sig själv som mentalt frisk 
och sin dödsönskan som rimlig.  

Ostrukturerade intervjuer med 
vägledande frågor och pågick i cirka 
två timmar. Alla intervjuer 
genomfördes i deltagarnas hemmiljö. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

En fenomenologisk och 
tematisk form av analys 
användes, med fokus på vad 
det innebär att leva med en 
intention att avsluta livet vid 
ett självvalt tillfälle. Funna 
kategorier utvanns ur 
deltagarnas uttryckta 
erfarenheter. 

van 
Wijngaarden, 

Leget, & 
Goossensen 

2015a, 
Nederländerna 

Ready to give up on 
life: The lived 
experience of 

elderly people who 
feel life is 

completed and no 
longer worth living 

Kvalitativ 
ansats 

25 deltagare, alla från 70 år och uppåt 
som betraktade sitt liv som avslutat, 
önskade att dö, inte var dödligt sjuk, 
ansåg sig själv som mentalt frisk och 
sin dödsönskan som rimlig. 

Ostrukturerade intervjuer med 
vägledande frågor och pågick i cirka 
två timmar. Alla intervjuer 
genomfördes i deltagarnas hemmiljö. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

Alla författare deltog i 
analysen. Innehållet 
analyserades genom att 
noggrant läsa igenom all text 
för att få en helhetsbild och 
finna nyckelord. Därefter 
identifiera viktiga delar och för 
varje deltagare gjordes en 
tankekarta. 

van 
Wijngaarden, 

Leget & 
Goossensen 

2015b, 
Nederländerna 

Till Death Do Us 
Part: The Lived 

Experience of an 
Elderly Couple 

Who Chose to End 
Their Lives by 
Spousal Self-

euthanasia 

Kvalitativ ansats Ett par där båda var över 70 år, 
intervjuades efter att ha blivit utvalda 
från tidigare studie de deltagit i. 
Parets historia var säregen där båda 
ansåg sig vara klara med livet och 
ville dö tillsammans. 

Två separata djupintervjuer gjordes 
med de båda deltagarna, för att sedan 
tillsammans sammanfattas med paret 
vid ett tillfälle efter intervjuerna. 
Guidande frågor sammanställdes innan 
intervjun. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Tid med paret var 
totalt cirka 4.25 timmar. 

Analysen pågick i flera steg 
där varje steg diskuterades i 
teamet. Insamlade materialet 
analyserades flertalet gånger 
och man fann nyckelord och 
nyckelmeningar.  
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Sex deltagare med obotlig cancer på 
en palliativ vårdenhet, som på eget 
initiativ uttryckt en önskan till sin 
läkare om eutanasi. Studien 
genomfördes i Kina, där eutanasi är 
olagligt. 

Ostrukturerad intervju med varje 
enskild deltagare som varade cirka 20-
60 min. Öppna frågor med efterföljande 
sökfrågor för djupare svar. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 

Författaren analyserade texten 
flertalet gånger för att få sig en 
helhetsbild. Där utvanns delar 
som innehöll viktiga delar 
relaterat till syftet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabell 3. Sammanställning av resultatartiklarnas författare, syfte och resultat. 

 
Författare 

 
Syfte 

 
Resultat 

Chapple, Ziebland, 
McPherson & 
Herxheimer 

Att undersöka vad obotligt 
sjuka patienter tycker om 
eutanasi i Tyskland 

 Smärta 
 Att få vara i kontroll, bestämma själv när nog är nog 
 Dö fridfullt och inte ensam 
 Sett andra dö och vill inte gå samma väg tillmötes 
 Ej tillräcklig smärtlindring 
 Livsglädjen/meningen med livet är borta 
 Existerar men lever ej 
 En trygghet att få avsluta livet med eutanasi 
 Vill inte vara en börda för andra 
 Rädsla för framtida förluster av kroppsfunktioner 
 Suicid värdigare än att dö av sjukdomen 
 Vill inte lida 
 Döden ett bättre alternativ än att leva i situationen 

Dieltjens, 
Heynderickx,  

Dees & Vissers 

Att undersöka hur patienter 
som vårdas palliativt ser på 
outhärdligt lidande och av 
vilka anledningar de 
önskar eutanasi. 

 Kan inte längre vara delaktig i vardagliga saker 
 Vill inte bli beroende av andra 
 Inte lida till slutet 
 Inte ha smärta 
 Inte behöva hjälp dygnet runt 
 Inte bli sängliggande 
 Inte vara en börda 
 Livet har förlorat sin mening 

Nissim, Gagliese & 
Rodin 

Att undersöka varför en del 
svårt sjuka cancerpatienter 
har en önskan om att 
påskynda döden, för att 
öka förståelsen för sådana 
önskningar 

 Rädslor för framtiden 
 Smärta 
 Lidande 
 Vill inte vara en börda och orsaka lidande för andra 
 Vill inte tyna bort/vara fångad i kroppen 
 Vill inte leva eller dö ovärdigt 
 Hopplöshet/desperation 



 

 
 

 Vore en trygghet att dödshjälpen var laglig om de en dag skulle vilja ha det i framtiden (etiskt försvarbart 
som en del av den medicinska plikten att lindra lidande). 

 Palliativa åtgärder sågs som ett hindrande i döendeprocessen 
 Vill inte leva utan mening med livet 
 Döden är att föredra framför den aktuella situationen 

Pearlman, Hsu, 
Starks, Back, Gordon, 
Bharucha, Koenig & 

Battin 

Att ta fram en detaljerad 
beskrivande förklaring 
varför en del patienter och 
deras anhöriga strävar efter 
att få 
genomföra läkarassisterat 
självmord 

 Orkar inte kämpa, finns ingen mening, hopplöshet 
 Känsla av att förlora sig själv 
 Funktionsförlust 
 Existerar men lever inte 
 Önskan att bli ihågkommen som relativt frisk 
 Kontroll, att bestämma själv 
 Lidande 
 Symtom och biverkningar, rädsla ytterligare lidande 
 Vill inte vara en börda 
 Vill inte bli “drogad” av medicineringen 
 Sett andra dö ovärdigt, vill ej samma, rädsla för ovärdig död 

Pestinger, Stiel, 
Elsner, 

Widdershoven, Voltz, 
Nauck & Radbruch 

Att utvärdera de 
motiveringar som ges av 
patienter som uttrycker en 
önskan att påskynda döden 
i ett land där eutanasi och 
läkarassisterat självmord är 
olagligt.  

 Funktionsförlust 
 Beroende av andras hjälp, vill inte vara en börda 
 Rädsla för smärta, rädsla för framtida lidande 
 Rädsla för att inte kunna uttrycka sig 
 Rädsla för att dö en plågsam och långsam död 
 Vill ha kontroll 

Schroepfer  Att få ökad förståelse kring 
de fysiska och 
psykosociala faktorer som 
motiverar kroniskt sjuka 
äldre att inte bara överväga 
en påskyndad död, men 
också vad som motiverar 
att inte överväga en sådan 
död. 

 Lever inte längre, ingen mening med livet längre, känsla av att vara fördärvad, njuter ej av livet 
 Känner sig inte behövd, ej till nytta 
 Rädsla för smärta och att lida mer i framtiden 
 Döden är att föredra framför det psykiska/fysiska lidandet 
 Ledsamhet, hopplöshet, ensamhet, lidande 
 Dåliga erfarenheter 
 Vill inte vara beroende av andra, vill inte vara en börda för andra och samhället 
 Funktionsförluster 
 Vill ha kontroll 
 Trygghet att veta att läkarassisterat suicid finns att tillgå 



 

 
 

Starks, Pearlman, 
Hsu, Back, Gordon & 

Ashok  

Att undersöka de 
omständigheter kring 
patientens sjukdom och 
livserfarenheter som 
resulterat i att somliga 
fullföljt sin plan att 
påskynda döden och andra 
att avlida av sin sjukdom. 

 Bristande symtomkontroll, biverkningar 
 Lidande 
 Smärta, nuvarande och rädsla för förvärrad smärta 
 Förlust av funktioner, upplevs ovärdigt 
 Brist på livskvalité, livet meningslöst 
 Vill inte bli ihågkommen som sjuk och svag 
 Inte vara en börda för andra, rädsla 
 Vill ha kontroll över framtiden, rädsla 
 Dåliga erfarenheter från att sett andra dö 

van Wijngaarden, 
Leget & Goossensen 

 
 

Förmedla insikt i vad det 
innebär för äldre att leva 
med en intention att 
avsluta livet vid ett 
självvalt tillfälle. 

 Rädsla inför framtiden och framtida funktionsförluster  
 Smärta 
 Lidande, vill hitta en lösning som besparar från ytterligare lidande 
 Förlust av funktioner, vill inte bli beroende av andra 
 Ingen mening med livet, livet avslutat, bristande livskvalitet, panikkänslor inför att fortsätta leva  
 Få vara i kontroll, flykt från situationen 
 Trygghet i att läkarassisterat suicid finns att tillgå 
 Vill inte vara en börda för andra och för samhället 

van Wijngaarden, 
Leget & Goossensen 

(a) 

Utveckla en djupare 
förståelse för äldre utan 
livshotande eller psykisk 
sjukdom, som anser att 
livet är avslutat och inte 
längre värt att leva. 

 Rädsla för att bli beroende av andra/hamna på hem 
 Rädsla för förlust av funktioner  
 Vill inte vara en börda för andra och för samhället 

van Wijngaarden, 
Leget & Goossensen 

(b) 

Att få en ökad förståelse 
för varför äldre personer 
som inte är sjuka önskar att 
få avsluta sina liv 
tillsammans med sin 
livspartner. 

 Kan inte längre göra sånt som är viktigt för dem, sånt de gjort förr, ej längre produktiv 
 Funktionsförluster 
 Vill inte vara en börda för andra och för samhället 
 Dåliga erfarenheter, sett föräldrarna dö på boende och vill inte uppleva samma 
 Vill planera sin död innan kontrollen är borta, rädsla för framtiden 
 Livet känns redan slut 
 Smärta 

Wood-Mak & Elwyn Att få ökad förståelse för 
vad det innebär att ha en 
önskan om eutanasi. 

 Livet inte längre meningsfullt, lider 
 Rädsla att bli beroende av andra och vara en börda och orsaka lidande för andra 



 

 
 

 Rädsla för framtiden/smärta/ökat lidande 
 Känslor av hjälplöshet/maktlöshet/hopplöshet 
 Dåliga erfarenheter av döendeprocessen 

 

 
 
 

 


