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Abstrakt 

Kristian Gidlund är känd genom sitt journalistyrke och som trummis i rockbandet 

Sugarplum Fairy. Många känner också igen honom för bloggen ”I kroppen min”, där han 

skriver om sitt liv med cancer. Gidlund är 27 år när han får diagnosen och sjukdomen ska 

två och ett halvt år senare komma att ta hans liv. Med hjälp av hermeneutisk analys 

tolkades i denna uppsats materialet från Gidlunds bok ”I kroppen min: resan mot livets 

slut och alltings början” för att, med fokus på meningsskapandets betydelse, undersöka 

hans egenberättade upplevelse av sin sista tid i livet. Resultatet av studien utmynnade i 

att mönster i berättelsen kunnat urskiljas med hjälp av begreppen copingstrategier, 

resurser, stressorer, signifikans och orienteringssystem. Vidare visar analysen att de nära 

relationerna är betydelsefulla i copingen samt att det, i den svåra situationen, skapas 

mening genom en tro på att någonting väntar honom i döden. Mot livets slut får Gidlund 

nämligen upplevelser av evigheten och han får förnimmelser av något bortom den synliga 

världen. 

 

Nyckelord: coping, hermeneutik, meningsskapande, meningssökande, signifikans  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kristian Gidlund blir för många känd genom sitt jobb som journalist och som trummis i 

rockbandet Sugarplum Fairy. När han skriver boken ”I kroppen min: resan mot livets slut 

och alltings början” (2013), lever han med magcancer. Han är 27 år när han får diagnosen. 

Sjukdomen ska två och ett halvt år senare komma att ta hans liv. 

  Boken är baserad på bloggen ”I kroppen min” (Gidlund 2013), där Gidlund skriver 

om sin vardag, sin sjukdom samt sina tankar om livet och döden. Cellgiftsbehandlingarna 

resulterar till en början av sjukdomsförloppet i att han bedöms vara fri från cancern. Men 

det dröjer bara några månader innan sjukdomen är tillbaka. Den här gången för att stanna 

och ta hans liv. Gidlunds berättelse fick stort genomslag och berörde många. 

   I situationer som dessa, där människan drabbas av yttre påfrestningar, använder 

hon sig inte bara av omedvetna försvarsmekanismer utan även copingstrategier. 

Copingbegreppet ringar in hur människan, för att undvika ångest, aktivt hanterar just 

svåra livssituationer (Sand & Strang 2013, s. 170). En av psykologins stora pionjärer, 

Viktor. E Frankl (1971) menar att meningslösheten engagerar; att människan ständigt 

letar efter mening och skapar den. Mening kan definieras på många sätt. Enligt 

copingforskarna Crystal Park och Susan Folkman (1997) innebär mening det som, för en 

person i en viss situation, är betydelsefullt. Definitionen vittnar inte bara om att 

upplevelsen är personlig, utan även om att den är föränderlig. 

  Denna uppsats tar avstamp i psykologin för att, med fokus på meningsskapandets 

betydelse, undersöka Kristian Gidlunds egenberättade upplevelse av sin sista tid i livet. 

Vad händer egentligen inom den döende människan som vet att hon närmar sig döden 

och hur orkar man leva när man vet att man snart ska dö? Uppsatsens syfte och 

frågeställningar dryftas härnäst. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån självbiografin ”I kroppen min: resan mot livets 

slut och alltings början”, söka förståelse av en döende människas innersta 

upplevelsevärld. Till grund för uppsatsen ligger följande frågeställningar: 

 

• Vilka strategier använder Gidlund för att hantera de 

känslomässiga påfrestningar som medvetenheten om den 

annalkande döden medför? 
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• Hur kan Gidlunds berättelse bidra till ökad förståelse av hur 

människan skapar mening i livets slutskede? 

 

1.3 Avgränsningar 

Det fanns tidigt i forskningsprocessen en förhoppning om att kunna basera studien på 

intervjuer gjorda med personer som befinner sig i livets slutskede. Den tanken fick dock 

överges. Det blev nämligen inte bara tydligt att respondenterna skulle bli svåra att få tag 

i, uppgiften skulle dessutom innebära en del etiska svårigheter. 

  Trots att ursprungsplanen övergavs, kvarstod ambitionen gällande att komma åt 

perspektivet som berör en egenberättad upplevelse av den sista tiden i livet. Därför är det 

Gidlunds bok som står i fokus. Att använda en självbiografi som analysunderlag ger en 

direkt tillgång till tankar, känslor och upplevelser. Enligt Dahlberg et al. (2008) är 

självbiografier ofta konkreta och precisa och innehåller inte sällan en stor detaljrikedom. 

Författaren till självbiografin får dessutom möjlighet att skapa ordning i och bearbeta sina 

upplevelser. 

  För att materialet skulle få plats inom ramen för en C-uppsats begränsade utrymme 

fick ett flertal intressanta aspekter av meningsskapande i livets slutskede lämnas därhän. 

Tillexempel så hade flertalet berättelser gett fler perspektiv på förhållandet till den 

annalkande döden. Föreliggande studie fokuserar enbart en berättelse. Fler självupplevda 

berättelser hade visserligen inrymts i studien, men för att kunna gå på djupet, tedde det 

sig lämpligare att fokusera arbetet kring endast en berättelse. 
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2. Metod och material 

Under denna rubrik dryftas studiens metodansats, på vilket sätt arbetet fortskridit samt 

det material som ligger till grund för arbetet. 

 

2.1 Tolkning som metod 

Detta är en kvalitativ studie där självbiografin ”I kroppen min: resan mot livets slut och 

alltings början” har analyserats med hjälp av en hermeneutiskt metodansats. Enligt 

Tebelius & Patel (1987) är avsikten med kvalitativa ansatser att förstå och uttyda 

fenomen. Då avsikten med denna uppsats inte varit att hitta mätbara objektiva svar utan 

snarare att ge innebörd åt och skapa förståelse för en döende människas inre 

upplevelsevärld, föll det sig lämpligt att placera arbetet i en kvalitativ, hermeneutisk 

tolkningstradition. Det som sker i studiens analys är att materialet tolkas för att försöka 

fånga den unika upplevelsen. 

  Enligt Alvehus (2012) handlar kvalitativ tolkande forskning inte om att som 

tolkare själv förstå, utan snarare om att bidra till en mer generell förståelse av det 

studerade fenomenet. Tolkningen ska bidra till att utveckla sätt att betrakta omvärlden på 

och samtidigt kunna bidra med en mer nyanserad bild av den, menar han. 

  Jag har arbetat abduktivt med analys och tolkning vilket innebär att materialet och 

teorin har ett reflexivt förhållningssätt till varandra. Langemar (2008) beskriver detta som 

en slags växelverkan mellan teori och material. 

2.1.1 Hermeneutik 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) handlar hermeneutik om att genom tolkning förstå 

och används ofta för att förmedla upplevelsen av ett specifikt fenomen. Då syftet med 

denna studie var att komma åt just upplevelsedimensionen i ett givet sammanhang, menar 

jag att den hermeneutiska metoden skulle öppna upp för möjligheter att komma åt och 

skapa den förståelse som studien syftar till. Inom hermeneutiken ses människan som en 

meningsskapande varelse, vilket svarar bra mot studiens frågeställningar. 

  Hermeneutiken har rötter inom filosofin. Denna tolkningsläras ursprung återfinns 

inom den protestantiska kyrkan där man tolkade bibeln och andra texter för att söka förstå 

hur människor bör förhålla sig och leva. Begreppet hermeneutik kommer från det grekiska 

verbet ”hermeneuein”, som brukar översättas som ”tolka” (Ödman 2007). Inom 

hermeneutiken behöver man tolka för att förstå och i sin tur se hur mening skapas och nå 

kunskap. 
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  Förståelsen är grunden i det mänskliga tolkandet. För att människa ska kunna 

orientera sig i världen behövs därför förståelsen. Den hermeneutiska tolkningen av 

meningen och innebörden i en text, syftar till förståelse. Tolkning kan förstås som att 

människan försöker förstå det hon upplever och relaterar då det till något som hon redan 

förstått för att i sin tur förstå det upplevda. Människan tolkar således det hon upplever 

genom sin förförståelse. Tolkningen behövs när människan stöter på fenomen hon inte 

har någon förståelse gällande, hon tolkar således för att förstå. Hermeneutiken tolkar 

berättelser för att uppnå förståelse för och ge mening till den (Ödman 2007, ss. 25-26; 

Langemar 2008, ss. 121-122). 

  Langemar (2008) menar att tolkning sker genom en hermeneutisk cirkel. Detta 

förklaras genom att all förståelse är relativ på så sätt att ”delarna i en helhet tolkas utifrån 

helheten och tvärtom” (Langemar 2008, s.  122). Det finns en cirkelrörelse mellan 

kontexten och texten på så sätt att förståelsen alltid är relativ till det sammanhang som 

det tolkade befinner sig i. Även tolkarens historiska sammanhang utgör en referensram, 

vilket bidrar till tolkningen. Det hermeneutiska arbetet kan således se olika ut beroende 

på vem som utför studien (Ödman 2007, ss. 235-236). Det kan även ses som en utmaning 

att det saknas konkreta steg att följa i tillvägagångssättet vid en tolkande studie. 

  Min förförståelse inför inledandet av denna studie har sin grund i ett liv där jag, i 

olika sammanhang, befunnit mig i döendeprocessens närhet. I mitt privata liv har jag 

kommit i kontakt med dödens närvaro då närstående drabbats av sjukdom och dött. Mitt 

arbete som undersköterska inom äldreomsorgen har även det inneburit närhet till 

människor som befunnit sig i livets slutskede. Min förförståelse kan således förstås utifrån 

att jag själv, vid flera tillfällen, förhållit mig till den enskilda döende människans tankar 

och känslor. 

 

2.2 Material 

Materialet för denna uppsats utgörs av en självupplevd berättelse i form av en 

självbiografi. Det är Kristian Gidlunds tankar och känslor som utgör materialet. Föremål 

för undersökningen är således Gidlunds egna ord och uppsatsens primärmaterial ”I 

kroppen min: resan mot resans slut och alltings början”, som utkom 2013. Det var i mars 

2011 som Gidlund fick sin första cellgiftsbehandling mot cancern som hittats i hans mage. 

När detta sker, börjar han skriva bloggen ”I kroppen min” (2013). Cirka ett halvår senare 

bedöms behandlingen som lyckad och Gidlund ses som fri från sin sjukdom. I augusti 

2012 visar det sig att sjukdomen är tillbaka och den här gången för att stanna och ta hans 

liv. Boken är baserad på bloggen där han skriver om sin vardag, sin sjukdom samt om 
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tankar kring livet och döden. Gidlunds berättelse fick stort genomslag och berörde många. 

Jag menar att Gidlunds text utgör ett gott underlag för uppsatsens analys och har valts ut 

med hänsyn till dess syfte. Gidlunds berättelse skildras av honom själv på ett sätt som kan 

betraktas som unikt. Jag påstår vidare att hans målande och välformulerade språk vittnar 

om ett unikt uttryckssätt, vilket i sin tur utgör en god grund för tolkningar av hans känslor 

och tankar. 

 

2.3 Tolkningsprocessen 

Sökande efter bakgrundshistorik av personen Kristian Gidlund utgjorde analysarbetets 

inledande fas, för att i så stor mån det var möjligt, närma mig människan bakom texten. 

Materialet har sedan, utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor, försökt betraktas som 

en helhet och ur denna helhet har olika teman framträtt. Detta i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln (Langemar 2008, s. 122) på så sätt att delarna i en helhet har tolkats 

utifrån helheten och tvärtom. Det fanns en växelverkan mellan del och helhet som gjorde 

att en tydligare helhetsbild av texten kunde växa fram. Alltså gjordes en tematisk tolkning 

av Gidlunds text. För att återkoppla till och belysa de inledande frågeställningarna, valdes 

citat som berör de olika delarna av processen från cancerbesked till livets slutfas, ut. 

Denna urvalsprocess innebar att jag tvingades göra avvägningar i vilka delar jag avsåg 

kunde belysa uppsatsens syfte på bästa sätt. Jag valde partier i boken som jag, utifrån min 

egen tolkning, upplevde knöt an till syftet på ett explicit sätt. 

  Processen fortskred sedan genom att jag, för att kunna besvara inledande 

frågeställningar och finna en struktur, kopplade in det teoretiska ramverket. Citat och 

utvalda delar ur Gidlunds berättelse tolkades sedan med hjälp av teorin. Teorin har alltså 

agerat tankemönster i sökandet efter att förstå Gidlunds innersta tankar och känslor. 

Tolkningen presenteras vidare i studiens analysdel. 

 

2.4 Etiska överväganden 

I denna studie berörs personliga och känsliga delar av en människas sista tid i livet. Att 

materialet utgörs av en egenupplevd, redan publicerad, berättelse beror bland annat på ett 

val baserat på etisk hänsyn. Den text som bearbetas är av författaren menad att läsas av 

andra. Det finns fyra forskningsetiska principer som är viktiga att ta hänsyn till när man 

genomför en vetenskaplig studie. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Langemar 2008, ss. 147-152). I fallet med 

denna studie var självbiografin redan publicerad och författaren hade själv valt att 
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offentliggöra sin berättelse. Materialet har således inte behövt granskas i relation till de 

nämnda kraven. 

  De tolkningar och diskussioner som studiens analysdel tillhandahåller är gjorda 

utifrån vald teori och baserade på tolkning. De bör därför förstås som ett bidrag till 

förståelsen av hur en döende människas inre upplevelsevärld kan förstås. Ambitionen är 

att behandla Gidlunds berättelse med full respekt och på så sätt varken förvränga den eller 

behandla den oetiskt. Att göra en djupdykning i en berättelse på detta sätt kan lägga 

grunden för en förståelse. 
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3. Forskningsöversikt 

Den kunskapsgrund som denna undersökning tar avstamp i kan huvudsakligen härledas 

till forskare och kliniker som beskriver hur människor de mött, hanterar och upplever sin 

situation i livets slutskede. Framförallt belyser den tidigare forskningen hur människan 

som vet att hon snart ska dö förhåller sig till denna vetskap på olika sätt ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Den forskning som framhålls i detta kapitel har gemensamt 

att den visar hur vetskapen om den stundande döden påverkar människans upplevelse av 

mening. Vad som skiljer forskningen åt är med vilka perspektiv man angripit fenomenet. 

Det faktum att den tidigare forskning som framhålls här har olika sätt att belysa 

meningssökande och meningsskapande på, har varit ett aktivt val i urvalsprocessen. 

Ambitionen med urvalet av tidigare forskning har således varit att titta på hur 

meningsskapande i livets slutskede, på olika sätt, förståtts och presenterats av andra. Detta 

för genom att ha flera infallsvinklar att relatera till i diskussionsdelen, kunna bredda 

förståelsen. Referenslistor från avhandlingar och uppsatser som berör liknande ämnen har 

använts för att finna dessa artiklar och verk. 

 

3.1 Livsvärden 

Flertalet studier tyder på att den som är obotligt sjuk befinner sig i en komplex 

livssituation där det behövs stödjande och inte bara fysiska insatser från vården. För att 

visa detta gjorde tillexempel Missel & Birkelund (2011) en undersökning där syftet var 

att söka förståelse för en döende människas innersta upplevelsevärld utifrån tanken om 

människan som meningsskapande varelse. Missels och Birkelunds (2011) studie är 

baserad på intervjuer med fem danska patienter med obotlig matstrupscancer. Studien 

syftar till att nå djupare förståelse för hur patienterna, i en svår livssituation, upplever 

livsvärden. Studiens resultat mynnade ut i olika teman i vilka det går att tyda bland annat 

att sjukdomsbeskedet var början på en känslomässig berg- och dalbana där den sjuke 

pendlade mellan känslor av förtvivlan, tvivel och hopplöshet till känslor av säkerhet, 

öppenhet och hopp. Studien visar vidare att livsvärlden faller samman då människan får 

vetskap om att hon ska dö. Hon hamnar då i en existentiell kris där hon får upplevelser 

av hopplöshet och förtvivlan och där hon hamnar i ett ifrågasättande av varför detta 

drabbar just henne. En tid av förtvivlan övergår till känslor av hopp och detta genererar 

kraft. Det viktigaste i livets slutfas upplevs vara att leva så normalt som möjligt, det 

genererar mod och kraft att livet får fortsätta levas som vanligt. Sociala relationer och 

upplevelsen av stöd i dessa verkar skänka mening hos patienterna. Att uppskatta och 
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värdera livet beskrivs och patienterna tycks uppleva att känslan av meningsfullhet i sig 

själva och i livet frambringar positivitet och livskraft. 

 

3.2 Copingstrategier 

Tidigare forskning finner det viktigt att människan förstår det som händer. Tillvaron 

måste vara begriplig. Lisa Sand, socionom och doktor i medicin, har tillsammans med 

Peter Strang, professor i palliativ medicin, bedrivit forskning som framförallt berör 

existentiell kris och existentiella frågor i relation till döden. De framhåller i boken ”När 

döden utmanar livet: om existentiell kris och coping i palliativ vård” (Sand & Strang 

2013) hur patienter som är inskrivna i palliativ cancervård använder strategier för att 

skydda sig mot överväldigande känslor inför döden. Copingstrategierna ger sammanhang 

och struktur som hjälper till att greppa och förstå tillvaron och gör den på så sätt möjlig 

att hantera. För att kunna parera känslor av meningslöshet, ensamhet och död, länkar 

patienterna sig till känslor av mening, gemenskap och vad som, faktiskt och symboliskt, 

fortsätter att leva (Sand & Strang, 2013). 

  I sin doktorsavhandling ”Existential challenges and coping in palliative cancer 

care” undersöker Sand (2008) copingstrategier hos främst cancerpatienter. I studien 

framgår att människan tar sig igenom kriser genom ett känslomässigt pendlande. Detta 

pendlande tar sig uttryck genom att hon ena dagen kan vara upprymd av välmående 

och/eller välbehag för att nästa dag eller stund känna sig förtvivlad. Sand & Strang (2013) 

hänvisar till Sands studie då de framhåller att livet har en fundamental betydelse i just den 

pendlingen. De skriver att det ”verkade som om informanterna behövde hämta kraft och 

trygghet från livet för att de skulle orka dö” (Sand & Strang 2013, s. 192). 

Copingstrategierna som framkom benämns som livslänkar. Livslänkarna kan ses som 

symboler för livet och lindrar alltså i den svåra situationen. Närvaron av en annan 

människa eller att tända en lampa är exempel på vad som kan ses som länkar till livet. 

 

3.3 Känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) har tillämpats som en användbar teori i flera 

studier inom den palliativa vården (Sand & Strang 2013). Begreppet kommer från Aaron 

Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Tidigare forskning visar att denna känsla 

ger motståndskraft i svåra situationer och att den har en skyddande effekt vid 

känslomässiga prövningar. Antonovsky fann det intressant att titta närmare på varför 

kvinnor som befunnit sig i koncentrationsläger inte bröts ner av dessa svåra upplevelser 

utan snarare uppgav sig ha en tillfredsställande kroppslig och psykisk hälsa. Det han 
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kunde påvisa med sin forskning var att den som uppfattar sin tillvaro som hanterbar, 

meningsfull och begriplig skyddas från att, på ett själsligt plan, brytas ner (Antonovsky 

1991). 

  Resultatet från en studie av hur patienter med hjärntumör och deras anhöriga 

bearbetar sin svåra situation, visar att patienterna brukar varierande delkomponenter i 

KASAM på ett sätt som gör tillvaron mer uthärdlig (Sand & Strang 2013, ss. 92-95). I en 

annan studie har Strang & Strang (2001) studerat betydelsen av KASAM mellan enskilda 

patienter och deras närstående. Resultatet visade där att medicinska symptom som 

andnöd, trötthet och förstoppning begränsade patienternas förmåga till interaktion och 

sociala situationer. Detta, i sin tur, medförde att patienternas självbilder utmanades. 

 

3.4 Andlighet 

I en fenomenologisk undersökning av Asgeirsdottir et al. (2013) beskrivs andlighetens 

påverkan på människans välbefinnande i livets slutskede. Studien är baserad på 

kvalitativa intervjuer med tio personer som alla befinner sig i ett palliativt skede. Den 

andliga dimensionen visar sig i analysen vara av betydelse för deltagarna och i resultatet 

kan utläsas tre teman som alla belyser andligheten. Dessa teman är: 1. Livskedjan; 

meningen av familjerelationer. 2. Meningen med Gud/en högre makt. 3. Andlig utövning. 

Andlighetsbegreppet inrymmer både religiösa och icke-religiösa aspekter av människans 

liv; allt som ger mening i livet förenas i begreppet, såväl existentiella dimensioner som 

sociala relationer. Deltagarnas svar visar att de genom andligheten når kärnan av sin 

existens. Deras främsta faktor till mening är familjen, men även andlig utövning som 

meditation och böner stärker välbefinnandet. Detta välbefinnande ska enligt studien 

resultera i en känsla av lugn som i sin tur leder till att de kan fokusera på livets positiva 

och goda saker. Resultatet visar vidare att deltagarna har en tro på Gud eller på en högre 

makt. Gud och/eller den högre makten betraktas som en omsorgs- och kärleksfull kraft 

som, i den svåra livssituationen, erbjuder dem en känsla av stöd och trygghet 

(Asgeirsdottir et al. 2013). 

 

3.5 Mitt bidrag till forskningen 

Denna studie syftar alltså till att söka förståelse för, tolka och belysa en döende cancersjuk 

människas innersta upplevelsevärld. 

  Majoriteten av den tidigare forskning jag kommit i kontakt med har sin grund i 

intervjuer och faktiska möten med svårt sjuka och/eller döende patienter. Förhoppningen 

är att kunna addera ytterligare dimensioner till förståelsen av fenomenet genom att 
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anamma ett inifrånperspektiv. Att analysera en självbiografi blir emellertid ett annat sätt 

att närma sig och få tillgång till en döende människas inre känslo- och upplevelsevärld. 

Jag menar att det i självbiografin finns ett obegränsat utrymme att klä känslor, upplevelser 

och tankar i ord på ett sätt som kan tänkas vara begränsat i till exempel en 

intervjusituation. 
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4. Teoretisk referensram 

Det här kapitlet avser att ge läsaren en bakgrund till uppsatsens teoretiska ramverk. 

Framställningen är en beskrivning av den amerikanske religionspsykologen Kenneth 

Pargaments (1997) copingteori och dess huvuddrag. Teorin är för omfattande för att 

återges i sin helhet. De delar av den som presenteras har valts ut för att de är relevanta 

och på så sätt användbara i denna studie. En av uppsatsens frågeställningar handlar om 

att titta på hur om och i så fall hur människan skapar mening i livets slutskede. Det är 

alltså ett försök att i Gidunds text hitta sådant som tyder på att han skapar mening i 

samband med vetskapen om sin annalkande död. Strategier som i sin tur skulle kunna ha 

betydelse för hans individuella coping. 

 

4.1 Coping – en översikt 

Copingbegreppet kan spåras tillbaka till Sigmund Freuds (2002) psykoanalytiska teori 

som handlar om försvarsmekanismer. De mänskliga försvarsmekanismerna beskrevs av 

Freud som omedvetna barriärer. Då inre drifter konfronteras med en yttre verklighet ska 

dessa barriärer blockera de känslor som uppstår, enligt Freud. Hans dotter Anna Freud 

(1976) studerade i sin tur vidare hur barn hanterar stress i krig. Hon tog vid sin fars 

forskning och utvecklade hans teori om försvarsmekanismer till att inte bara omfatta ett 

skydd vid inre hot, utan även vid yttre hotfulla händelser. 

  Coping studerades från början i förhållande till de psykoanalytiska 

försvarsmekanismerna. Först på 60-talet, med hjälp av den amerikanske psykologen 

Richard Lazarus, börjar begreppet också omfatta hur friska människor i sin vardag 

förhåller sig till och hanterade jobbiga känslor. Lazarus visar med sin forskning att 

reaktioner i psykiskt påfrestande situationer kan modifieras av psykiska strategier, för att 

hantera den aktuella situationen. Han presenterar tillsammans med Susan Folkman 

ungefär 20 år senare en modell där coping förklaras som en flerstegsprocess – 

copingprocessen (Lazarus & Folkman 1984). Coping är ett sätt för människan att hantera 

en svår eller problematisk livssituation och därmed ett sätt att förhindra eller undvika att 

andra tillstånd, såsom ångest, uppkommer. 

  Det engelska ordet coping används vanligtvis även i svensk litteratur då det saknas 

svenska begrepp som på ett fullständigt och rättvist sätt inringar dess flexibla karaktär. 

(Se ex. Sand & Strang 2013; Geels & Wikström 2012) I linje med detta används begreppet 

oöversatt även i detta sammanhang. Här ska copingprocessen förstås som en process med 

olika strategier genom vilken människan hanterar påfrestningar. 
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4.1.1 Kenneth Pargaments copingteori 

I boken ”The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice” (1997) 

beskriver Kenneth Pargament sin teori som är uppbyggd på hans egen och på andras 

forskning. Enligt Klaassen et al. (2009) kan Pargaments teori teoretiskt ses som en 

vidareutveckling av Lazarus och Folkmans forskning. Teorin tillhandahåller en modell 

för att beskriva hur människan försöker bemästra, bemöta och anpassa sig till inre och 

yttre stress eller konflikter. Pargament förklarar det som ”a search for significance in 

times of stress” (Pargament 1997, s. 90). Sökandet inte är statiskt, utan en process som 

förändras med tiden. 

  Ordet stress används i biologi och psykologi för de överbelastningar som har en 

dålig effekt på en organism. Stressorer å sin sida är de yttre faktorer som orsakar 

överbelastningen. Hur människan svarar på stressorer, alltså hur hon ”copar”, är 

individuellt och beroende av en mängd faktorer. Såväl situationella som individuella 

faktorer i omgivningen bestämmer hur människan "copar” och hur stressfyllda olika 

situationer är. Den individuella bedömningen av vilka möjligheter som finns att hantera 

en situation, påverkas också den av olika faktorer. Copingprocessen involverar alla 

aspekter av det mänskliga livet. Den pågår således inte bara inom människan utan även i 

det mänskliga samspelet och i det omgivande samhället (Pargament 1997, s. 85). 

  Pargament utgår i sin beskrivning av copingprocessen från åtta antaganden, i och 

med vilka han vill fånga flödet i processen. Dessa antaganden är: 

 

1. Människor söker signifikans. 

2. Händelser evalueras i termer av dess signifikans till människor. 

3. Människor tar med sig ett orienteringssystem till copingprocessen. 

4. Människor översätter orienteringssystem till specifika metoder av coping. 

5. Människor söker signifikans i coping genom mekanismer av bevarande och 

förändringar. 

6. Människor väljer den coping som är mest tilltalande. 

7. Coping är innesluten i den kulturella kontexten. 

8. Coping utvärderas som resultat och som process. 

 

Det grundläggande antagandet i teorin är att människan söker efter signifikans. Med 

signifikans menas det som är viktigt för individen, instutionen eller kulturen (Pargament 

1997, s. 31).  Signifikansen är både subjektiv och objektiv till sin karaktär; subjektiv på 

så sätt att den handlar om värden och värderingar och objektiv då det signifikanta istället 
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handlar om livsaspekter eller ”objekt” som är av vikt för den enskilda människan. Här 

kan det alltså handla om något materiellt, fysiskt, psykologisk, andligt eller socialt 

(Pargament 1997, s. 270). Signifikans beskrivs ha en fenomenologisk betydelse för 

människan. Det handlar om en känsla av meningsskapande genom att människan 

fokuserar på det som är betydelsefullt och viktigt i livet. 

  Processen som innebär att söka efter signifikans innefattar mer än själva sökandet, 

människan strävar nämligen också efter att bibehålla eller beskydda relationen till det 

signifikanta som hon funnit. Är detta inte möjligt, strävar hon istället efter att förändra 

det signifikanta. Pargament (1997) förklarar det som att det är två funktionella 

mekanismer som styr när människan utsätts för stress; antingen värnar hon om 

signifikansen eller så förändrar hon den. Tabellen som följer, redovisas som en översatt 

version av originalframställningen. Den påvisar strategier för bevarandet av och/eller 

förändrandet av signifikansens medel och mål (Pargament 1997, s. 111). 

 

Signifikansens mål 

           Bevarande av mål     Förändring av mål 

 

Bevarande av medel 

Vägar till signifikans 

Förändring av medel 

 

 

Figur 1: Pargaments modell för att bevara eller 

förändra medel och mål (Pargament 1997, s.111). 

 

I denna studie är Pargaments fyrfältsmodell en central utgångspunkt och utifrån den görs 

försök att identifiera vilka copingmetoder som framträder i Gidlunds berättelse. 

  I en bevarande strategi värnas signifikansen och den innebär att människans 

orienteringssystem är oförändrat och att hon söker behålla tidigare mönster och 

förhållningssätt. För att bibehålla signifikansen i stressande situationer förnekas ofta det 

inträffade. Alternativt så får omgivningen agera stöd. 

  Den rekonstruerade strategin innebär att målet är detsamma men att nya vägar till 

målet prövas. Orienteringssystemet modifieras på så sätt att man använder nya medel och 

söker nya resurser i form av till exempel vanor, tankemönster och relationer. 

Rekonstruktionen som metod sker bland annat då vägen till signifikans präglas av hinder. 

Omvärdering Bibehållande 

Rekonstruktion Nyskapande 
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  Re-valuation, eller omvärdering, syftar till att beskriva den strategi som förändrar 

målet med signifikansen, men som bevarar medlen för att nå dit. Pargament (1997) menar 

att människan under copingprocessen når nya insikter om vad som faktiskt är 

betydelsefullt. Det förekommer inte sällan när människan får ett sjukdomsbesked eller 

befinner sig i en livshotande situation. Människan omprioriterar i situationer som dessa 

och hon försöker till följd få ut mer av nuet. 

  Den nyskapande strategin innebär en omvandling av signifikansen i form av såväl 

medel som mål. Här skapas ett nyss sätt att leva och denna strategi förändra på ett tydligt 

sätt människans orienteringssystem. 

  Människans orienteringssystem definieras och beskrivs av Pargament som 

”general dispotions to use particular means to attain particular ends in living” (Pargament 

1997, s. 59). Människan tar resurser ifrån sitt orienteringssystem i samband med svåra 

händelser, det påverkar henne i hennes val och styr henne i olika riktningar. Resurserna 

kan vara tidigare upplevelser av liknande situationer och de kan vara till hjälp eller till 

hinder i processerna. Orienteringssystemet, som omfattar vanor, personlighet, 

erfarenheter, relationer, föreställningar och grundläggande värderingar, kan liknas vid de 

linser människan betraktar världen genom (Pargament 1997, s. 100). Det går inte att 

”copa” med hjälp av verktyg som man inte har tillgång till.  
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5. Presentation av litteraturundersökning 

Under denna rubrik presenteras en sammanställning av vad som, utifrån studiens syfte, 

kan ses som bokens mest relevanta delar och således det underlag som i kapitel sex ska 

komma att tolkas med hjälp av Pargaments teori. Datamaterialet har här försökt betraktas 

som en helhet och ur denna helhet har olika teman framträtt. Temana presenteras nedan 

och styrks med citat från boken. Den uppmärksamme läsaren märker snart att citaten inte 

sällan framträder i kronologisk ordning i respektive delkapitel. Detta helt enkelt för att 

återspegla Gidlunds upplevelser på ett så rättvist sätt som möjligt, tydligt är nämligen att 

hans tankar, känslor och upplevelser förändras ju närmare döendet han kommer. 

 

5.1 Personen bakom sjukdomen 

Dalarna innebär rötter och trygghet för Gidlund. Han arbetar som musiker och journalist, 

tycker om hockey och hästar och beskriver sig själv som en äventyrslysten och nyfiken 

person som aldrig varit rädd för att sticka ut och som aldrig haft svårt för att prata om 

annorlunda saker. Det har aldrig rört honom hur hans åsikter uppfattas och han har således 

aldrig medvetet undvikit att ge sig in i diskussioner och konflikter. Enligt sin egen utsago 

är han duktig på att se framåt, är målmedveten och egentligen inte uppgiven. Hans arbete 

som journalist innebär att han arbetar med att berätta. Berättandet har blivit hans liv, 

menar han. Det som lockar och som sedan länge varit ett mål handlar om att rapportera 

från konflikter. Han vill se det som ingen annan orkar se och vara där ingen annan är. 

Konflikter har lockat och därav finns en vilja att berätta det som människor måste höra 

(Gidlund 2013, s. 18, 24, 29, 47, 133, 191). 

 

5.2 Att bli sjuk och att förändras 

Det här temat behandlar hur Gidlund upplever de kroppsliga och personlighetsmässiga 

förändringar som sker i samband med och som konsekvens av sjukdomen. Hans berättelse 

tar sin början i mars 2011. Citatet som följer är hämtat från bokens inledande kapitel: 

 

Det här är nog en självisk bok. Skapad av mig själv. För mig själv. Om du vill 

läsa får du gärna göra det. Men det här är mitt sätt att hantera den här 

situationen. Mitt sätt att tygla det som har tvingat sig in i mitt liv. 

(Gidlund 2013, s. 9) 

 

Han fortsätter genom att be om ursäkt för om det är så att någon blir upprörd över att få 

reda på sjukdomen ”på det här viset” (Gidlund 2013, s. 9). Men det finns ingen som är 
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lika upprörd över detta som han själv, lovar han. ”Jag har cancer. Allting har förändrats” 

(Gidlund 2013, s. 9). I april börjar cellgiftsbehandlingen. Han spekulerar i samband med 

detta kring att han snart ska komma att tappa sitt hår vilket föder en rädsla. Med metaforer 

talar han om att samla ihop sitt eget hår som att sopa ihop resterna och spillrorna av sig 

själv: 

 

Vill inte se mig själv i spegeln – tunnhårig, striphårig. Vill inte se hur jag själv 

bryts ner. Går sönder. Därför ska jag springa före sjukdomen. Försöka ligga 

steget framför. Snart går jag in i badrummet. Klipper mig. Kort. 

(Gidlund 2013, s. 15) 

 

Han ger stundvis uttryck för att vara trött på livet på grund av sin sjukdom; den hånar och 

förolämpar. Vetskapen om cancerns sliter och tröttar ut, men det som sliter mest är att 

behöva bli gammal, mot sin vilja (Gidlund 2013, s. 21). 

  I boken beskrivs en situation då han sitter hos läkaren och de bläddrar i sina 

respektive kalendrar för att tillsammans bestämma ett datum för den stundande 

operationen. Han uttrycker sig så här i samband med den händelsen: 

 

Jag har svårt att se någon mening. Börjar bli omotiverad. Börjar bli cynisk. Jag 

ser hur jag själv – den ursprungliga pojken – tynar bort. Hur fantasins skapelse 

bleknar. Hur min optimism, som alltid funnits vid min sida, plötsligt avtar. Hur 

den blir en trogen hund som blir allt äldre, svagare. Hur den närmar sig slutet. 

Trots det är tankarna det enda jag har. Funderingarna. Oron. Längtan. 

(Gidlund 2013, s. 39) 

 

Första dygnet efter operationen är ett smärtsamt sådant. Gidlund hade räknat med att det 

skulle göra ont men den smärta han råkar ut för är värre än den föreställda. Dock är 

smärtan ingenting han säger så mycket om. Resonemanget kring detta lyder: 

 

Svarade låga siffror när jag skulle beskriva känslan utifrån en tiogradig 

smärtskala. Antog att det var så där det behövde få kännas. Min kropp hade ju 

blivit överfallen, utsatt för ett övergrepp. Jag var skadad. Och det i sig sätter 

fingret på sjukdomens skruvade logik: för att bli frisk måste jag först bli väldigt 

sjuk. För att bli stark, först svagare än någonsin. 

(Gidlund 2013, s. 76) 

 

Genomgående i boken uttrycks olika mentala och fysiska prövningar som kroppens 

förändring medför. Han berättar om hur han en dag tittar ner på sin mage och ser ärret 
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som blivit efter operationen. Hur han kommer att se ut från och med nu. Han har inte velat 

titta på sin mage. Inte vågat. Tankarna går så här: 

 

Plötsligt började jag tänka på nattens dröm. Om sex. Om min kropp. 

Tillsammans med någon annan. Och jag kunde inte låta bli att undra hur det 

kommer att utveckla sig. När jag kommer att visa mig för någon igen. Om jag 

kommer att visa mig för någon. Om. För jag är någon annan nu. Min kropp är 

annorlunda. Jag kommer alltid att bära med mig detta. Kommer aldrig att 

kunna gömma mitt ärr. 

(Gidlund 2013, s 85) 

 

Gidlund sörjer sin gamla kropp men tvingas lära känna och acceptera den nya kroppen. 

Cancern är konstant närvarande i tillvaron, bara borta korta stunder. ”Sedan kommer den 

tillbaka som en främling och sätter sig vid min sida” (Gidlund 2013, s. 194). Gidlund 

förklarar det som att han, som en konsekvens av detta, umgås mindre och mindre med 

den person han tidigare var. Kroppen förändras mot hans vilja och det gör ont. I kapitlet 

som följer tittar vi närmare på hur känslor som dessa tar sig uttryck. 

 

5.3 Känslomässiga reaktioner 

Med känslomässiga reaktioner menas hur känslor av orättvisa och ilska kring att vara sjuk 

uttrycks. Det framgår en önskan om att sjukdomen vore mer konkret; att den vore någon 

som det går att föra en konversation med eller någon som kunde stå till svars för och 

förklara varför han blivit sjuk. Det efterfrågas en anledning till varför cancern drabbat 

honom. Han uttrycker det så här: 

 

Det vore rättvist om det fanns någon som kunde stå till svars för det här. Någon 

som åtminstone försökte motivera varför jag gått och blivit sjuk. Det vore 

rättvist om det fanns något klubbat beslut, ett skriftligt protokoll, en framröstad 

anledning till varför. Men några sådana finns inte. 

(Gidlund 2013, s. 34) 

 

Citatet illustrerar ett av flera sätt som den upplevda orättvisan sig uttryck på. Också en 

ilska över att cancern drabbat honom, framgår tidigt i boken. Sjukdomen försämrar inte 

bara det fysiska måendet utan tar också hans tid. De begränsningar som sjukdomen för 

med sig föder bitterhet och plågsamhet. Bitterheten i sin tur, provocerar honom mest av 

allt. Som en konsekvens av ilskan framgår en önskan om att cancern vore en käft som han 
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kunde få plåga och slå på med knutna nävar. Men hotelserna är uttryck för en 

personlighetsförändring, menar han, vilket plågar honom. Han uttrycker sig så här: 

 

Det här är inte jag. Du gör mig ond. Och du lyssnar inte ens. För du är ingen 

människa. Du är cancern i min kropp. Jag kommer alltid att hata dig för det. 

(Gidlund 2013, s. 35) 

 

Gidlund avundas vänners och bekantas framtidsplaner då hans egna får ställas in. Denna 

känsla av avund förklaras även den som en förändring och något främmande. Det gör ont 

i honom att se sig själv förändras mot sin egen vilja. Han beskriver det som att han 

försöker men inte orkar behålla sig själv. Det mest rationella är därför att hålla sig undan. 

För att vara ifred och vänta tills allt blir bättre, åker han ensam till en stuga i skogen som 

hans farfar byggt. Där kan han gömma sig och vara ensam och tyst, på ett sätt frisk. Denna 

fristad fyller honom med folktro och kraft (Gidlund 2013, ss. 55-56). 

  Vid ett tillfälle redogörs det i boken för hur han springer ut på gatan utan skor och 

skäller ut sjuksköterskorna, när det i själva verket är sjukdomen han vill konfrontera 

(Gidlund 2013, s. 309). I samband med att brodern till en nära bekant plötsligt dör, föds 

ytterligare ilska. Den tar sig uttryck på följande sätt: 

 

Jag vill sparka i luften. Låta tomheten ta slagen. Men det som hotar mig går 

inte att ta på. Min sjukdom har varit abstrakt från dag ett. Ett skällsord, ett 

begrepp, men aldrig något som synts mer än ett ärr. För det är som att jag 

måste få det ur mig: att 2011 har varit för mycket. Att det pryglat min familj. 

Att det stampat på oss. Spottat. Därför vill jag hota det med knutna nävar. 

Eller så vill jag be det på skrubbade pojkknän, att försvinna och aldrig mer 

komma tillbaka. För det måste räcka nu. Nu. Måste. Det. Räcka. Så jag tittar 

på mig själv i spegeln. Jag kanske har tunnare hår nu än förr. Det kanske är 

dags att raka skallen. Igen. Men sådant spelar inte längre någon roll. 

Plötsligt är det inte vad jag ser. För jag ser någon som när det här är över 

ska omfamna livet som om det vore ett otröstligt barn. Jag ska bära dig fram, 

du där i spegeln. Tillsammans ska vi leva. Och vi ska göra det för alla dem 

som inte längre får vara med. Det är på något sätt min skyldighet, både mot 

mig själv, och mot dem jag älskar. 

(Gidlund 2013, s. 138) 

 

Citatet illustrerar alltså den ilska som uppkommer i och med att den bekantas bror avlider. 

Citatet visar också att det uttrycks en tro på att det finns ett slut på ”det här”. När ”det 
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här” är över ska Gidlund omfamna livet och leva. Han ska leva för dem som inte längre 

lever, då det är hans skyldighet mot sig själv och mot de som han älskar. 

 

5.4 Att ha nära relationer 

Relationerna är viktiga i Gidlunds liv. Detta framträder bland annat då han skriver om sin 

syster, hur hon finns nära, skyddar och aldrig kommer att släppa taget om honom. Citatet 

som följer illustrerar detta: 

 

Min syster kom tydligen förbi. Och när jag vaknade på morgonen efter låg hon 

sovande på mitt golv, på mattan under en tunn filt. Jag kommer alltid älska dig 

för det, min vackra syster. Hur du kom att sitta alldeles bredvid, hur du vägrade 

att gå ifrån mig, trots att jag knappt var medveten om att du var nära. Att du 

låg och sov på mitt golv, men ändå vaknade med ett leende. Hur du stryker 

runt i min närhet som för att skydda mig. Hur du aldrig kommer att släppa taget 

om den bror som blir allt mindre. 

(Gidlund 2013, s. 112) 

 

Systern, likt resten av familjen och vännerna kan han visa sina tankar och rädslor för. I 

boken framhålls en situation där han berättar för sina vänner hur mycket han älskar dem 

och att han skulle göra vad som helst för dem. Han fortsätter: 

 

[…] de måste lova att ta hand om de barn som de kommer att få någon gång i 

framtiden. […] jag vill att de ska veta att jag inte väljer bort dem när döden 

kommer. Att jag aldrig skulle välja bort deras kärlek och vänskap får något 

annat, hur det här än kommer att gå. 

(Gidlund 2013, ss. 201-202) 

 

”Och sedan har jag så klart min familj. Vi har en väldigt ärlig relation. Det har vi alltid 

haft”, skriver Gidlund (2013, s. 130). 

  När han en dag är hemma i Borlänge hos sina föräldrar lägger han märke till hur 

de har åldrats. Mammans plågas av smärta i höften och pappans hår har blivit grått. När 

han sitter lutad mot husväggen och beskådar sina föräldrar dona i trädgården slår det 

honom att hans föräldrar alltid ställt upp. Hur de alltid lyssnat, alltid försökt förstå och 

alltid gjort sitt bästa för att finnas där för honom och syskonen. Tanken har alltid varit att, 

en gång, få ge tillbaka och finnas där för dem. Hans resonemang utmynnar i tankar om 

att aldrig få se sina föräldrar bli riktigt gamla, han kommer aldrig att kunna ge tillbaka till 

dem genom att finnas där då deras liv närmar sig slutet (Gidlund 2013, s. 213). 
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  Omtanken om de nära märks även i hur han vill skydda dem från att behöva stå 

till svars för och kommentera det liv han levt. Han vill därför ”ligga steget före” genom 

att berätta sina hemligheter i boken. Han förklarar det så här: 

 

Mina hemligheter ska vara svåra att gräva fram. Taktiken använder jag för att 

försvara den familj som jag lämnar efter mig. De ska inte behöva kommentera, 

stå till svars. Om någon har problem med hur jag valt att leva mitt liv ska de ta 

det med mig. Jag står ansvarig för mina beslut. Ingen annan. 

(Gidlund 2013, s. 289) 

 

I de viktiga relationerna ingår även umgänget med hästarna. Gidlund får vid ett tillfälle 

frågan hur han orkar ta sig igenom livet med cancer. Umgänget med hästarna och kraften 

de ger honom, blir ett utav svaren. De ger nämligen kraft och avslappning. 

 

5.5 Tankar om framtiden 

I och med de känslor som uttrycks i samband med operationen, uttrycker Gidlund att han 

ska skriva en lista på saker som han ska göra när ”allt det här är över” (Gidlund 2013, s. 

39). Det finns en uttalad förhoppning om att det blir en kraftfull och lång lista. Men han 

vet redan innan han skrivit den vad det är han hoppas på; att han återigen ska bli naiv. 

Han vill helst av allt fortsätta tro att livet, trots allt, är en vacker historia. 

  Gidlund söker efter inspiration, för det är vad han behöver. Han uttrycker även att 

han behöver glädje över att leva, och att allt skulle vara så mycket enklare om han vore 

trött på allt. Han upplever det nämligen som sitt största problem att han är mer sugen på 

livet än vad han någonsin varit trots att han har en kropp som sviker (Gidlund 2013, s. 

194). Då tankarna är som mest cyniska, upplevs döden som en befrielse. Världen är på 

väg åt helvete, skriver han som ett resultat av en lång redogörelse av exempel på detta 

(Gidlund 2013, ss. 315-317). 

  Cellgiftsbehandlingarna resulterar till en början av sjukdomsförloppet i att cancern 

är borta. Men det dröjer bara några månader innan den kommer tillbaka. Snart efter 

beskedet om dess återkomst, kommer allt oftare tankarna på, fantasierna kring och 

drömmarna om den egna döden. En återkommande undran berör vad döden egentligen 

skulle komma att innebära. Resonemanget lyder så här: 

 

I nätternas mörker, i dagarnas slummer, bland tårar och förvånansvärt lugn har 

jag vävt fram en bild. En illusion som vuxit sig allt starkare. Och det jag ser 

skänker mig tröst. Gör mig lockad. Nyfiken. Döden kommer. Den sveper sina 

armar om mig. Tar mig med. Sakta sluter jag ögonen. Mörkret. Som att sjunka 
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ner i ett varmt bad. Hela kroppen i ett orgasmiskt rus. Skälvande. Rysningar. 

En okänd smekning. Långsamt öppnar jag åter mina ögon. Jag reser naken 

genom rymden. Ser stjärnstoft, okända planeter och galaxer utan namn. Allt 

sveper förbi. Hastigt. Sakta. I detta stadium finns plats för allt. Färger 

exploderar framför mig. En röst, ett väsen, en känsla kommunicerar rakt in i 

mitt inre. Utan att tala får jag svar på allt som jag någonsin undrat över. Gåtan 

om varför jag drabbades av sjukdomen reds ut. Något viskar och stillar min 

oro över dem som jag lämnar efter mig. I min död finns ingen fara. Den 

osynliga kommunikationen fortsätter. Svaren kommer. Injektioner i mitt 

medvetande. Jag fortsätter min nakna resa genom solsystemet. Över aldrig 

upptäckta stjärnhimlar. Snuddar svarta hål. Ges insikter. Frågorna blir färre. 

Svaren fler. Känslan av det varma badet och den orgasmiska njutningen är 

konstant. Med mig. I mig. Runtom mig. Historiens olösta mysterier förklaras. 

Mitt livs funderingar likaså. Vid glittrande supernovor ges jag lugnet. Vilan. 

Resan tar den tid som den behöver. Ett ögonblick. Eller en evighet. När 

frågorna försvinner känner jag återigen en trötthet komma mot mig. Jag flackar 

med blicken. Rymden blir blekare. Stjärnorna far längre bort. Jag blundar. 

Öppnar ögonen. Blundar igen. Orkar inte. Öppna. Ögonen. Dödens första fas 

går mot sitt slut. Nu börjar något annat. Evigheten. 

(Gidlund 2013, s. 319-320) 

 

Citatet visar att illusionen, den bild han säger sig ha vävt fram, om döden, skänker tröst 

och gör honom lockad och nyfiken på vad som väntar. Tankarna och funderingarna kring 

döden tar sig uttryck på flera sätt. Bland annat uttrycks att han, precis som i livet, vill hitta 

en tillhörighet och en gemenskap. Han riktar sig även till sin pappa vid ett tillfälle där han 

berättar om hur han gör i ordning en plats i mörkret, och uppmanar honom att inte vara 

rädd. För när han ”kommer” blir allt ljust igen (Gidlund 2013, ss. 191, 214). 

  Vardagen framhålls i livets slutskede som ”en konstant nära-döden-upplevelse” 

(Gidlund 2013, s. 324). Målande beskrivs vad som kommer att ske i ”Dödens andra fas. 

Den bestående. Den efter världsrymden.” (Gidlund 2013, s. 326). Förutom att han mest 

av allt förväntar sig ett lugn, beskrivs bland annat hur han i döden ska prata ut med sin 

farfar och hålla om sin farmor. Han fortsätter: 

 

Mitt barn. Vi ses efter att världen har rämnat. Du behöver aldrig mer känna 

någon rädsla. Ingen oro. Inget obehag. Jag ska vandra med alla de barn som 

väntar på någon. Som saknats. Som försvunnit. Som gått för tidigt. Kanske är 

det därför jag blivit sjuk. Kanske är det också därför jag måste gå, tidigare än 

en tanke någonsin trodd. För som någon sa: Min frånvaro här, är en hemkomst 

någon annanstans. 

             (Gidlund 2013, s. 327) 
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Gidlund finner, som citatet illustrerar, en mening i att dö ung så han kan ta hand om alla 

de barn som finns i oändligheten. I boken får läsaren ta del av ett brev han skrivit till sitt 

barn i drömmarna. Detta brev vittnar om att den största sorgen i livet är att han inte fick 

några egna barn. Han skriver bland annat: ”Vackraste, underbara unge. Vi kommer aldrig 

att ses. Men jag älskar dig ändå” (Gidlund 2013, s. 205). 

Ytterligare tankar kring döden mynnar ut i en uppmaning till de som fortsätter 

leva. Den lyder som följer: 

 

Kanske tar allt slut. Kanske blir det ingen fortsättning på resan. Kanske har jag 

kommit till horisontens rand. Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på 

jorden. Därför ser jag det tydligare nu: Jobba inte för mycket. Låt inte 

känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga 

säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden. Äventyret väntar, om ni bara vill. 

Jag ska göra mitt bästa för att min död ska bli just ett sådant. En dag kommer 

jag att gå. Jag vet inte när. Jag kan reda känna fukten. 

(Gidlund 2013, s. 330)  
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6. Analys 

I det här kapitlet analyseras och tolkas Kristian Gidlunds text med hjälp av Kenneth 

Pargaments copingteori. Denna tolkningsfas innebar en noggrann granskning och 

bearbetning av materialet. De underrubriker som återfinns i analysen utgörs av begrepp 

och uttryck som är hämtade från teorin. Att presentera materialet på detta sätt, förväntas 

ge ett tydligt underlag till förståelsen av Gidlunds berättelse. 

 

6.1 Signifikans 

Syftet med denna uppsats var alltså att, utifrån självbiografin ”I kroppen min: resan mot 

livets slut och alltings början”, söka förståelse av en döende människas innersta 

upplevelsevärld. För att kunna förstå Gidlunds meningsskapande i relation till 

Pargaments teori om copingstrategier, har det relevans att titta på vad som är viktigt i livet 

för Gidlund. Signifikans beskrivs av Pargament (1997) ha en fenomenologisk betydelse 

för människan. Med detta menas en känsla av meningsskapande genom att man fokuserar 

på det som är betydelsefullt och viktigt i livet. Under tillexempel depressiva perioder i 

livet då signifikans kan vara helt frånvarande, kan det trots allt finnas ett sökande och ett 

hopp (Pargament 1997, ss. 92-94). 

  Det mest betydelsefulla i livet identifierar Gidlund som kärlek, vilket kommer till 

uttryck framför allt genom på vilket sätt kärleken och närheten till familjen och vännerna 

framställs. Men även sådant som dalarna, hockey, hästar, att prata om saker, söka äventyr, 

uppleva och upptäcka beskrivs som signifikativt. Att få barn är även det signifikativt. 

Kanske det mest betydelsefulla i livet. Men på grund av den rådande situationen, blir den 

drömmen ouppnåelig. Brevet till barnet i drömmarna vittnar om detta. Signifikansen 

framträder alltså i Gidlunds berättelse i olika former; den är både subjektiv (i form av till 

exempel kärlek) och objektiv (i form av till exempel hockey) till sin karaktär. 

  Gidlund får frågan hur han orkar ta sig igenom livet med cancer. Umgänget med 

hästarna och kraften de ger honom, blir ett utav svaren. De ger kraft och avslappning. En 

tolkning av detta är att Gidlunds behov av närhet, kärlek och samtal bearbetas i copingen 

genom att hålla om, vara nära och prata med hästarna. 

 

6.2 Orienteringssystemet och resurser i copingen 

Pargaments tredje antagande handlar om att människan har ett orienteringssystem som 

hon bär med sig i copingprocessen. Orienteringssystemet, som omfattar vanor, 

personlighet, erfarenheter, relationer, föreställningar och grundläggande värderingar, kan 

liknas vid de linser människan betraktar världen genom (Pargament 1997, s. 100). 
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  Gidlunds berättelse präglas genomgående av målande beskrivningar av de starka 

känslor han hyser till familj och vänner. De har en nära relation, och både vänner och 

familj tycks ställa upp i situationer då det behövs. Han ser dem som viktiga och 

ovärderliga i sitt liv. Stödet och kärleken från de närstående ökar således välbefinnandet. 

Det tidigare presenterade citatet om systern vittnar om just det. 

  Relationerna kan ses som en nämnare i Gidlunds orienteringssystem och kan 

således tänkas utgöra resurser i copingen. Det sociala nätverket utgör en stor resurs i de 

jobbigaste stunderna. Stödet som systern ger i den omnämnda situationen, vittnar även 

om kärlekens kraft. De sociala relationerna bringar mening i livet. 

  Själva skrivandet om sitt liv och sin sjukdom kan ses som exempel på hur särskilda 

delar av Gidlunds egenskaper och personlighetsdrag utmärks i copingen. Han lockas ju, 

som vi sett, av att diskutera och att prata om annorlunda saker och vill se det ingen annan 

orkar se och vara där ingen annan är. Han besitter en vilja att berätta det som människor 

måste höra. Han skriver att boken nog är självisk och att den är skapad för att han ska 

kunna hantera situationen och på så sätt hantera de känslomässiga påfrestningar som 

sjukdomen medför. 

  I relation till vad Gidlund upplever som signifikant, kan de behov som finns i form 

av en vilja att berätta det som människor måste höra och att prata om saker, tänkas 

bearbetas i copingen genom skrivandet. Strategin kan sägas vara rekonstruerande då nya 

medel (skrivandet) att nå samma mål (berättandet) prövas. Gidlund använder, som vi kan 

se, termen ”arbetsnarkoman” för att beskriva sig själv. Att vara driven och att berätta har 

således signifikans i livet. Han använder sig av denna strategi då han skriver och ger 

uttryck för sina känslor i sin blogg/bok. 

 

6.3 Tänkbara copingstrategier 

En av de mest framträdande copingstrategierna verkar vara relationer. Gidlund uttrycker 

sin kärlek till familj och vänner och framhåller vikten och behovet av stöd i tid av 

sjukdom. Framförallt hans familj fyller en viktig stödjande funktion som innefattar såväl 

möjlighet att ventilera sina känslor som bekräftelse. De sociala relationerna utgör således 

en viktig copingstrategi. 

  Relationerna kom att värderas på ett nytt sätt, alltså omvärderas, på så sätt att de 

fick ett, inte nytt, men starkare värde. Det byggs upp en trygghet genom stöd från familj 

och vänner. Framförallt familjen ger stöd och stöttar, vilket uppskattas. 

  Det framträder en avundsjuka i berättelsen. Denna avundsjuka riktas mot vänners 

och bekantas framtidsplaner, då de egna planerna som berör framtiden får ställas in. Här 
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kan en stressor utläsas. Stressorer är, som vi sett, de yttre faktorer som orsakar en 

överbelastning; en yttre stress. Känslan av avund förklaras vidare som obekant och 

främmande vilket kan ses som en förändring i personligheten. Gidlund vill men har inte 

orken att behålla sig själv och väljer därför att hålla sig undan. Det är det mest rationella. 

Ensam i stugan i skogen kan han gömma sig och vara tyst och på ett sätt också frisk 

(Gidlund 2013, ss. 55-56). Agerandet av Gidlund i den här situationen kan förstås utifrån 

tanken om att signifikansens mål bevaras men att nya vägar att nå dit prövas. Strategin 

han använder kan således sägas vara rekonstruerande utifrån Pargaments tanke om 

strategier för förändring och/eller bevarande av signifikansens medel och mål (Pargament 

1997, s. 111). Gidlund minskar även den upplevda känslan av hot genom sin handling; 

att vara ensam och gömma sig bidrar till en mer hanterbar situation. På samma sätt går 

det att se hur situationen där han, som han uttrycker det, ska ”springa före sjukdomen” 

genom att klippa av sig håret innan det faller av utav sig självt, kan förstås som ett sätt att 

minska känsla av hot. Han klipper alltså sitt hår för att slippa in i en situation där han 

tvingas bemästra känslan av att tappa det. 

  Ett annat exempel på hur en flykt från det faktiskt upprörande används som en 

strategi är när han springer ut på gatan utan skor och skäller ut sjuksköterskorna, när det 

i själva verket är sjukdomen han vill konfrontera (Gidlund 2013, s. 309). I situationer som 

dessa kan Gidlunds agerande tänkas vara utlopp för ett behov av att rikta sin ilska mot 

något konkret. Ett försök till meningsskapande i form av försök i att förstå vad som händer 

och varför. Även ilskan som föds i samband med att brodern till en nära bekant plötsligt 

dör, kan vara tecken på detta. Den ilskan tar sig uttryck på så sätt att Gidlund först vill 

hota 2011 med knutna nävar då det har stampat och spottat på han och hans familj. I 

samma citat illustreras dock något som kan tolkas som en vändning eller en 

framåtriktning. Han börjar istället prata med sin spegelbild: 

 

Plötsligt är det inte vad jag ser. För jag ser någon som när det här är över ska 

omfamna livet som om det vore ett otröstligt barn. Jag ska bära dig fram, du 

där i spegeln. Tillsammans ska vi leva. Och vi ska göra det för alla dem som 

inte längre får vara med. Det är på något sätt min skyldighet, både mot mig 

själv, och mot dem jag älskar. 

(Gidlund 2013, s. 138) 

 

Här träder således först ett tydligt behov av att kunna rikta sin ilska mot något konkret 

fram. Detta efterföljs sedan av en framåtriktning. Citatet kan tänkas vittna om strategin 

omvärdering. Här har målet med signifikansen förändrats. Pargament (1997) menar att 
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människan under copingprocessen når nya insikter om vad som faktiskt är betydelsefullt 

i livet. Vi kan med citatet som underlag anta att det är vad Gidlund gör. I enlighet med 

Pargaments resonemang gällande att detta inte sällan sker i samband med 

sjukdomsbesked eller befinner sig i en livshotande situation, kan resonemanget styrkas. 

  Det kommer bara kvarstå tolkningar av vem Kristian Gidlund en gång var, därför 

vill han ”ligga steget före” genom att berätta sina hemligheter. Han förklarar det som att 

det ska vara svårt att gräva fram hans hemligheter och som en taktik för att försvara 

familjen. Han står ansvarig för sina beslut. Familjen ska därför inte behöva stå till svars 

för något. Det som beskrivs som en taktik kan förstås som en strategi. Strategin som 

används här vittnar om att det finns en signifikans i att familjen ska lämnas ifred. Här har 

signifikansen omvärderats. Gidlund har således, under copingprocessen, även i detta fall 

nått nya insikter om vad som är betydelsefullt. Det också med citatet som underlag att se 

hur hoppet förändrats och bytt fokus; hoppet har flyttats från egen del, att bli frisk, till att 

värna om familjen. 

  I och med cancern och de begränsningar den för med sig föds en bitterhet. 

Bitterheten leder till ilska och denna ilska tar sig uttryck i en önskan om att sjukdomen 

vore något han kan slå på. Han talar också till sjukdomen i termer av ”du” och ”dig” 

(Gidlund 2013, s. 35). Återigen ses hur Gidlunds agerande kan tänkas vara utlopp för ett 

behov av att rikta sin ilska mot något konkret. Ett försök till meningsskapande i form av 

försök i att förstå vad som händer och varför. Ilskan gentemot sjukdomen är uttryck för 

en personlighetsförändring, menar Gidlund. Här upplever alltså Gidlund en förändring av 

den egna identiteten. 

  I takt med att processen mot döden fortskrider, uttrycks färre känslor av orättvisa, 

ilska och hopplöshet. Mot slutet av boken kan snarare en acceptans och ett 

meningsskapande i dödsbilden uttolkas. Även reflektioner kring existentiella frågor blir 

mer framträdande ju längre in i döendets process han kommer. Detta kan ses som att 

tidigare prioriteringar omvärderas, vilket i sin tur resulterar i en förändrad inställning och 

en nyskapande strategi: 

 

Jag ska vandra med alla de barn som väntar på någon. Som saknats. Som 

försvunnit. Som gått för tidigt. Kanske är det därför jag blivit sjuk. 

             (Gidlund 2013, s. 327) 

 

Den största sorgen i livet är att han inte får några egna barn. Han finner, som citatet 

illustrerar, en mening i att dö ung så han kan ta hand om alla de barn som befinner sig i 

oändligheten. Detta sätt att förhålla sig till döden gör att han i livets sista tid känner 
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trygghet och lugn inför det som väntar. Detta kan också förstås i förhållande till 

Pargaments antagande om att två funktionella mekanismer styr copingen när människan 

utsätts för stress. Han menar att människan antingen söker värna om signifikansen eller 

förändra den. Strategin som Gidlund använder kan sägas vara rekonstruerande då han 

skapar en mening med döden genom en föreställning om att ta hand om barn i 

oändligheten. Orienteringssystemet modifieras här i form av nya tankemönster. 

Tankemönster som dessa blir viktiga redskap i förhållandet till den annalkande döden. 

Detta kan även ses som en omorientering. Det är således ett sätt att förstå hur han hanterar 

situationen. 

  En stor del av materialet, framför allt de många visionerna, indikerar om en 

copingstrategi som handlar om att fokusera på vad som väntar efter döendet. Känslan av 

sammanhang i visionerna blir, på samma sätt som att vara en del av evigheten, 

signifikativt. Gidlund illustrerar sina framvävda bilder av döden, sina drömmar, 

illusioner, upplevelser av evigheten och sina förnimmelser av vad som befinner sig och 

sker bortom den här världen. Mening skapas i tanken på vad som väntar. 

 

  



 

33 
 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att, med fokus på meningsskapandets betydelse, 

undersöka en egenberättad upplevelse av en människas sista tid i livet utifrån de två 

frågeställningarna ”Vilka strategier använder Gidlund för att hantera de känslomässiga 

påfrestningar som medvetenheten om den annalkande döden medför?” Och ”Hur kan 

Gidlunds berättelse bidra till ökad förståelse av hur människan skapar mening i livets 

slutskede?” 

  Med hjälp av de olika teoretiska begreppen copingstrategier, resurser, stressorer, 

signifikans och orienteringssystem, som hämtats ur Kenneth Pargaments copingteori, har 

mönster i materialet kunnat urskiljas och sammanfattningsvis pekar resultatet på att 

studiens frågeställningar blivit besvarade på följande sätt: 

  Gidlund hanterar de känslomässiga påfrestningar som sjukdomen och 

medvetenheten om den annalkande döden medför på olika sätt, i synnerhet med hjälp av 

olika strategier. Dessa strategier kan främst härledas till att han skriver om sin sjukdom 

på sin blogg/i sin bok, till de sociala relationerna samt till rekonstruerande strategier där 

han skapar mening med sin död. Dessa strategier visar även hur Gidlunds berättelse kan 

bidra med förståelse av hur en människa, på olika sätt, skapar mening i livets slutskede. 

  Materialet visar att beskedet om en obotlig sjukdom tvingar Gidlund att 

konfronteras med tankar och känslor om döden, icke-varat. Detta är, som materialet visar, 

en svår och, på många sätt, komplex situation. Situationen tvingar in honom i känslor av 

ilska, orättvisa, ovisshet, hopplöshet och meningslöshet. Känslorna kan förstås som ett 

resultat av kroppens förändring och de hanteras på olika sätt. 

  I sökandet efter mening ter det sig utifrån Gidlunds berättelse tydligt att nära 

relationer spelar en avgörande roll för välmåendet och att de således är betydelsefulla i 

copingen. Vetskapen om att behöva lämna sina nära för döden är en utlösande källa till 

stress. Det är särskilt betydelsen av de sociala resurserna i Gidlunds orienteringssystem 

som betonas. Familjens och vännernas stödjande funktion är viktig vilket således tyder 

på att de sociala relationerna i sig utgör en viktig copingstrategi. 

  Analysen visar också att copingstrategierna varierar främst beroende på hur nära 

döden Gidlund befinner sig. Som vi kunnat se frambringar det yttre hot som drabbar 

honom i och med cancerbeskedet, bland annat känslor av hopplöshet och ilska. Inför 

operationen har han svårt att se någon mening och han ser hur optimismen börjar avta 

(Gidlund 2013, s. 39). Framtidens utsikter har förändrats. I sjukdomsprocessen kan dock 

en acceptans skönjas, och senare använder Gidlund en rekonstruerande strategi då han 
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skapar mening med sin död genom att föreställa sig att han ska ta hand om barn i 

oändligheten. Detta sker när han förstår att han ska dö. Orienteringssystemet modifieras 

i form av nya tankemönster som blir viktiga redskap i förhållandet till döden. Materialet 

indikerar här, på samma sätt som flertalet andra exempel i analysen, en copingstrategi 

som handlar om att fokusera på vad som väntar honom i döden. Jag menar att denna 

strategi, tillsammans med skrivandet och de sociala relationerna, kan betraktas som 

meningsskapandets kanske viktigaste copingstrategier. Visionerna och upplevelserna om 

döden är ständigt återkommande i livets sista tid. Mot livets slut får Gidlund upplevelser 

av evigheten och han får förnimmelser av något bortom den synliga världen. I det svåra 

skapas mening genom en tro på att någon och någonting väntar honom i döden. 

  Gidlunds agerande i situationen då han åker till stugan i skogen, kan förstås utifrån 

tanken om att signifikansens mål bevaras men att nya vägar att nå dit prövas. Strategin 

han använder är rekonstruerande på så sätt att han minskar den upplevda känslan av hot 

genom sin handling vilket bidrar till en mer hanterbar situation. 

  Det teoretiska ramverket har hjälpt att skapa förståelse för hur människan kan 

skapa mening när hon vet att livet snart tar slut. Medvetenheten om icke-varat födde ett 

flertal existentiella frågor hos Gidlund. Frågor som dessa var: ”Varför blev jag sjuk och 

vad kommer ske då jag dör?” 

 

7.2 Återkoppling till tidigare studier 

Den tidigare forskning som presenterats i denna studie visar på flertalet gemensamma 

beröringspunkter med vad som framkommit av denna analys. I den fenomenologiska 

studien som gjorts av Asgeirsdottir et al. (2013) beskrivs andlighetens påverkan på 

människans välbefinnande i livets slutskede, där den andliga dimensionen har betydelse 

för den döende. Den studien påvisade att andlighetsbegreppet inrymmer likväl religiösa 

som icke-religiösa aspekter av människans liv, allt som ger mening i livet förenas i 

begreppet. Alltså både existentiella dimensioner och sociala relationer. Studien belyser 

även att människan genom andligheten kan nå kärnan av sin existens. Jag menar att det 

går att dra paralleller mellan studierna på så sätt att det finns en andlig, eller transcendent, 

dimension i även Gidlunds berättelse. Detta kommer till uttryck i slutfasen av Gidlunds 

liv, där upplevelser av evigheten beskrivs. Han får förnimmelser om vad som finns 

bortom den här världen. Den transcendenta dimensionen verkar ha en positiv inverkan på 

Gidlunds meningsskapande och den tycks återkomma i ett terapeutiskt syfte. 

  KASAM har inte tillämpats som teori i denna studie, men tydligt är att den har 

giltighet i delar av Gidlunds berättelse. Exempel på detta är, även här, då Gidlund under 
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sin sista tid i livet gör resor bortom den synliga världen. Han pratar om vardagen som en 

”konstant nära-döden-upplevelse (Gidlund 2013, s. 325). Citatet vittnar om att han i dessa 

resor känner sig som en del av evigheten; han upplever en känsla av sammanhang. En 

tolkning är att Gidlund, tack vare KASAM, kan hantera och förhålla sig till vetskapen om 

sin annalkande död (den stressfyllda situationen) på ett tillfredsställande sätt. 

  I studien som gjorts av Missel & Birkelund (2011) framkommer resultat som på 

flera sätt bekräftar det som framkommit i denna undersökning. Resultatet på deras studie 

blev teman som bland annat framhåller att sjukdomsbeskedet var början på en 

känslomässig berg- och dalbana där den sjuke pendlade mellan känslor av förtvivlan, 

tvivel och hopplöshet. Studien påvisar vidare att patienternas livsvärden, i samband med 

att de får veta att de ska dö, faller samman. Här uppstår således en existentiell kris och 

precis som i Gidlunds fall, uppstår känslor av meningslöshet och ett ifrågasättande av 

varför sjukdomen drabbar dem. Den acceptans som utlästes ur Gidlunds berättelse 

bekräftas av vad som vidare framkommit av Missels och Birkelunds (2011) forskning, 

nämligen att en tid av förtvivlan övergår till känslor av hopp och detta genererar kraft. 

  Denna studie skiljer sig från tidigare forskning på så sätt att den är genomförd med 

hjälp av självbiografi istället för intervjuer. Fördelaktigt med denna studie är det faktum 

att jag kunnat följa hela det självupplevda förloppet där känslor och tankar beskrivits på 

ett detaljerat sätt. Detta har gjort att en tydlig insikt i hela livssituation och dess 

händelseförlopp utvecklats från sjukdomsbesked till den allra sista tiden i livet. 

  Resultatet av denna studie har, tillsammans med den tidigare forskningen, visat att 

det är viktigt att öka medvetenheten kring och förståelsen för existentiella frågor för att 

kunna bemöta den som befinner sig i livets slutskede. 

 

7.3 Teori- och metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie har alltså en kvalitativ hermeneutisk metodansats använts. 

Tebelius & Patel (1987) menar att avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och 

förstå ett fenomen. Valet av hermeneutisk tolkning föll sig lämpligt då avsikten med 

uppsatsen var att skapa förståelse av den döende människans inre upplevelsevärld snarare 

än att hitta generaliserbara svar. 

  Denna studie kan, främst med hänsyn till den teoretiska ingången, betraktas som 

smal. Att anamma fler teoretiska ingångar hade förmodligen lett till ett mer nyanserat 

resultat. Kanske hade det varit gynnsamt med ett eller flera teoretiska komplement till 

Pargaments teori för att öka förståelsen av Gidlunds meningsskapande. Jag hävdar dock 

att det som sker i studiens analys, utifrån Pargaments antaganden om coping, knyter an 
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till syftet på så sätt att Gidlunds meningsskapande strategier tydligt framträder. Enligt 

Alvehus (2012) handlar ju, som vi tidigare sett, tolkande kvalitativ forskning om att bidra 

till en mer generell förståelse av det studerade fenomenet och tolkningen i sig ska hjälpa 

till att utveckla sätt att betrakta omvärlden på. Med tanke på studiens frågeställningar har 

således tolkningen som metod varit förtjänstfull. 

  Min förförståelse kan tänkas vara avgörande för mitt val av uppsatsämne. Vad som 

kan konstateras är att studiens syfte även hade kunnat uppfyllas genom en intervjustudie. 

Jag menar att en döende människas innersta upplevelsevärld absolut hade kunnat speglas 

i mötet med en individ som befinner sig i den livssituation som studien avser belysa. Jag 

kan dock se en styrka i att denna studie gjorts utifrån en självbiografi på så sätt att jag fått 

följa Gidlunds resa som inkluderar känslor, tankar och upplevelser under en längre tid. 
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8. Avslutning 

Val av uppsatsämne grundade sig i ett intresse för existentiella frågor. Intresset för ämnet 

kan härledas till både personliga och arbetsrelaterade händelser där jag befunnit mig i 

olika relation och distans till döendeprocessen. Att förhålla sig till en döende människas 

känslor och tankar är en utmaning. För att kunna göra det på ett så värdigt sätt som 

möjligt, behöver vi kunskap och kunskap skapas först då vi får tillgång till den innersta 

upplevelsevärlden. Jag menar att studier som dessa kan öka medvetenheten och på så sätt 

göra oss till värdefulla inslag i en döende människas meningsskapande. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Gidlund pratar återkommande till sin sjukdom i termer av ”du” och ”dig”. Han tilltalar 

och personifierar den således. Jag menar att det vore intressant att i framtida studier titta 

på hur och tänkbara bakomliggande orsaksband till varför döden personifieras på detta 

sätt. Ytterligare uppslag att gå vidare med kan vara hur kulturella orsaker påverkar 

meningsskapandet i slutskedet av livet.  
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