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Sammendrag 

I denne studien undersøker jeg hvordan mennesker i dagens samfunn forstår døden og det å 

være døende. Hverdagen møtes med en rekke selvfølgeligheter som vi ikke en gang tenker 

over, dette gjelder også våre møter med døende mennesker og døden. Slike selvfølgeligheter 

er medvirkende til at forståelsen av døden beveger seg i noen bestemte retninger. I denne 

oppgaven studerer jeg språkets rolle i å forme virkeligheten, og ser nærmere på hvordan 

meningsdannelsen omkring det å være døende og døden foregår.  

Studien tar utgangpunkt i et konstruktivistisk kunnskapsperspektiv, og det empiriske 

materialet er norske avistekster. Ved hjelp av diskursteori utviklet av Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffe studerer jeg avistekstenes fremstillinger av døden, og fokuset er rettet mot 

hvordan språket er medvirkende når en akseptabel død fylles med mening. Studien viser 

hvordan forestillinger om den akseptable død spesielt er knyttet opp mot smerte, familiær- og 

helsefaglig tilknytning, aksept, trygghet, valgfrihet, ansvar og kunnskap.  

Jeg avdekker to fremtredende diskurser i det empiriske materialet, disse er aktiv dødshjelp og 

lindrende omsorg. Innenfor diskursene ses både forståelsesmåter som deles, og andre som står 

i skarpe motsetninger til hverandre. Studien viser også ulike roller som den døende, familien 

og helsepersonellet forventes å skulle fylle. Der lindrende omsorg fremstiller helsepersonellet 

og familien som spesielt deltakende og aktive, er det innenfor aktiv dødshjelp den døende selv 

som fremstilles som sentral. 

Jeg finner i store deler av avistekstene en felles forståelse av at døden både skal være fri for 

smerte, uten livsforlengende behandling og med en tilstedeværende familie for å anses som 

akseptabel. Det avdekkes også hvordan noen tekster viser andre forståelsesmåter, her er 

spesielt smerte og livsforlengende behandling fremtredende. Trygghet og aksept anses også 

som nødvendig for at den akseptable døden kan finne sted, dette ses særlig i tekster om 

lindrende omsorg. Når det gjelder valgfrihet, ansvar og kunnskap, viser jeg hvordan aktiv 

dødshjelpsdiskursen og den lindrende omsorgsdiskursen kjemper om sine forståelsesmåter og 

dermed fyller den akseptable død med ulikt meningsinnhold.  
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Abstract 

This study investigates how people in contemporary society understand death and dying. We 

meet our everyday lives with perceptions that we do not even think about, this also applies to 

our meetings with dying people and death. These perceptions contribute to how our 

understandings of death are moving in some particular directions. In this task, I focus on how 

the language shapes our reality, and I take a closer look on how our understandings of death 

and dying are constructed. 

The starting point in the study is the constructivist knowledge perspective, and I use 

Norwegian newspapers as empirical material. By using discourse theory developed by 

Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, I study how the newspaper texts' represent death and 

dying. My focus in the analysis centers on the role of language and it`s constructions of an 

acceptable death. The study shows how pain, family and health relations, acceptance, safety, 

freedom of choice, responsibility and knowledge relates to the understandings of an acceptable 

death. 

I reveal two prominent discourses in the empirical material. These are the right-to-die 

movement and palliative care. Within the discourses, I see both shared understandings and 

others that are in contrast to one another. The study also shows that the dying, family and 

health professionals have different roles they are expected to fill. The family and the health 

professions is within the palliative care discourse presented as especially involved and active, 

while in the right-to-die discourse it is the dying him or herself, that is seen as active. 

I find in large parts of the newspaper texts a common understanding of an acceptable death as 

pain free, without life-prolonged treatment and with a present family. Some texts show other 

ways of understanding, here is especially pain and prolonged treatment prominent. Safety and 

acceptance is also seen as necessary for the acceptable death. This is especially within texts 

about palliative care. When it comes to the categories freedom of choice, responsibility and 

knowledge, it becomes clear how the palliative care and the right-to-die discourses front their 

different understandings of an acceptable death. 
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1 Innledning 

1.1 Valg av tema 

Denne oppgaven handler om hvordan døden forstås og gis mening gjennom språket. Jeg er 

nysgjerrig på hvordan døden fremstilles i avistekster på ulike måter, og hvordan dette er med 

på å forme vår forståelse av den. Jeg vil se nærmere på hva som tas for gitt og anses som 

naturlig, altså hvilke forestillinger om døden som det ikke stilles spørsmål ved. I tillegg til 

dette, vil jeg også se nærmere på hvilke forståelser som ikke deles og som dermed står i 

kontrast til hverandre. 

Gjennom dette masterstudiet har jeg fått muligheten til å utvide min forståelseshorisont for 

hvordan vi mennesker gir virkeligheten mening. Å bli introdusert for ulike vitenskapsteorier, 

da spesielt konstruktivismen, var som å åpne en dør jeg ikke engang visste fantes. 

Konstruktivismens forståelse av verden var ny for meg, og den var spennende. Med et kritisk 

blikk begynte jeg å reflektere over ulike forståelsesmåter og sosiale handlinger som er så 

naturlige for oss at vi ikke engang tenker over dem. I lys av et konstruktivistisk 

vitenskapsperspektiv er slike refleksjoner sentrale, og det stilles spørsmål om det egentlig 

finnes noe som er naturlig eller gitt (Berger & Luckman, 1966, s. 14-15). 

Da jeg skulle velge tema for prosjektet, var det to ting som var tungtveiende. Jeg ville fordype 

meg enda mer i den konstruktivistiske forståelsesmåten, samtidig som jeg ønsket å velge et 

tema som lå meg nært innenfor det helsefaglige feltet. Ved siden av masterstudiet har jeg som 

sykepleier arbeidet med lindrende omsorg. På bakgrunn av mitt arbeidssted og min interesse 

for konstruktivismen, landet valget på å se nærmere på hvordan døden forstås og gis mening i 

samfunnet.  

Oppgavens tema er altså sentrert rundt ulike forståelser av døden og det å være døende, og 

fokuset rettes mot hvordan døden «fylles» med mening. Jeg anser refleksjon over 

meningsdannelse som viktig, da dette stort sett ikke gjøres i en hverdagslig kontekst. 

Gjennom en studie av språket kan vi oppdage forståelsesmåter som er så fastsatte og naturlige 

at vi ikke engang tenker over dem. I lys av det konstruktivistiske kunnskapsperspektivet 

finnes det ingen sannheter utenfor språket, og døden forstås som et fenomen uten noe naturlig 

eller gitt meningsinnhold (Frith, Raisborough & Klein, 2012, s. 429; Jacobsen, 2016). Når det 
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gjelder døden er den i seg selv selvsagt både naturlig og reell, men vår forståelse av den og 

hvordan vi gir den mening er derimot konstruert (Cottrell & Duggleby, 2016, s. 686; 

Jacobsen, 2013, s. 13). Derfor blir det å spørre hvordan viktig. Hvordan er språket med på å 

konstruere ulike forestillinger om døden?  

I denne sammenheng blir diskurs et sentralt og viktig begrep. Det finnes en rekke naturlige og 

gitte forståelsesmåter som deles gjennom språklig handling, og det er gjennom den språklige 

diskurs at vår forståelse av døden konstrueres (Andersen, 1999, 89-92). Det er ingenting som 

er sant eller naturlig, men gjennom språket konstrueres vår virkelighet som om det finnes 

naturlige sannheter. Våre oppfatninger, meninger eller forståelser av døden er derfor ikke et 

resultat av etablerte sannheter, men er derimot et resultat av ulike språklige forestillinger som 

sirkulerer rundt oss (Berger & Luckman, 1966, s. 15). 

Når blikket rettes mot selve språket og de naturlige forståelsesmåtene som uttrykkes gjennom 

det, kunne jeg i utgangspunktet valgt et hvilket som helst tema. Valget landet imidlertid på 

døden fordi jeg gjennom mitt arbeid på en lindrende avdeling er blitt oppmerksom på hvordan 

forestillinger om døden gjerne knyttes til en normativ tenkemåte. Med det mener jeg at noen 

oppfatninger ofte anses som så naturlige at man ikke stiller spørsmål ved dem. Dette kan for 

eksempel være hvordan døden skal være smertefri for å oppfattes som god, eller hvordan 

døende, familien og helsepersonellet forstår sine «roller» når livets slutt nærmer seg. Ved å se 

nærmere på de ulike forestillingene, kan jeg få et innblikk i hvordan de konstrueres og 

opprettholdes gjennom språket. Den språklige dynamikken der ulike oppfatninger om døden 

blir synlig er sentral. Dette fordi det viser hvordan diskurser utelukker visse forståelsesmåter, 

og lar andre være rådende.  

Hvordan utforskes slike diskursive meningsdannelsesprosesser? Når våre forståelsesmåter ses 

som et resultat av diskurs, blir det relevant å finne et datamateriale hvor diskurser er synlige. I 

følge Bratberg (2014, s. 9-10) kan man gjennom tekststudier få kunnskap om kollektive 

virkelighetsoppfatninger. I mediene møter vi en rekke forestillinger og uttalelser om døden, 

dette gjelder også avistekster (Hirdman, 2012, s. 12; L. Thoresen, 2016, s. 14
1
).  Det skrives 

mye om døden i aviser, og avistekster er derfor en arena hvor diskurser om døden kan 

analyseres frem. I tillegg leses avistekster av mange, og anses ofte som å være en 

virkelighetsformidler (Hågvar, 2007, s. 15). Mitt utgangspunkt i denne oppgaven er at 

                                                 
1
 På grunn av to forfattere med samme etternavn, er det benyttet initial og etternavn når det refereres til disse 
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uttalelser i aviser viser hvilke diskurser som sirkulerer rundt oss (L. Thoresen & Engebretsen, 

2013). Jeg ønsker derfor å stille avistekstene noen analytiske spørsmål som synliggjør de 

ulike forestillingene av døden som er med på å prege vår forståelse (Engebretsen & Solvang, 

2010, s. 16-17).  

1.2 Avgrensning 

Når jeg skal se nærmere på hvordan døende og døden fremstilles i avistekster, er det den 

forventede død som vil være fokus. Med den mener jeg situasjoner hvor døden på et tidspunkt 

er ventet på bakgrunn av sykdom eller høy alder. Avistekster som omhandler akutte dødsfall 

som bilulykker, drap eller krig vil derfor ikke være en del av datamaterialet. Barnedød er 

heller ikke tatt med. Det er derimot avistekster som berører den mer «vanlige» døden jeg er 

opptatt av, det vil si døden som følge av alvorlig sykdom eller alderdom. Datamaterialet 

inneholder derfor tekster om en død som man vet vil komme, eller som allerede har skjedd. 

En mer detaljert avgrensning av datamaterialet vil presenteres i kapittel 3.1. 

1.3 Problemstilling 

Min nysgjerrighet rettes mot hvordan det å være døende og døden fylles med mening 

gjennom diskurs. Jeg er opptatt av hvilke forestillinger som finnes, og hvordan disse kommer 

til uttrykk gjennom språket. På bakgrunn av dette, er følgende problemstilling formulert: 

Hvordan fremstilles det å være døende og døden i norske avistekster? 

1.4 Tidligere forskning 

Det finnes mye helsefaglig forskning som bygger på og som uttrykker normative idealer og 

forestillinger om døden, ikke minst hva en god og verdig død er. Denne forskningen relaterer 

seg spesielt til lindrende omsorg og pleie. I studier jeg har lest, finner jeg gjentakende 

beskrivelser av hvordan den gode død bør være. Forestillingene og idealene fremstilles både 

som naturlige og gitte i den forstand at de sjelden settes spørsmål ved eller diskuteres. 

Studiene retter seg spesielt mot helsepersonellet, og deres oppgave i å sikre den gode død 

fremheves (Burles, Peternelj-Taylor & Holtslander, 2015; Emanuel & Emanuel, 1998; 

Emanuel, 1999; Hanson, Henderson & Menon, 2002; Hold, 2015; Vig, Davenport & 
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Pearlman, 2002). Når den gode død beskrives, er det spesielt smertefrihet (Emanuel & 

Emanuel, 1998; Emanuel, 1999; Borreani & Miccinesi, 2008; Hanson et al., 2002; Meier, 

Gallegos, Montross-Thomas, Depp, Irwin & Jeste, 2016; Vig et al., 2002), lindring av andre 

plagsomme fysiske og psykiske symptomer (Borreani & Miccinesi, 2008; Emanuel & 

Emanuel, 1998; Emanuel, 1999; Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg & 

Widdershoven, 2006; Hanson et al., 2002; Meier et al., 2016; Vig et al., 2002), hindre 

unødvendig livsforlengende behandling (Emanuel & Emanuel, 1998; Borreani & Miccinesi, 

2008; Vig et al., 2002), valgfrihet (Borreani & Miccinesi, 2008; Chochinov, Hack, 

McClement, Kristjanson & Harlos, 2002; Emanuel & Emanuel, 1998; Emanuel, 1999; Meier 

et al., 2016; Vig et al., 2002), god kommunikasjon mellom den døende, familien og 

helsepersonellet (Borreani & Miccinesi, 2008; Chochinov et al., 2002; Emanuel & Emanuel, 

1998; Goldsteen et al., 2006; Hanson et al., 2002; Hold, 2015; Meier et al., 2016; Vig et al., 

2002), og aksept og forberedelse som presenteres (Emanuel & Emanuel, 1998; Chochinov et 

al., 2002; Goldsteen et al., 2006; Hanson et al., 2002; Vig et al., 2002).  

Blant de som argumenterer for aktiv dødshjelp, fremheves ofte respekten for den døendes 

selvbestemmelse, og den døendes valgfrihet anses som svært viktig (Hartling, 2011, s. 121). 

Til tross for at forkjemperne av aktiv dødshjelp anerkjenner viktigheten av lindrende omsorg, 

argumenteres det for at dette ikke alltid er tilstrekkelig for å hindre lidelse (Carpentier & 

Brussel, 2012, s. 111). Det fokuseres spesielt på den døendes rett til å velge seg ut av et liv 

med smerte og lidelse, og ifølge Jacobsen & Simuyemba (2011, s. 37) hevdes det ofte at aktiv 

dødshjelp er selve motsvaret til lindrende omsorg.  

Til tross for at det finnes mye helsefaglig forskning som gir «instrukser» på hvordan den gode 

død skal oppnås, er det også studier som stiller seg kritisk til dette. Slike studier anser 

forestillingene vi har om den gode død som sosiale konstruksjoner. Carpentier & Brussel 

(2012) analyserer i deres studie hvordan forestillinger om døden er konstruert gjennom 

diskurser. Forfatterne tar blant annet for seg forestillingene om døden som finner sted 

innenfor aktiv dødshjelp og lindrende omsorg og pleie. Til tross for at døden i seg selv er et 

fenomen som eksisterer uavhengig av menneskets vilje og tanke, hevder forfatterne at 

kunnskapen om, og forståelsen av døden i et samfunn, ikke finnes utenfor kultur, makt og 

diskurs (Carpentier & Brussel, 2012, s. 101).  

I sin studie av avistekster, spør L. Thoresen (2016, s. 17-18) om medias fremstillinger av 

døende mennesker og døden reflekterer samfunnets verdier, eller om de er med på å skape 
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dem. Hun peker på et symbiotisk forhold, hvor nyheter og debatter rundt døden har en 

innvirkning på hvordan individer forstår og opplever det å være døende. Dette ses også i 

studien til Walter, Littlewood & Pickering (1995, s. 593), som hevder at medias, da også 

avisteksters, fremstillinger av døden både påvirker leseren, samt har en effekt på politikken 

som utvikles i et samfunn. L. Thoresen & Engebretsen (2013) fant i sin studie av norske 

debattinnlegg, at det i stor grad er helsevesenets forståelse av døden som er tilstede i de 

offentlige meningsutvekslingene. Det er spesielt den helsefaglige kunnskapen som fremheves, 

hvor forhold rundt døden nærmest blir et praktisk anliggende.  

Hart, Sainsbury & Short (2010) ser nærmere på hvordan konseptet den gode død har utviklet 

seg historisk, og det er spesielt de normative forestillingene om en god død innenfor lindrende 

omsorg og pleie som studeres. Forfatterne viser blant annet hvordan disse forestillingene er 

med på å definere «gode» og «dårlige» pasienter, og hvordan helsepersonellets rolle i å 

veilede døende på en bestemt måte blir sentral.  

I sin studie om medias fremstillinger av alenedød, påpeker Seale (2004, s. 973) at avistekster 

tegner et bestemt bilde av den gode død. Når den døende er omringet av en kjærlig familie, og 

samtidig får medisinsk og helsefaglig pleie, karakteriseres dette som en god død. Når noen 

dør alene beskrives det derimot som forferdelig og uakseptabelt. Alenedød fremstilles som en 

konsekvens av dårlig oppførsel, da spesielt i forhold til de som er ansvarlige for å ta seg av 

den døende. Disse er gjerne familien, venner og helsepersonellet. Seale (2004) hevder videre 

at avisene formidler en moral om hvordan samfunnet generelt bør handle i møte med døende 

og døden. Denne moralen rettes spesielt mot helsepersonellet, og dermed forsterkes deres 

ansvar for å unngå alenedød.  

I deres studie av avisteksters fremstillinger av den britiske tv-stjernen Jade Goody
2
 sin død, 

viser Frith et al. (2013) hvordan kulturelle diskurser konstruerer døden som god eller dårlig. 

Når den gode død beskrives, er dette ofte ut i fra en helsefaglig forståelse. Forfatterne mener 

at disse fremstillingene gir en rekke direktiver for samfunnets borgere, og at dette 

marginaliserer og utelukker andre forståelsesmåter av døden (Frith et al., 2013, s. 429-430).  

 

 

                                                 
2
 Jade Goody 2017 
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1.5 Oppgavens disposisjon 

Kapittel 1, som nå avsluttes, presenterer bakgrunn for oppgaven, og leseren har fått et 

innblikk i hva oppgaven handler om. Det metodiske utgangspunktet, samt hensikt, 

problemstilling og tidligere forskning på feltet, er presentert. 

Kapittel 2 tar for seg oppgavens teoretiske rammeverk. Her presenteres kvalitativ 

forskningsteori, samt Laclau & Mouffe sin diskursteori. 

Kapittel 3 presenterer datamaterialet, hvor det også gjøres rede for søk, avgrensning og etiske 

overveielser.  

Kapittel 4 viser den metodiske fremgangsmåten og tar for seg «reisen» gjennom det 

diskursteoretiske landskapet. Oppgavens analyseverktøy gjøres også her rede for. 

Kapittel 5 presenterer og diskuterer de analytiske funn. Det vises hvordan diskursteori aktivt 

er tatt i bruk i møte med datamaterialet. 

Kapittel 6 er en oppsummerende avslutning. Her samles trådene og leseren får et oversiktlig 

sammendrag av analysens funn. Analysens relevans gjøres rede for, og kapittelet avsluttes 

med en kort metodisk refleksjon. 
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2 Teoretisk rammeverk 

For å sette leseren inn i oppgavens vitenskapsteoretiske perspektiv, presenterer jeg først den 

kunnskapsforståelsen som oppgaven er forankret i. Dette er viktig for at redegjørelsen av 

diskursteori skal være lesbar og forståelig. Innenfor diskursanalyse er teori og metode knyttet 

tett sammen, noe som kan gjøre det vanskelig å skille disse (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 

12). Til tross for dette, gjøres det allikevel delvis i denne oppgaven. I teorikapittelet 

presenterer jeg min forståelse av diskursanalyse og diskursteori, mens jeg i metodekapittelet 

gjør rede for hvordan diskursteorien aktivt er brukt i møte med datamaterialet. 

2.1 Oppgavens kunnskapsperspektiv 

Kvalitativ forskning kan bidra til å utvikle en større forståelse av ulike fenomen (Malterud, 

2011, s. 10). Avhengig av hvilke teoretiske og kunnskapsmessige perspektiv man plasserer 

seg innenfor, kan fenomener i verden beskrives og forstås ulikt. I denne oppgaven er de 

analytiske «brillene» diskursteori, som springer ut fra den kvalitative forskningstradisjonen. 

Denne type forskning handler ikke om å utvikle universelle sannheter, men derimot stille 

verden noen nye spørsmål (Malterud, 2011, s. 26).  

2.2 Mot en diskursanalytisk forståelse 

Innenfor mange vitenskapelige tradisjoner anses sansene som den eneste kilden til kunnskap. 

Det tas utgangspunkt i at vår kjennskap til verden skjer gjennom å se, høre og fysisk føle. 

Men det finnes vitenskaper som ikke har et slikt utgangspunkt. Samfunnsvitenskapene stiller 

seg ofte kritisk til etablerte sannheter som anses å være gitt eller naturlig (Neumann, 2001, s. 

29). Den moderne samfunnsvitenskapen sies å stå i det såkalte konstruktivismens tegn 

(Andersen, 1999, s. 9), og kunnskapen vi har om verden anses derfor som sosiale 

konstruksjoner (Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 26).  

Innenfor det konstruktivistiske kunnskapsperspektivet finnes det ingen objektiv virkelighet 

som kan avdekkes av sansene, og verden «der ute» anses hverken som gitt eller naturlig. Vår 

forståelse av virkeligheten er derimot avhengig av den sosiale sfæren. Konstruktivismen 

utfordrer derfor på mange måter den konvensjonelle eller vanlige måten å forstå sannhet på 

fordi den mener at sannhet er konstruert gjennom språklig handling, altså diskurs. Våre 
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handlinger og forståelsesmåter anses som sosiale konstruksjoner. De er hverken opplagte, 

naturlige eller nødvendige, men gjennom språket oppfattes de slik. Siden våre 

forståelsesmåter konstrueres gjennom diskurs, kunne de vært annerledes dersom det var andre 

diskurser som regjerte (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 4; Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 

27-28). Prosessen der kunnskap eller sannheter etableres som en del av virkeligheten, er 

spesielt interessant. Det er ikke hva som er sant som utforskes, derimot rettes blikket mot hva 

som forstås som sant. Ønsket er å se nærmere på hvordan sannhet og viten utvikles, og 

vedlikeholdes i et samfunn (Berger & Luckman, 1966, s. 15).  

Det er språket og dets rolle i å konstruere virkeligheten som undersøkes innenfor 

diskursanalyse (Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 28), noe som knytter den tett opp mot 

diskursteorien. Man ser nærmere på hvordan språket forankres i sosiale praksiser, og slik sett 

fylles med mening (Berkaak & Frønes, 2005, s. 19). Diskursanalyse utforsker hvordan sosiale 

oppfatninger er skapt, reprodusert og legitimert gjennom språket. Språket er aldri kun 

beskrivelser (OʼConnor, 2009, s. 264), og våre forestillinger av verden er derfor ikke 

speilinger av en allerede eksisterende virkelighet. Det er derimot våre måter å representere 

denne virkeligheten på, som er med på å skape den. Tanken om en objektiv virkelighet 

forkastes imidlertid ikke, men det er kun gjennom diskurs at den får betydning og mening 

(Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 2-4; Jørgensen & Phillips, 1999, s. 17).  

Ved å plassere seg innenfor et konstruktivistisk kunnskapsperspektiv, kan ulike handlinger, 

forståelsesmåter og aksepterte sannheter innenfor et samfunn utforskes. Det krever at man 

flytter seg fra et ontologisk, til et mer epistemologisk ståsted. I stedet for å spørre om hva, 

stiller epistemologien spørsmål om hvordan. Der ontologien produserer sannheter, er 

epistemologien interessert i å finne ut hvordan slike sannheter blir til (Andersen, 1999, s. 12-

14). Selve tolkningen av tekst står derfor sentralt, og interessen retter seg mot hvordan 

bestemte forestillinger skapes og opprettholdes gjennom språket (Bratberg, 2014, s. 19).  

2.3 Laclau og Mouffe sin diskursteori 

Oppgavens analyse baseres spesielt på diskursteori som er utviklet av de politiske teoretikerne 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe.  Sammen har de blant annet skrevet boken Hegemony and 

Socialist Strategy (2001), som denne oppgaven i stor grad tar utgangspunkt i. Her gjøres det 

rede for diskursteori gjennom en analyse av samfunnsutvikling i lys av marxismen, 
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poststrukturalismen og psykoanalytisk teori (Howart & Stavrakakis, 2000; Laclau & Mouffe, 

2001). I Laclau & Mouffe sin teori flyttes det analytiske fokuset fra en positivistisk 

virkelighetsforståelse av objektive sannheter, mot en diskursteori som fokuserer på 

meningsdannelse. De forstår mening som et resultat av såkalte kamper som tar plass i et 

diskursivt system (Torfing, 2002, s. 54).  

På mange måter kan man si at Laclau & Mouffe bruker et voldsomt språk i deres diskursteori. 

Begrep som «diskursive kamper» er ofte brukt, og kan nesten oppfattes som krigersk. Jeg 

forstår imidlertid deres språkbruk som metaforer for å vise hvordan diskursene forsøker å 

gjøre verden meningsfull. Som jeg vil vise senere i dette kapittelet, er ikke diskurs noe som 

fysisk skjer. Derfor er det mer snakk om en usynlig kamp som finner sted mellom diskursene, 

noe som modererer de krigerske assosiasjonene som deres begreper kanskje kan gi. 

I følge Laclau & Mouffe (Bergström & Boréus, 2005, s. 315-316) er betydning og forståelse 

et åpent spørsmål. Dette betyr at det ikke finnes forestillinger som er gitt eller naturlige, men 

disse skapes gjennom diskurser. Diskursteori blir dermed en verktøykasse som kan brukes til 

å analysere frem ulike diskurser, i denne forbindelse diskurser omkring døden, der ulike 

forståelsesmåter blir synliggjort (Carpentier & Brussel, 2012, s. 100).  

2.3.1 Diskurs – et meningsfylt system 

Laclau & Mouffe (2001, s. 111) forstår diskurs som et konstruert system der ulike kategorier 

er relatert til hverandre. Gjennom denne relasjonen skapes det en bestemt forståelse innenfor 

diskursen. Alle objekter, subjekter og sosiale handlinger er diskursive kategorier som ikke har 

noen mening i seg selv. De må plasseres innenfor diskurs for at de skal kunne fremstå som 

meningsfulle. 

Alle kategorier befinner seg i utgangspunktet utenfor diskursene, dette «rommet» kalles et 

diskursivt felt. I det diskursive feltet har ikke kategoriene noen relasjon til hverandre, derfor er 

de tomme og uten mening. Kategorier må først plasseres innenfor en diskurs, og relateres til 

andre kategorier, for at de skal fremstå som meningsfulle. En diskurs blir dermed et 

meningsfylt system, der forståelsesmåter oppfattes som naturlig og gitte fordi kategoriene er 

relatert til hverandre på bestemte måter (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36-39; Laclau & 

Mouffe, 2001, s. 111).  
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At kategorier ikke har mening utenfor diskurs er ikke ensbetydende med at alt her i verden er 

diskurs, eller at det ikke finnes noe utenfor språket. Verden «der ute» finnes med mennesker, 

dyr, natur og alt annet, men det må plasseres innenfor diskurs for at det skal gis mening 

(Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 2-3). Det er med andre ord ikke den objektive virkeligheten 

som vil avdekkes, men hvordan den objektive verden gis mening (Jørgensen & Phillips, 1999, 

s. 44). 

«The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing to do 

with whether there is a world external to thought, or with the realism/idealism 

opposition. An earthquake or the falling of a brick is an event that certainly exists, in 

the sense that it occurs here and now, independently of my will. But whether their 

specificity as objects is constructed in terms of 'natural phenomena' or 'expressions of 

the wrath of God', depends upon the structuring of discursive field. What is denied is 

not that such objects exist externally to thought, but rather different assertion that they 

could constitute themselves as objects outside any discursive condition of emergence» 

(Laclau & Mouffe, 2001, s. 108) 

Sitatet viser at både den sosiale og fysiske virkelighet anerkjennes, men vår tilgang til denne 

virkeligheten er alltid formidlet gjennom språklig samhandling, altså diskurs. Det er gjennom 

diskurs at vi gir fysiske objekter, subjekter eller sosiale handlinger mening, de har ingen 

betydning i seg selv (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 46-47). Derfor er diskurser systemer der 

det foregår praksiser som oppleves som meningsfulle, både i positiv og negativ forstand. Slik 

former praksisene våre forståelser av virkeligheten (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 4).  

Når diskurs beskrives som et meningsfylt system, betyr dette altså at det oppfattes som et 

meningsfylt system, ikke at det er det. Det er først når kategoriene relateres til hverandre på 

bestemte måter at de får et meningsinnhold som fremstår som gitt og naturlig. Det er nettopp 

denne prosessen diskursanalysen interesserer seg for. Gjennom kategorienes relasjon til 

hverandre, forsøker diskurser å fastlåse betydninger, og derfor ser det ut som at det finnes en 

bestemt og meningsfull struktur. Dette er sentralt i min analyse av forestillinger om døden 

fordi denne meningsdannelsesprosessen viser hvordan noen forståelsesmåter oppfattes som 

mer sanne enn andre (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 34-36). 

Språket forstås som en arena der det finnes diskursive kamper om hvordan virkeligheten skal 

fylles med mening (Bergström & Boréus, 2005, s. 320). Noen kamper er lette å få øye på, der 

ulike forståelser av samfunnets innretning er tydelige. Andre forståelsesmåter forekommer så 

naturlig at en alternativ praksis er umulig å tenke seg. Når forestillinger er så etablert i diskurs 

at de anses som naturlige, kalles det innenfor diskursteorien objektivitet. Objektiviteten 
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skjuler alternative forståelsesmåter. I følge Laclau & Mouffe er objektivitet ideologisk, men 

begrepet brukes ikke til å peke på urettferdige maktforhold. Et samfunn uten ideologi er for 

dem umulig. Vi er alle avhengig av å ta store deler av den sosiale verden for gitt og det er 

ikke mulig å stille spørsmål ved alt. Et samfunns ideologi forstås derfor som noe nødvendig 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 48-49). 

2.3.2 Artikulasjon 

Som nevnt, er det først når kategorier relateres til hverandre på bestemte måter at vi kan 

snakke om en diskurs. Prosessen der kategoriene relateres til hverandre, og dermed fremstår 

som meningsfulle, kalles artikulasjon (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36-40; Laclau & 

Mouffe, 2001, s. 105).  

I det diskursive felt er kategorier uten en relasjon, derfor har de ikke et bestemt 

meningsinnhold. Når kategorier befinner seg i det diskursive felt kalles de elementer, 

elementer er tomme kategorier uten mening. Elementer må først artikuleres, altså relateres til 

andre kategorier innenfor en spesifikk diskurs, for at de skal fremstå som meningsfulle. Når 

elementer er artikulert og har fått sin bestemte plass innenfor en diskurs, omdannes de til det 

som kalles momenter (Carpentier & Brussel, 2012, s. 101; Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36-

39). Momenter er kategorier som er artikulert og har fått et bestemt meningsinnhold innad i en 

diskurs. Både elementer og momenter er derfor kategorier, forskjellen ligger i om de er 

artikulert eller ikke. Altså om de befinner seg innenfor diskurs eller ute i det diskursive felt.  

Vi kan med dette si at vår forståelse av ulike kategorier er et resultat av artikulasjon. 

Kategorier har ikke et gitt meningsinnhold i seg selv, men det fremstår slik på bakgrunn av en 

diskursiv artikulasjon. Elementer konkretiseres og omdannes til momenter, og får sin 

nødvendige og naturlige plass innad i en diskurs. Diskursens struktur er derfor bestemt ut i fra 

artikulasjonen, og gjennom artikulasjon konstrueres vår forståelse av virkeligheten (Laclau & 

Mouffe, 2001, s. 105-106). Artikulasjon handler om hvordan språket gjør kategorier, og slik 

sett verden, meningsfull. Når et fenomen forstås på en bestemt måte, er det ikke på grunn av 

noe naturlig eller gitt. Det er derimot et resultat av hvordan elementer tilknyttet et fenomen 

innenfor en diskurs, er artikulert på en spesifikk måte. Derfor er ikke døden meningsfull i seg 

selv, men på bakgrunn av diskursive artikuleringer fylles den med mening. 
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Artikulasjon kan kanskje fremstå som en konkret eller bevisst handling som vi mennesker 

utfører, men artikulasjon er hverken konkret eller bevisst. En diskurs er heller ikke synlig, vi 

kan ikke ta eller føle på den. For å få et bilde av Laclau & Mouffe sin forståelse av diskurs, 

kan vi se for oss usynlige «linjer» i den sosiale sfære, men linjene er ikke helt fastsatte. Noen 

steder er linjene mer stringente, mens andre steder flyter de inn i hverandre. Artikulasjon er 

det som «tegner» disse linjene, og skaper dermed diskurser. Det er innenfor disse linjene at 

våre forestillinger konstrueres. Noen forståelsesmåter deler vi omkring ulike fenomen, andre 

forståelsesmåter deles ikke. Derfor kan disse linjene noen steder flyte inn i hverandre. Det er 

gjennom artikulasjon, og dermed diskurs, at vår forståelse av virkeligheten skapes. Uten 

artikulasjon ville ikke diskurs finnes, og uten diskurs ville ingenting gitt oss mening her i 

verden. Diskurs er noe som «skjer» i et samfunn, og som utvikler samfunnet i en bestemt 

retning (Jørgensen & Phillips, 1999; Laclau & Mouffe, 2001).  

Innenfor en spesifikk diskurs er alle elementer artikulert og omdannet til momenter. De er 

relaterte til hverandre på bestemte måter og utgjør et system som fremstår som meningsfullt 

(Carpentier & Brussel, 2012, s. 101). I en diskurs finnes det imidlertid et moment som 

fremstår som særlig sentralt og gjeldende, momentet er allikevel både diffust og vanskelig å 

definere. Et slikt moment kalles for et nodalpunkt. Nodalpunktet er selve gravitasjonspunktet i 

diskursen som de andre momentene ordner seg rundt på en bestemt måte. Hvordan diskursens 

momenter relateres til hverandre på, er avgjørende for hvordan nodalpunktet fylles med 

mening (Engebretsen & Heggen, 2012, s. 31; Jørgensen & Phillips, 1999, s. 37). Når 

momentene relateres til hverandre på bestemte måter, danner de det Laclau & Mouffe kaller 

ekvivalenskjeder. Måten ekvivalenskjeden er strukturert på er fordi relasjonen mellom alle 

momentene konstruerer en bestemt forståelse innenfor en diskurs (Carpentier & Brussel, 

2012, s. 102).   

2.3.3 Hegemoni 

Laclau & Mouffe sin diskursteori knyttes tett opp mot marxisten Antonio Gramsci og hans 

definisjon av hegemoni. Gramsci brukte begrepet hegemoni for å beskrive tilstander der en 

rådende samfunnsoppfatning ikke ble utfordret til tross for tydelige klasseforskjeller. 

Hegemoni handler ikke om makt gjennom vold, men derimot makt som utøves gjennom 

bestemte og urokkelige forestillinger som finner sted i et samfunn (Bergström & Boréus, 

2005, s. 321). 
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Ifølge Laclau & Mouffe gjør hegemoni seg gjeldende der det finnes diskursive kamper om 

hvordan elementer skal artikuleres. Når to diskurser artikulerer elementer på ulik måte betyr 

det at diskursene forsøker å fylle nodalpunktet med ulikt meningsinnhold. En slik diskursiv 

kamp ender med at en diskurs går seirende ut, og får midlertidig hegemoni. Den seirende 

diskursen oppnår derfor definisjonsmakt over hvordan elementene artikuleres. Dette betyr at 

når det finnes en rådende forestilling som fremstår som naturlig, er dette selve bilde på en 

hegemonisk artikulasjon (Carpentier & Brussel, 2012, s. 101).  

Når det finnes en hegemonisk artikulasjon, betyr det også at andre mulige artikulasjoner av 

elementene ignoreres. Dette vil si at andre forståelsesmåter utelukkes, og hegemoni kan derfor 

ses som en reduksjon av muligheter. At momentene egentlig er elementer, altså tomme 

kategorier uten mening, skjules gjennom en slik artikulasjon. Det blir med andre ord umulig å 

se at momentene kan ha en annen betydning, og dermed skaper den hegemoniske 

artikulasjonen tydelighet. Det diskursive felt ignoreres, og den fastsatte strukturen med 

momentenes organisering rundt nodalpunktet kan derfor opprettholdes (Carpentier & Brussel, 

2012, s. 101; Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36-40). 

Til tross for at et midlertidig hegemoni er vunnet, er det viktig å huske på at dette kun er 

midlertidig. Det er alltid plass til andre artikulasjoner, og dette vil synliggjøre at momentene 

egentlig er elementer som kan forstås på en annen måte. Den hegemoniske artikulasjonen kan 

altså trues, og hegemoni kan derfor ses som en midlertidig lukning av meninger. Med det 

mener jeg at den gir betydning på en bestemt måte, men den bestemmer ikke at betydningen 

skal være på den eksakte måten i all fremtid. Det er alltid plass til en kamp om hvordan den 

diskursive strukturen skal se ut, altså hvordan de enkelte elementene skal artikuleres og hvilke 

forestillinger som skal råde (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 38-41; Laclau & Mouffe, 2001, s. 

134-136). 

2.3.4 Sosial handling, subjektposisjon og antagonisme 

Hvordan sosiale handlinger forstås, er også ansett som et resultat av diskurs. Når sosiale 

handlinger forstås som gode eller dårlige, er heller ikke dette på bakgrunn av noe gitt. Vår 

forståelse av oss selv og andre i samfunnet konstrueres gjennom diskursers virke. På samme 

måte som momentene «holdes på plass», forsøker diskurser også å fastlåse forståelser av 

sosiale handlinger på en bestemt måte. Sosiale handlinger er som momentene, de er ikke 

naturlige, men fremstår som det gjennom diskurs. Våre forståelser av handlinger konstrueres 
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og opprettholdes som gode eller dårlige innenfor en diskurs, noe som betyr at andre 

forståelsesmåter av det sosiale utelukkes (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 46-47). 

Laclau & Mouffe anser den sosiale sfære som et felt fylt med konflikter der det kjempes om 

hvordan handlinger skal fylles med mening. Hegemoni blir med andre ord også gjeldende for 

vårt sosiale liv. Igjen snakkes det ikke om makt som noe utøvende, men derimot en prosess 

hvor ulike forestillinger av sosiale handlinger fremstår som naturlige (Bergström & Boréus, 

2005, s. 319-320). Vi oppfører oss som om virkeligheten har en fast og entydig struktur, og 

dette skaper bestemte subjektposisjoner som den spesifikke diskurs tilbyr. Subjektposisjoner 

kan ses som roller vi tildeles innenfor en diskurs, og som er medvirkende til hvordan vi 

handler på. Det er imidlertid ikke gitt at vi skal oppføre oss på bestemte måter i et samfunn. 

Når noen handlinger forstås som mer riktige enn andre, er det et resultat av diskursers 

reduksjon av muligheter. Med dette mener jeg at noen sosiale handlinger utelukkes og 

stemples som feil, fordi det ikke er synlig for oss at handlinger kan forstås på andre måter 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 44). Hvordan sosiale handlinger gis mening, er altså 

konstruert. Direktiver for hvordan vi skal være, er et resultat av rådende forestillinger som 

konstrueres gjennom diskurs. Derfor er våre væremåter i samfunnet hverken riktige eller gale, 

men vi forstår dem som det gjennom diskurs (Bergström & Boréus, 2005, s. 320-321).  

Som tidligere nevnt, er det umulig at en diskurs fullstendig lukker om seg selv. Med det 

mener jeg at momentene ikke har ett bestemt meningsinnhold, noe som også er gjeldende for 

sosiale handlinger (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 48). Begrepet antagonisme blir i denne 

sammenheng viktig. Antagonisme kan ses som forståelsesmåter som skiller seg ut fra de som 

er rådende, og viser derfor at handlinger faktisk kan forstås på andre måter. De viser med 

andre ord at en diskurs aldri kan være totalt fastlåst. Med dette mener jeg at «linjene» i den 

sosiale sfæren blir synlige, og viser at diskurser aldri helt klarer å fastlåse hverken momenter 

eller sosiale handlinger (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 48; Laclau & Mouffe, 2001, s. 123-

125). 
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3 Presentasjon av datamaterialet 

3.1 Søk og avgrensning 

Datamaterialet består av ulike tekster fra norske aviser. For å finne frem til relevante 

avistekster gjorde jeg et datasøk. Søket er gjort i databasen Retriever 15.09.16 og er avgrenset 

til å gjelde de siste 365 dager.  

For å få et mangfold i tekstene, er det gjort søk både i riks- og regionsaviser, samt i 

lokalaviser. Følgende søkeord er benyttet: «døende», «er døende», «verdig død», «verdig 

avslutning», «god død», «uverdig død», «uverdig avslutning» og «dårlig død». Jeg ser nå i 

etterkant at søkeordene på mange måter ikke relaterer seg til oppgavens teoretiske 

utgangspunkt. Til tross for at jeg både har brukt søkeordene god/verdig og dårlig/uverdig, er 

de et resultat av diskursene jeg selv er en del av. Min forforståelse og tatt-for-gitt-heter i 

tilknytning til døden, vil jeg utdype ytterligere i kapittel 4. Allikevel anser jeg det som 

relevant å nevne her at søkeordene har en normativ karakter, hvor andre søkeord kunne 

resultert i et annet tekstmateriale å arbeide diskursanalytisk med. 

Søkeresultatet var enormt, og det var tydelig behov for avgrensning. Tekster som ikke 

omhandlet en menneskelig død er utelatt. Det var en del like tekster i de ulike søkeresultatene, 

disse er også ekskludert. Som tidligere nevnt er det den ventede døden som er utgangspunkt 

for denne oppgaven, derfor er ikke tekster som omhandlet drap, krig, flukt og terror, samt 

feilmedisinering som førte til dødsfall, tatt med. Det er reelle situasjoner som er relevant for 

min studie. Ulike omtaler av film, teater, bøker og spill er derfor utelatt, selv om de på mange 

måter også kan gi innsikt i samfunnets forestillinger om døden og det å være døende. En del 

tekster tok for seg eldreomsorgen (bemanningsproblematikk på sykehjem, demens, 

demenslandsby og frivillig arbeid med eldre), disse er utelatt dersom de ikke konkret 

omhandlet døende eldre. Når det gjelder tekster om bemanning, økonomi, ressurser og 

lignende, er tekster som knyttes til behandling av døende tatt med. I forhold til aktiv 

dødshjelp har jeg valgt å ekskludere tekster som tok for seg praksis i utlandet uten å skrive om 

de norske bestemmelsene.  
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Etter avgrensningen sto jeg igjen med følgende søkeresultat;  

- «Døende» 74 tekster  

- «Er døende» 7 tekster 

- «Verdig avslutning» 27 tekster  

- «Verdig død» 38 tekster.  

Til sammen utgjør datamaterialet 146 avistekster. De andre søkeordene ga ingen relevante 

treff. 

3.1.1 En selektiv utvelgelse 

Innenfor diskursanalyse kan man møte på utfordringer når det gjelder et stort datamateriale. 

Tekstene man ønsker å analysere kan være omfattende, og det er ikke mulig å gå i dybden på 

alt. I følge Skrede (2017, s. 160-161) er det imidlertid viktig å velge ut tekster som er 

representative for hovedtendensen i det totale datamaterialet.  

For å kunne gjøre en diskursanalyse, anså jeg det nødvendig med et mindre og mer håndterlig 

tekstmateriale. Derfor har jeg valgt ut et mindre antall tekster, altså en selektiv utvelgelse. Jeg 

har vært opptatt av å stå igjen med et utvalg som gir et godt bilde av de ulike forestillingene i 

det totale datamaterialet. Utvelgelsen har derfor både bestått i å finne tekster som ser ut til å 

uttrykke like forståelsesmåter, og slik sett «ligner» på hverandre, samtidig som jeg har vært 

opptatt av å ta med tekster som viser en annen forståelse enn det de fleste av avistekstene 

viser. 

3.2 Presentasjon av avistekstene 

Etter den selektive utvelgelsen sto jeg igjen med 28 avistekster. Ikke alle avistekstene er brukt 

i analysen på den måten at de refereres med tekstutdrag. Både debattinnlegg, avisartikler og 

kronikker er tatt med, men omkring en tredjedel av datamaterialet er debattinnlegg. 

Debattinnleggene var tydeligere i ulike fremstillingsmåter av døende og døden, noe som ga et 

mer variert tekstmateriale å arbeide med. Fordi debattinnlegg ikke er manipulert av en 

redaksjon, mener Skrede (2017, s. 157) at slike tekster kan være en såkalt tryggere kilde når 
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samfunnets stemmer skal analyseres. Jeg har allikevel tatt med reportasjer som omhandler 

døende og deres familie, samt avisartikler der journalister skriver om døden på en mer 

generell måte. Jeg mener slike avistekster også gir et bilde av hvordan døden gis mening i 

dagens samfunn.  

3.2.1 De ulike avisene og skribentene 

Tekstmaterialet er plukket ut fra ulike aviser, både riks-, region- og lokalaviser er representert. 

Riksavisene er allikevel i flertall. Tekstene har både politisk, helsefaglig og mer allmenn 

karakter, men særlig det politiske og helsefaglige aspektet er i flertall. Dette gjaldt også det 

totale datamaterialet. 

Spesielt i kronikkene, samt debatt- og leserinnleggene, ser man at noen tekster er skrevet på 

en mer personlig måte der det hyppig brukes «jeg» når det argumenteres. Her er det uttalelser 

fra både kjente og mindre kjente politikere, helsepersonell, sentrale talspersoner i ulike 

organisasjoner (spesielt organisasjonene Retten til en verdig død og Menneskeverd) og andre 

skribenter som uttrykker sine meninger. Andre tekster er skrevet på en mer generell måte, 

hvor «man» eller «vi» er brukt, dette gjelder særlig debattinnlegg av en mer politisk karakter 

og avisartiklene. 

3.2.2 Tekstenes innhold 

Tekstene deler overordnet uttalelser om hvordan døden skal eller bør være. Det finnes 

forestillinger som deles, og det finnes de som står i motsetning til hverandre. Spesielt er 

tanken om en tilstedeværende familie, samt døden som smertefri og uten behandling, synlig 

på tvers av tekstene. Imidlertid finnes det også noen tekster som stiller seg kritisk til denne 

forestillingen.  

Avistekstene inneholder ulike argumenter, og de tydeligste er å finne i debatten omkring aktiv 

dødshjelp og lindrende omsorg, som nærmest blir et argument mot aktiv dødshjelp. Mange 

tekster fremhever den døendes rett til en smertefri og verdig død, men forståelsen av hvordan 

smertefrihet og verdighet skal oppnås er ulik. Tekstene som argumenterer for aktiv dødshjelp 

er spesielt opptatt av den døendes rett til å velge seg ut av et liv med smerter og lidelse. Der 

det skrives om lindrende omsorg er helsepersonellets kompetanse og kunnskap fremhevet 

som viktig for å lindre den døendes smerte. Stedet for å dø er også fremtredende, og her 



18 

 

fremstår hjemmedød som den ideelle døden. I tillegg fremheves det i tekster om lindrende 

omsorg at det er viktig at den døende og familien både er trygge, og aksepterer at døden snart 

vil komme. 

Noen av avistekstene skiller seg ut fra mengden. Med det mener jeg at de viser forståelser 

som står i kontrast til de andre tekstene. I disse tekstene stilles det spørsmål om hjemmedød er 

noe alle kan velge, og noen tekster stiller seg også kritisk til den totalt smertefrie døden. 

Andre er kritiske til det de mener er en normativ holdning til døden, her er spesielt forståelsen 

av behandling av eldre og syke fremtredende. I tillegg er det tekster som tar for seg 

familiens/pårørendes uttalelser om urettferdig eller feil behandling.  

3.3 Etiske overveielser 

I følge De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) er fritt og informert samtykke den 

klare hovedregelen. Mitt datamateriale består av offentlige avistekster som lett kan søkes opp 

av den allmenne befolkningen, slik sett innebærer ikke forskningen direkte kontakt med 

deltakerne (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Det har derfor ikke vært ansett 

som relevant å melde prosjektet inn til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) eller Norsk senter for forskningsdata (NSD). Imidlertid inneholder 

datamaterialet avistekster som blant annet tar for seg personlige erfaringer og meninger i 

tilknytning til døden. Jeg ser det derfor som naturlig å behandle tekstene med respekt. 

Prosjektet i sin helhet hviler imidlertid på en konstruktivistisk kunnskapsforståelse, noe som 

innebærer å stille spørsmål til tekstenes normative karakter. Å være undrende og kritisk, er 

ikke ensbetydende med å henge ut meninger og uttalelser.  
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4 Metodisk fremgangsmåte 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for analyseprosessen. Å vise leseren veien gjennom mitt 

analytiske arbeid er viktig for å gi et innblikk i hvordan denne prosessen har vært med på å 

forme oppgaven.  

4.1 Forskningsrefleksivitet 

Forestillingen om forskeren som en nøytral part avvises innenfor samfunnsvitenskapene. Det 

er ikke et spørsmål om forskeren påvirker forskningsprosessen eller ikke, fokuset rettes mot 

hvordan forskeren påvirker denne prosessen. Å redegjøre for hvordan man bruker seg selv inn 

i kunnskapsutviklingen blir viktig. Leseren må få tilgang til hvordan kunnskapsutviklingen 

har foregått, det er ikke tilstrekkelig å presentere en ferdig analyse med et resultat. Et åpent 

sinn med plass til både tvil, ettertanke og uventede konklusjoner må være tilstede hvis 

forskningen skal bringe frem noe annet enn det man vet på forhånd. Derfor gjelder det å være 

bevisst sin egen forforståelse og dele den med leseren. Forforståelse kan betraktes som en 

ryggsekk med erfaringer forskeren bringer med seg inn i forskningsprosjektet (Malterud, 

2011, s. 37-40).  

4.1.1 Min forforståelse 

Min oppfatning av hva som var sann og riktig kunnskap, ble raskt utfordret i løpet av 

fordypningsemnet HELSEF4303 «Makt og kunnskap i helsetjenesten» (Universitetet i Oslo, 

2017, 20.03). Det var her jeg ble introdusert for diskurs, et begrep jeg ikke en gang hadde hørt 

om før. Det var spennende å stille seg kritisk til den helsefaglige måten å forstå 

kunnskapsdannelse på. Dette resulterte kanskje i en for kritisk innstilling fra min side.  

I begynnelsen av dette prosjektet var jeg spesielt opptatt av fremstillingen av den verdige død, 

og min oppfatning var at det innenfor det lindrende omsorgsfeltet ble presentert et glorifisert 

bilde av døden. Som nybegynner i det å tenke diskursanalytisk, innser jeg i etterkant at starten 

på prosjektet bar preg av det å være kritisk kun for å være kritisk. Ikke bevisst, men kanskje 

en misforståelse av hva diskursanalyse handlet om. Jeg var imot konseptet den verdige død 

fordi jeg mente den ikke passet inn i alle settinger. Med erfaring fra en medisinsk sengepost 

hadde jeg opplevelser som jeg mente ikke knyttet seg til en god død. Jeg hadde erfart dødsfall 
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hvor smerter, lukt, lyder og ensomhet var en del av dødsprosessen. Derfor var min tanke at 

forestillingen om den verdige død skulle bli selve rammeverket for diskursanalysen. 

Imidlertid så jeg ganske raskt at mine oppfatninger av den gode og dårlige død nettopp var en 

del av diskursenes virke. Dette vil jeg utdype ytterligere i kapittel 4.2.  

Jørgensen & Phillips (1999, s. 31-32) påpeker hvor vanskelig det kan være å undersøke 

diskurser man selv er tett på. De understreker nødvendigheten av å forsøke å fremmedgjøre 

seg fra sitt eget datamateriale for å kunne gjøre en god analyse. Jeg er delvis enig i deres 

utsagn. Når jeg gjennom avistekstene studerer hvordan mennesker gir døden mening, betyr 

det også at jeg undersøker mine egne forestillinger av døden. Jeg kan aldri fjerne meg fra min 

forforståelse, den vil alltid være en del av meg. Det som er helt essensielt, er imidlertid 

hvordan jeg forholder meg til den (Malterud, 2011, s. 40-41).  

I tillegg til å forsøke å ha et bevisst forhold til forforståelsen, er det også viktig å bruke den 

aktivt. Kanskje spesielt innenfor tekstanalyse, hvor man har en bestemt grunnholdning som 

vil og skal prege fortolkningen. For eksempel har jeg i det analytiske arbeidet sett etter 

språklige forestillinger av døden. Jeg har derfor hatt en forventning om å finne ulike diskurser 

i tekstene, og aktivt lett etter disse (Engebretsen & Heggen, 2012, s. 24; Malterud, 2011, s. 

41). 

4.2 Tilnærming til tekstene 

Å gjøre et mastergradsprosjekt handler mye om å begi seg ut på noe helt nytt, man er fersk 

innenfor forskningsfeltet. Læringskurven er bratt, og man gjør sitt beste i å pløye et nokså 

ulendt terreng. Det kvalitative forskningsfeltet er krevende på mange måter, og 

læringsprosessen har ført meg ut på noen «omveier». Imidlertid tror jeg at omveiene har vært 

nødvendige for å få et grep om hva diskursanalyse dreier seg om. Jo lenger jeg beveget meg 

inn i denne måten å forske på, jo større forståelse fikk jeg av hvor stort og diffust feltet 

diskursteori egentlig er. Jeg har aktivt brukt mine feilgrep og omveier til å utvide min 

forståelse av diskursteori, noe som har hjulpet meg langt på vei i utviklingen av min 

diskursanalytiske tenkemåte. 
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4.2.1 Fra tematikk til diskurs 

Da datamaterialet var hentet inn, gikk jeg i gang med gjennomlesningen. Min opplevelse var 

at tekstene inneholdt en rekke ulike, men nokså tydelige måter å forstå døden på. Jeg gikk i 

gang med det jeg trodde var begynnelsen på en diskursanalyse. Temaer som fremsto som 

sentrale i tekstene ble samlet, og jeg anså dem som ulike diskurser. Jeg fant etter hvert ut at 

den tematiske analysen ikke lignet en diskursanalyse i det hele tatt. Tanken om at diskurser 

fremstår som konkrete temaer i datamaterialet måtte legges til side. Arbeidet var imidlertid 

ikke bortkastet. Gjennom den tematiske analysen fikk jeg grundig innsikt i tekstenes innhold, 

noe som hjalp meg videre i arbeidet. 

I stedet for å se etter temaer i tekstene, ble blikket rettet mot hvilke ulike forestillinger av 

døden som ble skrevet frem. Jeg begynte en nærlesning av tekstene, og anså etter hvert aktiv 

dødshjelp og lindrende omsorg som to ulike måter å forholde seg til døden på. Gjennom min 

lesning ble jeg oppmerksom på at de som argumenterte for aktiv dødshjelp og de som 

argumenterte for lindrende omsorg, hadde svært ulike måter å forstå døden på. De som ønsket 

at aktiv dødshjelp skulle bli lovlig, var opptatt av den døendes rett til å bestemme over eget liv 

og egen død. De som ikke ønsket aktiv dødshjelp, var derimot opptatt av behovet for 

lindrende omsorg til døende. Til tross for at dette var to ulike måter å forholde seg til døden 

på, så jeg etter hvert at det ikke nødvendigvis sa noe om hvordan disse to ga døden mening. 

Denne oppgaven har jo som fokus å studere hvordan meningsdannelse foregår i et større 

perspektiv, og jeg så at det var ytterligere behov for å utvide mitt analytiske blikk. Jeg 

forkastet ikke ideen om aktiv dødshjelp og lindrende omsorg som to ulike forståelsesmåter 

eller diskurser, men i stedet for kun å fokusere på forskjellene dem imellom, begynte jeg også 

å se etter likheter.  

Jeg har brukt mye tid på å bevege meg fra en «les-og-lær-metode», til å slippe meg mer løs i 

det analytiske arbeidet og bruke meg selv i en større skala. Jeg har forsøkt å løsrive meg fra 

en forestilling om at diskurser er konkrete bokser som våre forståelsesmåter puttes opp i. Når 

jeg så for meg diskurser som flytende og ikke håndgripelig, ble det lettere å tenke 

diskursanalytisk. Ved å utvide mitt analytiske blikk, ble det tydelig at datamaterialet besto av 

flere ulike forståelsesmåter, men disse var annerledes enn jeg først hadde trodd. Jeg kunne 

ikke peke på dem ved første øyekast, jeg kunne heller ikke plassere dem klart avskilt fra 

hverandre.  
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Her i fra besto arbeidet i å se etter ulike mønstre i tekstene. Jeg spurte meg selv, hvis døden 

som kategori er tom, hvordan spiller da tekstene på andre kategorier for å fylle den med 

mening? Ved hjelp av et slikt spørsmål ble det enda tydeligere at forståelsesmåter eller 

forestillinger ikke er fastsatte og strukturerte. Tekstene som jeg tidligere opplevde som 

strukturerte, begynte å flyte. Forståelsesmåter kom til syne på tvers av tekstene, og strukturen 

jeg først hadde sett ble plutselig uryddig og upresis. Jeg så etter hvordan ulike sentrale 

kategorier ble knyttet sammen slik at forståelsen av døden oppleves som en ryddig og fastsatt 

struktur. Diskursteori handler om nettopp dette. Vår virkelighet er uryddig, upresis og 

flytende, men gjennom diskurs fastlåses kategorienes mening slik at det ser ut som at 

virkeligheten er strukturert og logisk (Carpentier & Brussel, 2012, s. 101).  

Jeg har aktivt brukt meg selv og mine egne tatt-for-gitt-heter i det diskursanalytiske arbeidet. 

Jeg tok utgangspunkt i mitt første møte med datamaterialet siden dette møtet var preget av 

selvfølgeligheter jeg ikke var klar over. Mine opplevelser med tekster som skilte seg ut, og 

som jeg anså som mindre riktige enn andre, ble her viktig. Hvorfor rynket jeg på nesa når jeg 

leste om en hjelpepleier som lå ved siden av en døende pasient og gjorde 

kjærlighetserklæringer til ham, eller hvorfor smilte jeg oppgitt over en kvinne som mente 

lindrende behandling førte til en unaturlig død? Hva var det med disse tekstene som gjorde at 

jeg anså dem som mindre riktige enn andre tekster? Jeg tenkte over hvorfor jeg syntes de 

skilte seg ut, og hvorfor de ikke passet inn i forhold til min egen forståelse av døden. Disse 

tekstene har vært viktige i letingen etter rådende forestillinger i datamaterialet.  

4.3 Mitt analyseverktøy 

Analysestrategi handler om å utarbeide noen analytiske spørsmål som jeg kan bruke i møtet 

med datamaterialet, og som kan hjelpe meg med å besvare oppgavens problemstilling. Disse 

spørsmålene brukes for å oppdage det jeg er på leting etter, derfor vil de også prege hva jeg 

finner. Dette betyr at det med andre typer strategier, altså andre spørsmål, vil bli synlig andre 

aspekter som jeg ikke nødvendigvis finner i denne analysen (Andersen, 1999, s. 14).  

Jeg har utarbeidet de analytiske spørsmålene på bakgrunn av mitt analyseverktøy, som da er 

diskursteori. For å kunne analysere avistekstene gjennom en diskursteoretisk tilnærming, har 

det vært nødvendig å utarbeide noen spørsmål som gjør det mulig å se hvordan døden «fylles» 
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med mening i tekstene.  Jeg presenterer her spørsmålene jeg har stilt, samt begrunnelse for å 

stille nettopp disse. 

- Finnes det forståelsesmåter som er gjentakende? Er disse forestillingene 

gjennomgående i alle tekstene? Disse spørsmålene hjelper meg i letingen etter rådende 

forestillinger om døden. Altså forståelser som tas for gitt, og som det ikke stilles 

spørsmål ved (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 14-15). 

- Hvilke kategorier går igjen? Er det en kategori som er spesielt sentral? Disse 

spørsmålene hjelper meg i å oppdage nodalpunktet. De hjelper meg og til å studere 

hvordan elementer omdannes til momenter, og danner ekvivalenskjeder som fyller 

nodalpunktet med mening (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 8-9).  

- Finnes det forståelsesmåter som skiller seg ut? I så fall hvordan skiller de seg ut? 

Spørsmålene hjelper meg i å se etter diskursive kamper om hvordan nodalpunktet skal 

fylles med mening, og tydeliggjør hvordan rådende forestillinger utfordres (Howarth 

& Stavrakakis, 2000, s. 14-15) 

- Hvilke «roller» skrives frem i datamaterialet? Dette spørsmålet hjelper meg i å 

oppdage de ulike subjektposisjonene som tilbys, og se om noen sosiale handlinger 

anses som mer akseptable enn andre (Howarth & Stavrakakis, 2000, s. 14). 
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5 Analyse 

Som forklart i oppgavens teorikapittel, beskriver Laclau & Mouffe (2001, s. 105) artikulasjon 

som en prosess der elementer, altså tomme kategorier, plasseres inn i en spesifikk diskurs og 

omdannes til momenter. Kategorier som beskrives i denne analysen er derfor alle elementer, 

men gjennom en diskursiv artikulasjon omdannes de til momenter med et bestemt 

meningsinnhold. For å gjøre dette klart og tydelig, velger jeg å bruke begrepene elementer og 

momenter, i stedet for kategorier, i store deler av analysen. 

5.1 Nodalpunktet 

Selve gravitasjonspunktet som de ulike momentene sentrerer seg rundt i en diskurs, kalles 

innenfor diskursteori et nodalpunkt (Engebretsen & Heggen, 2012, s. 31; Kleppe, Engebretsen 

& Heggen, 2012, s. 93-94). Jeg forstår nodalpunktet som en sentral kategori som kan fylles 

med mening på ulike måter. Når jeg nå går i gang med å analysere frem forståelsesmåter av 

døden, er det nødvendig å presentere en kategori som er tilstede på tvers av tekstene, altså et 

nodalpunkt. Nodalpunktet er dermed den kategorien som de ulike diskursene kjemper om å 

fylle med mening. 

I arbeidet med å analysere frem nodalpunktet, har jeg sett etter hvilke måter avistekstene 

skriver om døden på. Til tross for at tekstene har ulik karakter og er forskjellige, opplever jeg 

at de alle fremhever hva som skal til for at døden skal bli god. Det skrives mye om den 

verdige død, og først anså jeg dette som noe sentralt og gjennomgående. Jeg diskuterte dette i 

plenum med andre studenter og veiledere, og så etterhvert at verdighet ikke alltid ble nevnt 

selv om det ble skrevet om den gode død. For eksempel var ikke verdighet fremtredende i 

avistekster som handlet om åpenhet eller aksept. Selv om avistekstene skriver både om en god 

og en verdig død, opplever jeg at det er en ʻgod nokʼ død som beskrives. God nok i den 

forstand at tekstene fremhever måter å dø på som anses som bedre enn andre. Jeg mener 

derfor at begrepet akseptabel rommer mye mer enn hva god og verdig gjør, og har valgt å 

kalle nodalpunktet en akseptabel død.  

Jeg har analysert frem ulike måter avistekstene fyller nodalpunktet med mening. Den 

akseptable død fylles med mening gjennom to fremtredende diskurser, nemlig aktiv dødshjelp 

og lindrende omsorg i livets sluttfase. Jeg mener disse er fremtredende fordi det i 
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datamaterialet er nettopp argumentasjonen for enten aktiv dødshjelp eller lindrende omsorg 

som er tydeligst tilstede. Disse to diskursene fyller nodalpunktet ved å dele noen 

forståelsesmåter, men det finnes også skarpe motsetninger. Disse motsetningene synliggjør 

hvordan like elementer omdannes til ulike momenter, og dermed fylles nodalpunktet noen 

ganger med ulikt meningsinnhold. 

Jeg vil i denne analysen vise hvordan forestillinger om døden som smertefri, døden som en 

sosial hendelse og død uten livsforlengende behandling er fremtredende i avistekstene. Disse 

forestillingene kan forstås som rådende artikulasjoner som fyller nodalpunktet en akseptabel 

død med et meningsinnhold som kan ses som fastlåst og nesten udiskuterbart. Jeg vil også 

vise hvilke forståelsesmåter som ikke deles, og som dermed fyller nodalpunktet med ulikt 

meningsinnhold. Her er særlig tekster som handler om valgfrihet og ansvar fremtredende. I 

tillegg vil jeg se nærmere på hvordan tekster som skriver om lindrende omsorg fremhever 

aksept og trygghet som essensielt for den gode død, og hvordan disse forestillingene fyller 

nodalpunktet med mening. 

Både artikulasjonene som deles og som er ulike, er med på å gi den døende, familien og 

helsepersonellet ulike roller, altså subjektposisjoner. De ulike subjektposisjonene vil 

analyseres frem i de ulike avsnittene ettersom hvilke artikulasjoner som presenteres.  

5.2 En smertefri og verdig død 

I avistekstene om døden er smerte et gjennomgående tema, og det er spesielt forestillingen om 

den smertefrie døden som er fremtredende. Når det skrives om smerte, er det ofte relatert til 

noe negativt, uønsket og uverdig. Denne oppfatningen ses både i tekster der det argumenteres 

for aktiv dødshjelp og for lindrende omsorg ved livets slutt. Derfor deles det en forståelse av 

at døden skal være smertefri for at den kan oppfattes som akseptabel.  

Jeg vil i dette avsnittet studere hvordan nodalpunktet en akseptabel død fylles med mening 

gjennom en felles artikulasjon av elementet smerte. Til tross for at det i store deler av 

datamaterialet uttrykkes en enighet om at den gode død er smertefri, har jeg også funnet 

avistekster hvor det gis uttrykk for en litt annen oppfatning. Disse stiller seg kritisk til at 

døden må være totalt fri for smerte for å kunne oppfattes som god. Jeg vil derfor også se 

nærmere på hvordan disse tekstene skiller seg ut i forhold til den rådende forestillingen om 
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den smertefrie døden, og hvordan dette fyller nodalpunktet en akseptabel død med et litt annet 

meningsinnhold. 

5.2.1 Den rådende forståelsen av smerte 

Debatten mellom aktiv dødshjelp og lindrende omsorg er preget av at ulike synspunkter og 

uenigheter ofte fremheves eksplisitt. Dette gjelder også diskusjonene og debattinnleggene 

som finnes i mitt tekstmateriale. Til tross for at disse to retningene er uenige om mange ting, 

er det interessant at en felles forestilling om døden som smertefri er tilstedeværende i 

avistekstene. At en god og verdig død er en død uten smerter, er derfor en forståelse som både 

tilhengerne av aktiv dødshjelp og lindrende omsorg deler.  

At den siste tiden i livet skal være uten smerter, er altså beskrivelser som ses i store deler av 

datamaterialet, noe som tyder på at det er snakk om en rådende forestilling. Dette vil si at 

begge diskursene, både aktiv dødshjelp og lindrende omsorg, artikulerer elementet smerte på 

samme måte. Gjennom denne artikulasjonen fylles nodalpunktet en akseptabel død med 

mening. Når to ulike diskurser artikulerer elementer på lik måte, blir det klart at diskurser 

ikke er klare og adskilte, og viser at de iblant også flyter inn i hverandre. 

Det eksisterer altså en rådende oppfatning av at smerte er negativt. Dette blir synlig når de 

aller fleste avistekstene beskriver smerte som uønsket og gir uttrykk for at det er et onde som 

må unngås. 

«[…] at døende pasienter som lider under store smerter skal få mulighet til å slippe 

denne smerten, er for oss en selvfølge» (Salbu, 2016, s. 12)  

Uttalelsene i tekstutdraget representerer noe gjennomgående. Jeg opplever budskapet som 

klart, den døende skal selvfølgelig få slippe å ha det vondt. Tekstutdraget viser dermed en 

bestemt oppfatning. Med dette mener jeg at forestillingen av smerte som noe negativt både 

fremstår som gitt og naturlig. Imidlertid kan uttalelsene i teksten ses som et resultat av 

hvordan artikulasjonen foregår. At smerte anses som noe negativt, er fordi elementet er blitt 

omdannet til et moment gjennom artikulasjon, ikke fordi smerte er negativt i seg selv.  

At smerte kan forstås annerledes, blir tydelig når den får en annen betydning innenfor en 

annen diskurs. Vi kan for eksempel se nærmere på hvordan det å ha det vondt oppfattes 

innenfor en idrettsdiskurs. Her foregår artikulasjonen på en annen måte, og det negative 
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meningsinnholdet vil ikke nødvendigvis følge med. Innenfor en idrettsdiskurs anses gjerne 

smerte som et tegn på styrke, noe positivt og kanskje til og med nødvendig. Å lykkes innenfor 

idrettens verden, innebærer i stor grad å kunne tåle smerte. Her blir smerte artikulert 

annerledes, og anses derfor som positivt. Når smerte fremstilles som noe negativt i 

avistekstene, er det altså ikke på grunn av at den i seg selv er negativt, men derimot et resultat 

av en spesifikk artikulasjon. 

5.2.2 Artikulasjon av smerte og verdighet  

Når det i avistekstene skrives om døden som smertefri, er forståelsen av verdighet sentral. Jeg 

har valgt ut to tekstutdrag, og gjennom disse vil jeg vise hvordan elementene smerte og 

verdighet artikuleres og dermed fyller nodalpunktet en akseptabel død med mening. 

«Jeg mener retten til et verdig liv også må inkludere retten til en verdig død. Flere vil 

ta farvel med familie og venner mens de fortsatt klarer det på en god måte. I 

befolkningen er det en stor overvekt som er positive til aktiv dødshjelp. Det henger 

trolig sammen med at folk flest ønsker å ha muligheten til selv å bestemme dersom de 

skulle havne i en situasjon med uhelbredelig sykdom og store smerter» (Kjos, 2016, s. 

12-13)  

«I dag har vi både verktøy, kunnskap og kapasitet til å forhindre at døden blir uverdig. 

Og der hvor tilbudet ikke er bra nok, må kvaliteten heves. Aktiv dødshjelp er ikke 

svaret på menneskelig lidelse. Det vi trenger, er å øke kompetansen på lindrende 

omsorg ved livets slutt, slik at mennesker får den smertelindringen, verdige 

behandlingen og omsorgen de trenger, enten de er på sykehus, sykehjem eller i sitt 

eget hjem» (L. K. Thoresen, 2016, s. 24)  

Tekstutdragene viser at smerte og verdighet har en relasjon til hverandre. I motsetning til en 

idrettsdiskurs der smerte ses som et tegn på styrke, relateres smerte her blant annet til 

uverdighet. At smerte anses som noe uverdig, gjør det vanskelig og nesten umulig å oppfatte 

smerte som noe annet enn negativt. Gjennom relasjonen smerte og verdighet har, kan man si 

at avistekstenes fremstilling ser ut til å handle om å unngå smerter slik at den døende kan 

oppnå verdighet.  

Når smerte fremstilles som et problem og verdighet som et mål, blir det synlig at disse 

elementene artikuleres på en spesifikk måte. Som nevnt dannes det en bestemt relasjon 
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mellom dem, hvor man som døende aldri vil kunne oppnå verdighet dersom man har smerter. 

Det er gjennom denne prosessen at elementene omdannes til momenter, og fyller 

nodalpunktet en akseptabel død med mening. Når forståelsen av smerte og verdighet fremstår 

som naturlig og gitt, er dette et resultat av hvordan de er organisert på en strukturert måte. 

Med det mener jeg at smerte som noe negativt og verdighet som noe positivt, har fått en så 

sterk relasjon til hverandre at det blir umulig å forstå den akseptable død på en annen måte. 

Dette kan ses i forbindelse med avistekstenes beskrivelser, der en smertefull død anses som 

uverdig og langt ifra akseptabel. 

Analysen viser hvordan elementene smerte og verdighet artikuleres på bestemte måter, og 

omdannes til momenter som fyller nodalpunktet med mening. Dette blir synlig når det 

gjennomgående i datamaterialet ses forestillinger om en akseptabel død som smertefri og 

verdig. Det som er viktig å huske på, er at slike forestillinger kan rokkes ved. Det finnes alltid 

diskursive kamper om hvordan elementer skal artikuleres, og det er for eksempel ikke gitt at 

smerte i alle kontekster anses som noe negativt.  

5.2.3 Smerte en del av livet 

Selv om datamaterialet presenterer en rådende forestilling om den smertefrie død, finnes det 

noen få avistekster som skiller seg ut i forhold til dette. Disse tekstene er viktige fordi de viser 

at smerte faktisk er et element som kan artikuleres annerledes.  

«Det er forståelig at man ønsker seg et lykkelig liv, fritt for smerte, men det er utopisk 

å kreve det. Livet består av både glede og sorg» (Fongen, 2016, s. 3)  

«Men livet er et blanda regnskap for oss alle, legene inkludert. For er ikke også 

smerter og lidelse en del av livet. Og har vært det i uminnelige tider. Hvordan skal vi 

kunne vokse som mennesker uten av og til å ha det vondt?»  (Carlsen, 2016, s. 4)  

I tekstutdragene fremheves det at smerte ikke nødvendigvis er utelukkende negativt, noe som 

viser at nodalpunktet kan fylles med et annet meningsinnhold. Når avistekstene stiller seg 

kritisk til at tiden frem mot døden skal være totalt smertefri, viser dette at det ikke er én 

forståelsesmåte av smerte som er riktig. På bakgrunn av den rådende forestillingen kan det 

imidlertid ofte oppleves slik.  
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Tekstutdragene argumenterer ikke for at døden må inneholde smerte, men det rokkes ved den 

fastlåste forestillingen om at døden må være smertefri for at den skal være god. Elementet 

smerte artikuleres altså annerledes, og omdannes til et moment som fyller nodalpunktet en 

akseptabel død med et annet meningsinnhold. Tekstutdragene viser at smerte også kan forstås 

som en naturlig del av livet, og ikke nødvendigvis noe som hindrer mennesker i å oppleve en 

god død. Imidlertid er det kun to tekster som viser en slik oppfatning, noe som igjen vitner om 

at forestillingen om den smertefrie død ser ut til å være rådende.  

5.3 Den sosiale død 

I avistekstene er også forestillingen om at døden skal være sosial fremtredende. Med det 

mener jeg at når det skrives om døden, er det sosiale aspektet sentralt. Både familie, venner 

og helsepersonell beskriver som viktige, men betydningen av disse personene er mest synlig i 

tekster om lindrende omsorg ved livets slutt. Det deles imidlertid en felles forestilling om at 

alle døende har et sosialt nettverk.  

På bakgrunn av at det er familien og helsepersonellet som tydeligst fremheves i 

datamaterialet, har jeg analysert frem artikulasjoner av to elementer. Disse er familiær 

tilknytning og helsefaglig tilknytning. I denne analysedelen vil jeg først vise en felles 

artikulasjon av elementet familiær tilknytning, som både aktiv dødshjelp og lindrende omsorg 

deler. Deretter vil jeg se nærmere på hvilke artikulasjoner som finner sted innenfor den 

lindrende omsorgsdiskursen, her er både familiær tilknytning og helsefaglig tilknytning 

sentrale. I disse avistekstene blir også familiens og helsepersonellets roller beskrevet, og jeg 

vil analysere hvilke subjektposisjoner som tilbys.  

5.3.1 Å ha en familie 

Betydningen for den døende av det å ha familie og venner er ofte fremtredende i avistekstene. 

I denne sammenheng er det interessant hvordan tekstene fremstiller det å ha en familie eller 

nære pårørende som noe naturlig. Med det mener jeg at nesten alltid når det skrives om 

døden, er den døendes familie eller pårørende også beskrevet.  

«Vi må jobbe for at alvorlig syke og døende skal oppleve livet som meningsfullt 

gjennom en helhetlig omsorg for den syke og deres pårørende» (Bollestad, 2016, s. 

18)  
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«Mange har også sine pårørende langt unna, og våketjenesten kan være til stor hjelp. 

Damene stepper inn for å avlaste og gi de pårørende litt hvile» (Mellem, 2015, s. 10)  

Selv om disse tekstutdragene representerer den lindrende omsorgsdiskursen, ses også 

lignende uttalelser i avistekster om aktiv dødshjelp. Det som er interessant, og som tekstene 

her viser, er hvordan det tas for gitt at døende faktisk har en familie. Det er ikke uttalelser som 

"dersom den døende har pårørende" som er gjeldende, derimot er tekstene skrevet som om 

alle døende har familie eller nære pårørende. Elementet familiær tilknytning omdannes til et 

moment som fyller nodalpunktet med mening. Det ser altså ut til at en akseptabel død fordrer 

en tilstedeværende familie, og denne oppfatningen er gjennomgående i avistekstene. 

Avistekster som handler om mennesker uten familie, er omtrent er fraværende.  

5.3.2 Familiens subjektposisjoner 

I mange avistekster der det skrives om lindrende omsorg, er det ofte helsepersonellets 

beskrivelser av familien som er fremtredende. Når et familiemedlem er døende, ser det ut til at 

det ikke lenger er «nok» å være ektefelle, datter, sønn eller annet. Familiens rolle utvider seg 

til å være noe mer.  

«Frykt for eksistensiell smerte skal ikke diktere betingelsene for menneskelivets vilkår 

i vårt samfunn. I stedet skal vi la pårørende fortelle oss hvordan og hvorfor de takler 

livet med tungt pleietrengende. Deres evne til praktisk nestekjærlighet kan lære oss en 

mer konstruktiv tilnærming til lidelse: Ved å ledsage den syke med nærhet og empati, 

lindrer de hennes situasjon og vokser i medmenneskelighet. Deres evne til 

observasjon, kommunikasjon og medfølelse skjerpes av kontinuerlig å lese den sykes 

behov» (Fongen, 2016, s. 3)  

Familien fremstilles her som verdifull fordi de har en spesiell erfaring som kan 

videreformidles til helsepersonellet. Det fremheves at de har en evne til praktisk 

nestekjærlighet, og dette gir en mer konstruktiv tilnærming til den døendes lidelse. Familiens 

opplevelser ved å skulle miste sin nære nevnes ikke, derimot er fokuset rettet mot deres 

praktiske funksjon. Teksten viser hvordan elementet familiær tilknytning artikuleres innenfor 

den lindrende omsorgsdiskursen og omdannes til et moment som fyller nodalpunktet med 

mening. Familieforholdet beskrives nærmest som noe ytende, og det ser ut til at deres 

praktiske tilnærming anses som viktig for at døden skal bli akseptabel. Gjennom 
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artikulasjonen blir det også synlig hvilken subjektposisjon familien tilbys. Med dette mener 

jeg at det er spesielt familiens praktiske funksjon som beskrives, og det kan se ut til at det 

relasjonelle og intime som ofte knyttes til familieforhold, erstattes med ord som observasjon 

og kommunikasjon. Man kan derfor stille seg undrende til om det er familierelasjonen i seg 

selv, eller resultatet av den, som anses som verdifull.  

Når familiens tilnærmingsmåter beskrives som noe helsepersonellet bør tilegne seg, får 

nærhet og empati også et funksjonelt preg. Igjen er det ikke det relasjonelle, men heller det 

praktiske som tildeles størst plass. Familien til den døende fremstilles nærmest som produktiv, 

og fremstillingen bærer preg av det å være helsepersonellets forlengende arm. Det kan se ut til 

at deres tilstedeværelse ikke lenger er i lys av det å være familie, derimot er det deres evner til 

observasjon og utførelse av tiltak som blir fokuset.  

«For både pasienten og hjemmesykepleien er pårørende en viktig faktor. Det kan være 

både ektefelle eller voksne barn, men uten dem kan det være vanskelig. Essensen i 

palliativ pleie i hjemmet er et godt samarbeid med de pårørende. De er en unik ressurs 

og burde fått mer kreditt for det de gjør. Jeg møter dem daglig og beundrer dem. De 

sier ja, gjerne uten å vite hvilken krevende oppgave dette kan bli. Ikke alle pårørende 

makter dette. Det kan være mange ulike grunner til det, og den beslutningen må vi 

respektere. For organiseringen kan være omfattende, men det lar seg gjøre om alle er 

med. En alvorlig syk krever et sammensatt team både fra spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten - alle må være med i samarbeidet rundt pasienten» (Kråkenes, 

2015, s. 48)  

Familien fremstilles også i dette tekstutdraget som viktig. Det interessante er imidlertid 

hvordan deres rolle beskrives. Ord som viktig faktor og unik ressurs vitner igjen om at 

familiens rolle relateres til en praktisk funksjon. Familien anses som en unik ressurs, men for 

å oppnå denne statusen må de utføre en rekke oppgaver. Hvilke oppgaver som skal utføres 

nevnes ikke, men det er tydelig at ikke alle klarer disse. Å bli ansett som en viktig faktor eller 

unik ressurs gjelder derfor ikke for alle. Teksten understreker at det skal respekteres dersom 

familien ikke makter oppgavene, samtidig fremheves det også at det lar seg gjøre om «[…] 

alle er med». Dette tyder på at oppgavene derfor anses som gjennomførbare, men det kommer 

an på om man bidrar nok. Her skapes det i teksten et skille mellom de «flinke» og «mindre 

flinke» familiene, forstått fra et helsefaglig ståsted.  
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Til tross for at de fleste avistekstene fremstiller det å ha en familie som en selvfølge, er det 

noen tekster som nevner døende uten familie eller pårørende. Det kommer allikevel frem en 

kontrast mellom det å ha familie og ikke. 

«Noen ganger har pasienten en nær og kjærlig familie rundt seg når døden nærmer 

seg. Situasjonen kan være avklart og forsonet, og den lavmælte samtalen i rommet om 

levd liv og gode minner gir en stemning som vi tenker pasienten merker. Ikke alle er så 

heldig å ha nære pårørende. Da fyller sykepleieren en viktig funksjon» (Kjølsrud, 

Liland & Johansen, 2016, s. 24-25)  

Jeg mener tekstutdraget er viktig av to grunner. For det første viser det at familien er sentral i 

forestillingen om den akseptable død. Familie eller pårørende fremstilles i teksten som viktig, 

og det vises ved å understreke at ikke alle er så heldige å ha det. Et annet aspekt er hvordan 

det familiære forholdet beskrives. Her blir artikulasjonen av elementet familiær tilknytning, 

og hvordan det omdannes til et moment, igjen sentralt. I teksten beskrives familien med ord 

som rolig, avklart og forsonet stemning, problematiske familieforhold er altså ikke nevnt. 

Man kan imidlertid stille seg spørrende til om en tilstedeværende familie alltid vil føre til en 

avklart og forsonet stemning, eller deling av gode minne. Beskrivelser av uavklarte 

situasjoner eller problematiske familieforhold finnes ikke i datamaterialet, og det ser ut til å 

råde én bestemt oppfatning av hva det vil si å være en familie. Dette tyder på at det finnes 

noen klare forestillinger av et familieforhold, og familien tilbys dermed en bestemt 

subjektposisjon. Med dette mener jeg at det er det ideelle familieforholdet som anses som den 

riktige måten å være på, der stemningen rundt den døende skal være rolig, avklart og forsonet.  

5.3.3 Helsepersonellets subjektposisjoner 

Helsepersonellets tilstedeværelse er også fremtredende i tekster der det skrives om den gode 

død. Igjen er det spesielt innenfor den lindrende omsorgsdiskursen at beskrivelsene er 

tydelige. 

«Like viktig som støtte fra pårørende, er den enkeltes helsearbeiders innstilling og 

innsats. Som pleiere må vi stå sammen med pasienten og pårørende for å forstå den 

smerte de bærer. Det er nødvendig for å kunne gi en helhetlig pleie. Det berører, men 

er verdt det. For oss i pleien rundt Nils var det et ærefullt ansvar vi følte på. Jeg har 

flere ganger følt på dette ansvaret, det å ta vare på et menneske og en familie i en 
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vanskelig og sårbar tid. Det er vi som helsepersonell som har kontroll over tilbudet, 

over hva det kan eller ikke kan være. Det er vi, som sammen, kan bidra til at denne 

tiden blir god» (Kråkenes, 2015, s. 48)  

Tidligere i denne analysedelen har jeg vist hvordan familien ble fremstilt som en aktiv part 

med en rekke praktiske oppgaver. I dette tekstutdraget, hvor helsepersonellet beskrives, 

fremstilles imidlertid familien som nokså passiv. Deres funksjon er nå å gi støtte. Det er 

helsepersonellets innstilling og innsats som fremheves, og skaper dermed en kontrast til den 

støttende funksjonen som familien er blitt tildelt. Det blir tydelig at helsepersonellet anses 

som viktig når den akseptable død skal oppnås.  

At helsepersonellet har en viktig rolle, blir kanskje enda klarere når det understrekes at 

helsepersonellet må forstå smerten som den døende og familien bærer. Det fremheves at 

denne forståelsen er viktig for å kunne gi helhetlig pleie. Slike uttalelser kan forbindes med å 

ha empati for den døende, altså det å prøve å sette seg inn i den døendes og familiens 

situasjon. Imidlertid antyder det å forstå at helsepersonellet har en spesiell evne til å oppleve 

det den døende og familien opplever. Helsepersonellet fremstilles som noen som «kan» 

døden, de vet hva den døende opplever og kan dermed gi helhetlig pleie slik at en akseptabel 

død kan oppnås. Deres praktiske tilnærming blir synlig når teksten påpeker at det er for å 

kunne gi god pleie og omsorg at de må forstå smerten. Det er interessant hvordan deres evne 

til forståelse ser ut til å ha en målsetting, nemlig det å kunne opptre på en god og forsvarlig 

måte.  

I tekstutdragets siste linje fremheves det at et samarbeid er viktig for at den siste tiden skal bli 

god. Til tross for dette, påpekes det også at helsepersonellet er de som har kontrollen. Er det 

gjennom kontroll at det kan legges til rette for at den siste tiden blir god? I så fall undergraves 

utsagnet om samarbeid, og helsepersonellets rolle fremstilles som den viktigste for at en 

akseptabel død kan oppnås. Selv om familien også fremheves som viktig, ser det ut til at 

helsepersonellet får størst oppmerksomhet i avistekstene. Den lindrende omsorgsdiskursen 

tilbyr med andre ord helsepersonellet en spesifikk subjektposisjon, der de nesten får en 

regjerende status. Det er helsepersonellet som «kan» døden, og deres tilknytning er derfor 

både nødvendig og viktig. Til tross for nødvendigheten, beskrives allikevel en distansert 

tilnærming i avistekstene, der en overordnet kontroll er det som skal til for at den akseptable 

død kan oppnås.  
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5.3.4 En faglig og forsvarlig tilnærming 

Når helsepersonellet fremstilles i avistekstene, er det ofte noen bestemte væremåter som går 

igjen. Det ser ut til å finnes direktiver som er styrende for hvordan helsepersonellet skal møte 

et døende menneske, og dette skaper forestillinger om hva som anses som en riktig 

helsefaglig tilnærming. Dette underbygger hvordan den lindrende omsorgsdiskursen forsøker 

å stenge ute andre forståelsesmåter av hvordan helsepersonell kan tilnærme seg et døende 

menneske på. I avistekster der det beskrives en uriktig helsefaglig tilnærming, blir det tydelig 

hvordan diskursen forsøker å utelukke andre mulige artikulasjoner av elementet helsefaglig 

tilknytning. 

«I en av filmene skal hjelpepleieren stryke og kysse den døende pasienten på kinnet, 

og hun sier «jeg elsker deg». På et bilde en av kollegene mottok på Messenger 

(meldingstjeneste på Facebook) ligger hjelpepleieren ved siden av pasienten og holder 

ham i hånden» (Bergaplass, 2016, s. 4)  

«- Dette er helt avskyelig! Skammelig, respektløst og helt uakseptabelt, sier Arnesen 

etter å ha lest tilsyns-dokumentet om hjelpepleieren som filmet en døende pasient og 

delte film og bilder. Arnesen har aldri hørt om noe tilsvarende. - Dette er en så stor 

krenkelse. Det er så uverdig at jeg har nesten ikke finner ord» (Drammens Tidende, 

2016, s. 7)  

Utdragene er hentet fra to ulike tekster, men de er knyttet til hverandre. Det andre 

tekstutdraget er en reaksjon på handlingen som utspiller seg i det første. Som det fremkommer 

i det siste tekstutdraget, anses tilnærmingen som presenteres i det første som totalt 

uakseptabel. Dette blir tydelig når handlingen beskrives som skammelig, avskyelig og 

respektløs. Hadde reaksjonene vært de samme dersom det var en ektefelle eller andre nært 

beslektede som lå ved siden av vedkommende og kysset han på kinnet? Mest sannsynlig ikke. 

Dette viser at det ikke er selve handlingen som er uakseptabel, men derimot feil person som 

utfører den. Når reaksjonene er så sterke som det vises i det andre tekstutdraget, blir det 

tydelig at den lindrende omsorgsdiskursen har satt noen grenser for hvordan en helsefaglig 

tilnærming til den døende skal være.  

«[…] flere mulige brudd på Helsepersonelloven, blant annet brudd på taushetsplikten 

ved å spre filmer og bilder, og nevner spesielt Messenger-bildet. Kravet til forsvarlig 

og omsorgsfull helsehjelp er et annet punkt. "I dette tilfellet har (hjelpepleierens navn, 
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red.anm.) sendt bilder og filmer av bruker i hans siste fase av livet. (...) Det fremgår i 

saken at bildene er sendt mens (hjelpepleierens navn, red.anm.) var hos bruker for å 

ivareta trygghet, verdighet og omsorg", skriver Fylkesmannen blant annet» 

(Bergaplass, 2016, s. 4)  

Tekstutdraget fremhever faglig forsvarlighet som sentralt, og beskriver nokså klart hvorfor 

tilnærmingen var feil. Som teksten nevner, er også taushetsplikten brutt, men det er spesielt 

mangel på faglig forsvarlighet som trekkes frem. Elementene faglig forvarlighet og 

helsefaglig tilknytning artikuleres og omdannes til momenter med en bestemt relasjon til 

hverandre. Med det mener jeg at det er på bakgrunn av at det ikke kan forsvares faglig at 

helsepersonellet ikke har lov til å legge seg ved siden av den døende. Det konkluderes med at 

hjelpepleieren skulle «[…] ivareta trygghet, verdighet og omsorg […]», men har ikke gjort 

det på grunn av måten hun handlet på i møte med den døende. Det kan derfor se ut til at en 

helsefaglig omsorg forstås ut ifra forestillingen om hva faglig forsvarlighet skal innebære. 

Man skal være omsorgsfull, men det finnes altså bestemte måter omsorgsfullhet skal forstås 

på. Man kan undre seg over om det er slik at omsorgen helsepersonellet gir, ikke skal 

overskride det som faglig kan forsvares siden det spesielt er det faglige perspektivet som er 

fremtredende i tekstene. Relasjonen mellom momentene helsefaglig tilknytning og faglig 

forsvarlighet, blir også synlig i andre tekster der en mer akseptabel tilnærming beskrives. 

«Damene har sagt ja til å ta på seg ei spesiell oppgave og møte innbyggerne i Eidskog 

når de er på sitt mest sårbare og et liv går mot slutten. De skal holde hånden til den 

døende, snakke, synge eller lese et dikt, som Pia Fossheim pleier å gjøre» (Mellem, 

2015, s. 10)  

«De vil gi ei skulder å gråte mot og en god samtalepartner som vil lytte og gi råd og 

styrke i denne tiden» (Mellem, 2015, s. 10)  

Som tekstutdragene viser, kan en helsefaglig tilknytning også innebære en kroppslig kontakt 

med den døende, men det ser ut til at det finnes noen grenser for denne nærheten. 

Tilnærmingene i tekstutdragene bærer preg av en viss fysisk distanse, hvor det for 

helsepersonell holder å strekke ut en hånd eller tilby en skulder å gråte på. Igjen blir det 

tydelig hva som forstås som en akseptabel tilnærming. At helsepersonell holder døende i 

hånden anses som både forsvarlig og akseptabelt, men ikke når de legger seg ved siden av 

vedkommende. Gjennom momentenes relasjon, altså hvordan helsefaglig tilknytning og 
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faglig forsvarlighet utfyller hverandre, ser vi hvordan nodalpunktet en akseptabel død fylles 

med mening. Når helsepersonellet fremtrer faglig forsvarlig, gjøres dette ved å strekke ut en 

hånd. Da kan trygghet, verdighet og omsorg ivaretas, og dermed kan også den akseptable død 

oppnås. Gjennom denne artikulasjonen blir det også tilbudt en subjektposisjon som 

helsepersonellet kan innta, nemlig en væremåte der en kroppslig, men allikevel distansert 

tilnærming er å foretrekke. Som helsepersonell skal man altså være nær, men ikke for nær.  

I den ene teksten i datamaterialet der døende uten familie nevnes, fremheves helsepersonellets 

viktige rolle i det å sikre at den døende får oppleve en god død. Rollen beskrives som 

funksjonell, og kan minne om et profesjonelt arbeidsforhold der observasjon, tiltak og resultat 

tillegges vekt. 

«[…] faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp innebærer at mennesker i livets siste 

fase skal få lindret plagsomme symptomer og oppleve en verdig avslutning på livet fylt 

med varme, omsorg og medmenneskelighet. Ingen skal måtte dø alene - det er viktig 

for å sikre god lindring og trygghet» (Kjølsrud, Liland & Johansen, 2016, s. 24-25)  

Selv om ord som varme, omsorg og medmenneskelighet nevnes, kan det se ut til at dette ikke 

nødvendigvis er det viktigste budskapet i teksten. Det påpekes i tekstutdragets siste linje at 

ingen skal dø alene. Dette representerer en rådende oppfatning om at alenedød hverken er 

akseptabelt eller godt, og som teksten påpeker er det heller ikke forsvarlig. Betydningen av 

helsepersonellets tilstedeværelse når den akseptable død skal oppnås blir tydelig, og det er 

interessant hvordan helsefaglig tilknytning og faglig forsvarlighet relateres til hverandre. Når 

det påpekes at ingen «[…] skal måtte dø alene […]» fordi det er viktig «[…] for å sikre god 

lindring og trygghet», kan man spørre om den faglige forsvarligheten i seg selv kanskje er 

viktigere enn å hindre at et menneske dør alene. Den helsefaglige tilnærmingen beskrives 

nærmest som et slags verktøy for å oppnå noe annet, nemlig faglig forsvarlighet. I 

tekstutdraget rettes ikke fokuset primært mot den døende, men derimot mot helsepersonellets 

måte å arbeide på i møte med et døende menneske. Et betimelig spørsmål blir derfor, er det 

for å opptre faglig forsvarlig at ingen skal dø alene? 

5.3.5 Kort oppsummering 

I dette avsnittet har jeg vist hvordan døden forstås som et sosialt fenomen, og denne 

forestillingen deles både av den lindrende omsorgsdiskursen og aktiv dødshjelpsdiskursen. 
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Døden forstås som sosial fordi en tilstedeværende familie ofte fremstilles som noe gitt og 

selvfølgelig, og døende mennesker uten familie eller venner nevnes stort sett ikke. Igjen blir 

det tydelig hvordan diskurser flyter inn i hverandre og deler forståelsesmåter. Imidlertid er det 

særlig i tekster som skriver om lindrende omsorg ved livets slutt at beskrivelser av familien 

og helsepersonellet er fremtredende, og det kan se ut til at noen roller anses som viktigere enn 

andre.  

Når familien til den døende beskrives i avistekstene, ser det ut til å finnes en nokså bestemt 

forståelse av hva et familieforhold skal innebære. Gjennom disse beskrivelsene har jeg 

analysert frem ulike subjektposisjoner som tilbys, der forventningene til familien kan nærmest 

ses som tredelt. På den ene siden skal familien være praktisk og aktivt handlende, men 

familien må vike unna og blir passive når helsepersonellets betydning fremstilles i tekstene. I 

tillegg ses også en forestilling om at familieforhold rundt den døende skal være avklart og 

forsonet for at vedkommende kan oppnå en akseptabel død. Familieforhold som ikke passer 

inn i denne beskrivelsen er ikke å finne i avistekstene. 

Måten helsepersonellet fremstilles på bærer preg av distanse, og det ser ut til å finnes 

direktiver for hvordan deres tilnærming skal være for at den døende skal kunne oppnå en 

akseptabel død. I denne sammenheng har jeg vist hvordan forståelsen av en helsefaglig 

tilnærming henger tett sammen med hva som anses som faglig forsvarlig.  

5.4 En død uten livsforlengende behandling 

I mange av avistekstene skrives det om behandling, og det er spesielt holdningen til 

livsforlengende behandling av syke og døende som er fremtredende. Det argumenteres med at 

behandling av alvorlig syke og døende kun forlenger dødsprosessen og kan medføre at den 

døende har ubehag den siste tiden. Både tilhengerne av aktiv dødshjelp og lindrende omsorg 

deler denne oppfatningen. Grunnen til at behandling er negativt kommer tydelig frem i tekster 

om lindrende omsorg ved livets slutt. Her fremheves helsepersonellets evner til samtale og 

informasjon som viktig for at den syke kan unngå livsforlengende behandling.  

Til tross for at mange avistekster fremstiller en akseptabel død som en død uten medisinsk 

behandling, finnes det også noen få tekster som ikke er enige i denne forestillingen. Disse 

tekstene stiller seg kritisk til at behandling av alvorlig syke i alle situasjoner er negativt, og 
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påpeker at mange dør unødvendig og for tidlig fordi den helsefaglige forståelsen av 

behandling er rådende. 

Jeg har analysert frem to elementer, nemlig behandling og kunnskap, og jeg anser 

artikulasjonene av disse som sentrale når nodalpunktet fylles med mening. I denne 

analysedelen vil jeg derfor se nærmere på den rådende forestillingen som finnes om 

livsforlengende behandling, her blir også forståelsen av smerte og lidelse relevant. Deretter vil 

jeg se nærmere på de tekstene som er uenige i at behandling alltid er negativt, og se hvordan 

disse fyller nodalpunktet med et annet meningsinnhold. 

5.4.1 Behandling som noe uønsket 

I avistekster der behandling fremstilles som noe negativt, er ofte beskrivelser av smerte og 

uverdighet fremtredende. Medisinsk behandling av alvorlig syke og døende anses som 

uønsket, fordi dette kan påføre den syke og døende smerter. På samme måte som smerte i seg 

selv ikke er negativt, er heller ikke behandling det. Dette kan for eksempel ses i sammenheng 

med en medisinsk diskurs hvor troen på kurativ behandling gjerne står sterkt. Fordi 

behandling artikuleres ved blant annet å relatere seg til overlevelse og tilfriskning, er 

forståelsen en annen innenfor en medisinsk diskurs enn den som ses i avistekstene.  

«For ofte blir også gamle med langt komne kroniske sjukdomar og dårleg prognose 

innlagt for intensiv behandling. Dette er ei behandling som kan medføre mykje 

ubehag, smerter, liding og sorg før dei døyr» (Holmen, 2016, s. 3)  

I tekstutdraget artikuleres behandling blant annet ved å relatere seg til momentet smerte, og 

omdannes dermed til et moment. Disse to momentene får en relasjon til hverandre som fyller 

nodalpunktet med mening. Med dette mener jeg at den akseptable død forstås som en død 

uten livsforlengende behandling, fordi den syke og døende da kan unngå smerte ved livets 

slutt. Det skrives her om behandling av eldre, men i andre avistekster ses også en negativ 

holdning til behandling av døende pasienter som ikke er gamle. Blant annet fremstilles 

livsforlengende behandling av døende og alvorlig syke generelt som uakseptabelt. Felles for 

dem alle er at det er snakk om mennesker med dårlig prognose og kort forventet levetid. At 

behandling er negativt fremstilles i tekstene som selvfølgelig, fordi det vil påføre syke og 

døende lidelse og smerte.  
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Uttalelsene i tekstutdraget er gjenkjennelig fra andre avistekster i mitt datamateriale, og 

underbygger at det er snakk om en rådende forståelse. Behandlingen som beskrives i teksten 

er ikke en spesiell form for behandling, men allikevel forstås den som uønsket. Dette viser 

hvordan den spesifikke artikulasjonen setter grenser for når behandling går over til å bli noe 

negativt. Det som er viktig å huske på, er at forståelsen av behandling i dette tilfellet ikke er et 

resultat av en «sannhet». Dette blir tydelig når behandling ikke anses som noe uønsket i 

enhver setting, eksempelet med den medisinske diskursen viser at behandling også kan forstås 

som noe positivt. I tekstutdraget er imidlertid behandling relatert til smerte og lidelse, og dette 

medfører at det blir vanskelig å forestille seg behandling som noe annet enn uønsket.   

5.4.2 Å unngå behandling 

Når det fremheves i avistekstene at behandling er noe som bør unngås, er helsepersonellets 

kunnskaper fremtredende. Helsepersonellets erfaringer med døende fremheves, og det ser ut 

til at de sitter på en kunnskap som bør videreformidles til den syke eller døende fordi de da 

kan takke nei til livsforlengende behandling.  

«Det er ikkje å vente at pasienten eller pårørande veit kor plagsam ei slik intensiv 

behandling kan vere, eller kor dårleg prognosen er, så dei har ofte ikkje 

motforestillingar. Men studiar har vist at dersom pasientane var godt informert, ville 

åtte av ti unngått sjukehus og intensiv behandling i sluttfasen av livet. Dei fleste ville 

heller ha prioritert å ha det så godt som muleg, leve med verdighet og heller døydd ein 

roleg og naturleg død heime» (Holmen, 2016, s. 3)  

«- Da blir det opp til helsepersonell å bestemme når det er best å avslutte. Vi må gå 

mange runder med pårørende og har også egne verktøy for å teste kognitiv svikt hos 

pasientene, sier han» (Dommerud, & Skogstrøm, 2016, s. 14)  

Tekstutdragene viser hvordan den helsefaglige kunnskapen blir fremtredende når det oppstår 

dilemmaer rundt medisinsk behandling av alvorlig syke pasienter. I lys av det første 

tekstutdraget, ser det ut til at behandling av pasienter med dårlig prognose skjer på bakgrunn 

av manglende kunnskap. Det er imidlertid ikke helsepersonellet, men derimot den syke eller 

familien, som ser ut til å mangle en form for kunnskap. Når det påpekes at behandling kan 

unngås gjennom god informasjon, mener jeg at det tyder på at noen sitter på en mer korrekt 

kunnskap enn andre. Implisitt fremstilles det som at den syke ikke nødvendigvis vet nok til å 
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avgjøre om han eller hun skal få behandling, og at denne avgjørelsen bør tas av noen andre 

enn den syke selv. Gjennom en slik fremstilling mener jeg det blir tydelig hvilke 

subjektposisjoner som tilbys. Som det første tekstutdraget påpeker, kan helsepersonellet 

påvirke valget til den syke fordi de har en kunnskapsrik informasjon som bør videreformidles. 

Når helsepersonellet fremheves som de som «vet best», vitner dette om at de tildeles en aktiv 

rolle når det skal tas valg på vegne av den syke og døende.  

Igjen er smerte og lidelse fremhevet når det skrives om behandling og kunnskap, det viser det 

første tekstutdraget. Jeg mener derfor at artikulasjonen av kunnskap, behandling, smerte og 

lidelse er spesielt sentralt når nodalpunktet en akseptabel død fylles med mening. Disse 

omdannes til momenter der de får en spesifikk relasjon til hverandre, og danner derfor en 

ekvivalenskjede. Ekvivalenskjeden som er analysert frem, kan beskrives på følgende måte: En 

helsefaglig kunnskap fremheves som nødvendig for at den syke og døende skal kunne si nei 

til livsforlengende behandling, og dermed unngåsmerte og lidelse. Dette tyder på at den 

helsefaglige kunnskapen er essensiell for at den døende kan oppnå en akseptabel død.  

I andre tekster, da spesielt i forhold til lindrende omsorg, fremheves det også at den syke skal 

respekteres dersom han eller hun ønsker behandling. Det kan imidlertid se ut til at det mellom 

linjene ligger en forestilling om at behandling uansett bør unngås dersom prognosen er dårlig.  

«- Det krev at vi er tydelege i vår kommunikasjon med pasient og pårørande, og set 

ord på det som kan vere vanskeleg å snakke om […] - Dette kan gjere det lettare for 

dei å forsone seg med tanken på at døden ein dag kjem, og meir forberedt på kva som 

vil skje rundt pasienten dei siste dagane i livet, trur Kvamme. - Når pårørande og 

pleiarar er trygge på kva pasienten ønskjer, kan vi saman legge til rette for ei verdig 

avslutning på det livet han eller ho har levd. Det vere seg behandling når det er 

ønskjeleg, og fred til å døy når det er ønskjeleg» (Lid, 2016, s. 6-7)  

Som tekstutdraget påpeker, har alle rett til behandling dersom man ønsker det. Det er 

imidlertid interessant hvordan det fremheves at en tydelig kommunikasjon fra 

helsepersonellets side er viktig. Igjen kan det virke som at helsepersonellet sitter på en 

kunnskap som bør videreformidles til den syke og familien. Det påpekes at gjennom 

kommunikasjon fra helsepersonellet kan den syke og familien bli forsonet med tanken på å 

dø, og at det da også kan tilrettelegges for en god død. Når det å frastå seg livsforlengende 
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behandling fremstår som mer legitimt, kan man spørre seg om valget om behandling eller 

ikke er så likestilt som det først ser ut til å være. 

5.4.3 Behandling som noe positivt 

Til tross for at forestillingen om livsforlengende behandling som noe negativt ses i de fleste 

avistekstene, finnes det noen få tekster som viser andre forståelser av slik behandling og truer 

dermed den rådende forestillingen. Tekstene argumenterer for at behandling som negativt 

hverken er gitt eller naturlig. 

«Vi dør altså ikke som følge av alderdom, men dessverre er det grunn til å tro at 

mange gamle og betydelig hjelpetrengende i økende grad har dødd fordi de ikke har 

fått tilgang på adekvat medisinsk behandling, inkludert sykehus og intensivavdelinger, 

eller fordi livsforlengende behandling har blitt avsluttet, inkludert intravenøs væske, 

næring og faste medisiner» (Musland, 2016, s. 42)  

«Når de fleste dør av en slik «behandling», er det ikke en naturlig død som følge av 

alderdom, men snarere en unaturlig død som følge av at helsepersonells handlinger 

styres av hospiceinspirert filosofi og medisin» (Musland, 2016, s. 42) 

Det vises en annen forståelse av behandling enn det som tidligere er vist i analysen, og derfor 

utfordres forestillingen om hva som er en akseptabel død. Det handler her om eldre, men 

forståelsen kan også knyttes til andre pasienter med dårlig prognose. Det fremheves i teksten 

at mennesker dør unødvendig på grunn av en normativ forestilling hentet fra blant annet 

hospicefilosofien. Dette kan ses som en antagonisme, altså en annen forestilling, hvor disse to 

måtene å fylle nodalpunktet med mening gjensidig utelukker hverandre. Der hvor den rådende 

forestillingen relaterer behandling til lidelse og smerte, relateres det i tekstutdragene blant 

annet til rettferdighet. Rettferdighet i den forstand at alle har lik rett på behandling. 

Forståelsen av en akseptabel død i tekstutdragene knyttes ikke til fraværet av behandling, 

derimot fremheves det at mennesker med dårlig prognose også skal få behandling på lik linje 

med alle andre mennesker. 
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5.4.4 Kort oppsummering 

I analysen har jeg vist at artikulasjonen av behandling, kunnskap, lidelse og smerte skaper en 

felles forestillingen om at livsforlengende behandling både er negativt og uønsket. Til tross 

for at aktiv dødshjelp ikke er presentert med tekstutdrag i dette avsnittet, er også deres 

hovedargument at unødvendig behandling fører til en uakseptabel død. Imidlertid er det 

spesielt innenfor den lindrende omsorgsdiskursen, at betydningen av den helsefaglige 

kunnskapen beskrives og fremheves. 

Jeg har vist hvordan en god død fremstilles som en død uten livsforlengende behandling 

dersom prognosen er dårlig. Her er det spesielt relasjonen mellom momentene kunnskap, 

behandling, smerte og lidelse som er med på å fylle nodalpunktet med mening. Behandling av 

alvorlig syke med dårlig prognose fremstilles som noe uakseptabelt, og forstås som å bidra til 

en unaturlig død. Det å holde liv i et døende menneske beskrives som plagsomt. Forestillingen 

om at den akseptable død enten kan oppnås gjennom aktiv dødshjelp eller lindrende omsorg 

er gjennomgående i datamaterialet, og forståelsen av livsforlengende behandling som negativt 

er derfor rådende.  

Selv om de aller fleste avistekstene fremstiller behandling som noe negativt, har jeg vist at det 

også finnes noen tekster som stiller seg kritisk til denne rådende forståelsen. Jeg har vist 

hvordan disse skiller seg ut fra resten av datamaterialet, og forsøker å fylle nodalpunktet med 

et annet meningsinnhold. Hva som kan sies å være en akseptabel død utfordres, og dermed 

trues forestillingen om at en god død alltid er en død uten behandling. Dette viser at 

meningsinnholdet til nodalpunktet kan utfordres, og at forståelsen av en akseptabel død som 

en behandlingsfri død ikke er gitt. Hva som anses som en god og akseptabel død kan være 

ulikt, men på grunn av en rådende forestilling er dette kanskje lett å glemme. 

5.5 Den aksepterte og trygge døden 

I avistekster som skriver om lindrende omsorg, er fremstillingene av døden ofte relatert til at 

den døende og familien skal være trygg og aksepterende. Dette kan derfor sies å være en 

forestilling som er rådende innenfor lindrende omsorg. Når det gjelder den trygge og 

aksepterte døden, er igjen helsepersonellet og deres kunnskaper beskrevet som viktige. Dette 

tyder på at forestillingen om den gode død innenfor lindrende omsorg handler om 
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helsepersonellets evner til å trygge den døende og hans/hennes familie. Gjennom dette vil den 

døende og familien oppnå en aksepterende holdning til døden. 

Selv om mange av avistekstene fremstiller aksept som viktig når mennesker blir alvorlig syke 

og døende, er det også noen tekster som ikke sier seg enig i denne forestillingen. Jeg har 

funnet en tekst som beskriver en familie som var uenig i sykehjemmets måte å ta vare på en 

alvorlig syk mann. Familien aksepterte ikke sykehjemmets definisjoner av mannen som 

døende, og var derfor kritisk til hvordan sykehjemmet håndterte situasjonen.  

Jeg har analysert frem to elementer, nemlig aksept og trygghet. Jeg vil først vise hvordan den 

rådende forestillingen av døden som akseptert og trygg fremstilles. Her blir artikulasjonen av 

elementene aksept og trygghet, og hvordan de omdannes til momenter, viktig. Jeg studerer 

hvordan aksept og trygghet relateres til en helsefaglig kunnskap, og hvordan dette er med på å 

fylle nodalpunktet en akseptabel død med mening. Deretter ser jeg nærmere på teksten som 

skiller seg ut, og ser hvordan artikulasjonen der foregår og hvordan dette fyller nodalpunktet 

med et annet meningsinnhold. Her blir også familiens forhold til behandling sentralt. 

Når jeg analyserer de ulike forestillingene som finnes i tekstene, vil også tilbud av 

subjektposisjoner bli synlig. Jeg vil derfor presentere hvordan den døende, familien og 

helsepersonellets roller beskrives parallelt med analysen av de ulike artikulasjonene. 

5.5.1 Å akseptere sin skjebne 

Forestillingen om at aksept er nødvendig for å oppnå en god død, ses i store deler av 

datamaterialet. Tekstene fremstiller det som at aksept kan være vanskelig, men svaret ser ut til 

å ligge i det å være åpen og snakke om sine følelser og tanker. I denne sammenheng blir 

helsepersonellet fremhevet, og deres tilstedeværelse anses som spesielt viktig. 

«På Arna helseheim prøver ein no å få til det som blir kalla førebuande samtalar, der 

dei snakkar med bebuarar og/eller pårørande om tankar og ønskjer i forhold til livets 

slutt og døden. - Me opplever at dei fleste synest det er godt å snakka om, men for 

nokre er det vanskelig og ubehageleg, og då prøver me å fanga det opp slik at me kan 

tilby ekstra oppfølging og informasjon […]» (Lid, 2016, s. 6-7)  

Tekstutdraget påpeker at døden kan være vanskelig å snakke om, men at det allikevel er 

viktig. Igjen synliggjøres helsepersonellets aktive rolle, der de gjennom samtale med den syke 
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og familien kan fange opp ting som bør følges ekstra nøye opp. Det er viktig med åpenhet, 

fordi da kan helsepersonellet hjelpe vedkommende med å forberede seg på at han eller hun 

snart skal dø. Dette kan tyde på at helsepersonellets kunnskap og evne til samtale er viktig for 

at den døende kan være forberedt i møte med døden. Er man forberedt på å dø, kan man også 

si at man har akseptert sin skjebne. 

Elementet aksept blir her omdannet til et moment ved å relatere seg til kunnskap, og disse to 

momentene er sentrale når nodalpunktet fylles med mening. Med dette mener jeg at det er 

helsepersonellets kunnskaper og evner til samtale som er sentralt for at aksept omkring døden 

skal oppnås, og derfor også er nødvendig for at den akseptable død kan finne sted. Hvilke 

subjektposisjoner som tilbys, blir i denne prosessen tydelig. Det er igjen helsepersonellet og 

deres kunnskaper som fremheves, dermed kan det se ut til at det å oppnå aksept blir et 

helsefaglig anliggende. Fokuset rettes mot helsepersonellets evner til å hjelpe den døende og 

familien til å møte døden på en god og akseptabel måte. Den døende og familien tilbys en 

rolle som kan sies å være både passiv og aktiv. På den ene siden skal de aktivt åpne seg for 

helsepersonellet, men de skal også passivt motta oppfølging og informasjon fra dem.  

5.5.2 Å møte døden med trygghet 

Det skrives også mye om trygghet i avistekstene. For at den døende skal bli trygg, blir igjen 

aksept fremhevet. Tekstenes beskrivelser kan tyde på at det er helsepersonellet med deres 

kunnskap som kan hjelpe den døende i å oppnå både aksept og trygghet. Gjennom å akseptere 

kan den døende bli trygg, og redsel kan fordrives. 

«De vil gi ei skulder å gråte mot og en god samtalepartner som vil lytte og gi råd og 

styrke i denne tiden. De kan også komme inn i livet ditt når du har fått beskjed om at 

legene ikke kan gjøre noe mer for å redde livet. Når panikken for døden kommer og du 

trenger styrke og noen å snakke med. Utrygghet kan snus til trygghet» (Mellem, 2015, 

s. 10)  

At døden fører til panikk og utrygghet fremstilles som uønsket. Er panikk og utrygghet et 

faktum, er det viktig å gjøre noe med dette. Helsepersonellets oppgave blir å snu utrygghet og 

panikk om til trygghet og styrke. Døden skal ikke være utrygg, som døende skal man derimot 

fremstå som sterk og klar for å møte sin skjebne. Trygghet og aksept er imidlertid avhengig 

av helsepersonellets tilstedeværelse, og helsepersonellet fremstilles derfor igjen som 
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nødvendig for at døden skal bli akseptabel. Det er altså gjennom kontakt med helsepersonell 

at styrke og trygghet kan oppnås. Tekstutdraget fremstiller den døende som en nokså passiv 

aktør, og det kan se ut til at det ikke er mulig for den døende og familien å oppnå hverken 

styrke eller trygghet på egenhånd. Helsepersonellet beskrives derimot som aktive, der deres 

kunnskap kan videreformidles, og dermed trygge og forberede den døende på å dø. 

5.5.3 Å være ikke-aksepterende 

Selv om viktigheten av aksept er gjentakende i avistekstene, er det også noen tekster som 

viser en annen forståelse. Teksten som jeg skal vise, truer på mange måter forståelsen av at 

lindrende behandling er det riktige, og truer da også den rådende forestillingen av at aksept er 

det beste alternative.  

«Hun har fått innsyn i Noralfs journaler etter dødsfallet, og reagerer kraftig på at 

sykehjemmet allerede fra ankomst mente at han ikke hadde lenge igjen. I journalen 

ved ankomst er det oppført som merknad «døende». -Vi ble sjokkert – både jeg og vår 

sønn og datter. Jeg mener denne «diagnosen» har lagt føringer slik at han ikke fikk 

den behandlingen han skulle hatt. Sykehjemmet sluttet også å gi han 

betennelseshemmende medisiner og vitaminer […]» (Skog & Thuen, 2016, s. 2-3)  

Tekstutdraget er hentet fra en avisartikkel der de etterlatte er sjokkerte over manglende 

behandling. Uttalelsene viser at det finnes andre forståelsesmåter av både aksept, behandling 

og kunnskap, og dermed blir det tydelig at disse faktisk er elementer som kan artikuleres 

annerledes. Den rådende forestillingen om at avslutning av behandling både er naturlig og 

riktig, blir altså truet. Seponering av mannens medikamenter beskrives som uakseptabelt, og 

det fremheves også reaksjoner på sykehjemmets definisjon av mannen som døende. Dette 

viser at behandling ikke alltid er ansett som negativt. Til tross for at helsepersonellet anså 

mannen som døende og avsluttet behandlingen, hadde familien en annen forståelse av 

situasjonen. Når en rådende forestilling finnes, betyr det også at andre forestillinger blir 

utelukket og ansett som feil. I dette tilfelle er det familiens forestillinger som ikke passer inn i 

den normative forståelsen av døden, og som dermed utelukkes. 

«Anne Dahl er ikke i tvil om at Noralf kunne levd lenger om lungebetennelsen var blitt 

oppdaget, og dersom han hadde fått sondemat da han ba om det. Robertsen 

understreker at det er utfordrende både for pasienter, pårørende og sykehjem når en 
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pasient er på det siste. -Det er en utsatt posisjon når pasienter er på terskelen av livet. 

Da må vi vurdere om pasienten kan bestemme selv, og i slike situasjoner stilles det 

høye krav til god kommunikasjon mellom sykehjem og pårørende […]» (Skog & 

Thuen, 2016, s. 2-3)  

Det ses en diskursiv kamp om hvordan kunnskap skal artikuleres. Familien hevder at deres 

kunnskap også er viktig, mens den rådende forestillingen som finnes innenfor lindrende 

omsorg anser den helsefaglige kunnskapen som mest riktig. Dette blir også synlig i dette 

tekstutdraget der helsepersonellets vurderinger beskrives som riktige, og ektefellens 

opplevelser og vurderinger stemples som feil. Det er tydelig at familien ikke aksepterte 

sykehjemmets uttalelser om at mannen var døende, og slik sett ikke aksepterte at mannen 

skulle dø. Manglende aksept knyttes imidlertid til manglende kunnskaper om situasjonen. 

Uttalelser som «Da må vi vurdere om pasienten kan bestemme selv, og i slike situasjoner 

stilles det høye krav til god kommunikasjon mellom sykehjem og pårørende» vitner om dette. 

For at pasienten selv skal kunne bestemme, må altså kommunikasjonen fra helsepersonellets 

side være god. Det kan nesten se ut til at aksept vil oppnås gjennom god kommunikasjon fra 

helsepersonellet. Er det sånn at en helsefaglig kunnskap anses som nødvendig for at den syke 

og familien skal akseptere situasjonen? Tekstutdraget tyder på at den rådende forståelsen av 

både aksept, kunnskap og behandling skaper noen direktiver for hvordan en familie skal 

handle når et familiemedlem er alvorlig syk. Disse direktivene medfører også at noen familier 

«takler» situasjonen bedre enn andre. 

5.5.4 Kort oppsummering 

I analysen har jeg vist hvordan artikulasjonen av elementene aksept, kunnskap og trygghet 

spiller en viktig rolle i hvordan nodalpunktet fylles med mening. Det finnes en 

gjennomgående forestilling i avistekstene om at helsepersonellet og deres kunnskaper er 

essensielle for å kunne oppnå aksept og trygghet, og dermed nødvendige for at den akseptable 

død skal finne sted. Denne oppfatningen stenger på mange måter ute andre forestillinger av 

døden. Dette vises tydelig i teksten der familien er ikke-aksepterende, og stiller seg kritisk til 

helsepersonellets oppfatninger og kunnskaper. Imidlertid fremstiller helsepersonellet 

familiens kunnskap som lite relevant. Manglende aksept betraktes som et problem, og 

løsningen ligger i kunnskapsrik informasjon gitt av helsepersonellet. Familien tilbys en 

subjektposisjon der en aksepterende holdning anses som den riktige måten å være på. De bør 
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med andre ord ta til seg den informasjonen som helsepersonellet gir dem. Igjen fremstilles 

helsepersonellet som innehaver av «riktig» kunnskap, og denne kunnskapen kan 

videreformidles til familien. Når en familie ikke er enige med helsepersonellets definisjon av 

hva det vil si å være døende, vises det til manglende kommunikasjon fra helsepersonellets 

side. Familien forståelse stemples tilsynelatende som uriktig, fordi den ikke er i tråd med 

helsepersonellets definisjoner. 

5.6 Valgene og ansvaret 

At den døende skal ha frihet til å velge selv er en oppfatning som ses i mange avistekster. Til 

tross for at tekstene fremmer valgfrihet, er det imidlertid ulike forståelser av hva det vil si å 

kunne velge selv. I tekster der det argumenteres for aktiv dødshjelp, er den døendes rett til å 

velge seg ut av livet fremtredende. Her er forståelsen av valgfrihet spesielt knyttet til smerter, 

lidelse og uten håp for helbredelse. I andre tekster som fremmer lindrende omsorg ved livets 

slutt, er spesielt valget om å kunne dø hjemme sentralt. Døden hjemme anses som det mest 

ideelle, og både familiens og helsepersonellets tilstedeværelse anses som viktig for at dette 

valget kan tas. Selv om de aller fleste tekstene fremstiller hjemmedød som noe alle kan velge, 

er det allikevel noen tekster som stiller seg kritisk til at alle har en familie og et hjem som gjør 

valget mulig.  

I tillegg til valgfrihet, er også ansvar fremhevet i avistekstene. Igjen er det ulike oppfatninger 

av hvem som egentlig skal ha ansvaret når man blir alvorlig syk og døende. I tekster om aktiv 

dødshjelp, er det den døende selv som tilskrives ansvaret. Denne forståelsen er tett relatert til 

aktiv dødshjelpsdiskursens forståelse av valgfrihet. Tekster om lindrende omsorg fremhever 

derimot at noen andre enn den døende skal ha ansvar. Og mange av avistekstene fremmer det 

politiske ansvaret. 

Jeg har analysert frem to elementer, nemlig valgfrihet og ansvar. Jeg vil se nærmere på 

hvordan de ulike artikulasjonene av disse elementene foregår, og hvordan dette fyller 

nodalpunktet en akseptabel død med ulikt meningsinnhold. Gjennom artikulasjonene blir det 

også synlig ulike subjektposisjoner som tilbys. Jeg vil derfor studere hvordan forståelsen av 

rollene til den døende, familien og helsepersonellet er ulik, og hvordan de på mange måter 

utelukker hverandre. 
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5.6.1 Retten til å bestemme selv 

Tilhengerne av aktiv dødshjelp fremhever den døendes rett til å råde over sitt eget liv, og dette 

er en gjennomgående forestilling som ses i avistekstene. Det fremheves at det er den døende 

som bestemmer når livet ikke lenger er levelig, og dermed skal han eller hun få lov til å 

avslutte det.  

«Hvordan ett liv skal avsluttes bør være enkeltpersoners valg og det blir helt feil at 

man skal bli nødt å reise til utlandet for å kunne få aktiv dødshjelp for å slippe smerter 

den siste tiden. Vi vil la den syke få bruke siste tiden i en bedre tilstand med familie og 

venner, for deretter å avslutte livet på en fredfull måte» (Gonzalez, 2016, s. 27)  

Smerte er ofte fremhevet i avistekstene som handler om den døendes rett til å velge seg ut av 

livet. Derfor kan man si at elementet valgfrihet artikuleres ved å relatere seg til momentet 

smerte, og omdannes derfor til et moment som fyller nodalpunktet en akseptabel død med 

mening. Med dette mener jeg at retten til å velge seg ut av livet med aktiv dødshjelp ofte 

argumenteres med den døendes rett til å slippe smerter i livets siste fase.  

Selv om smerte er det som klart utpeker seg når det skrives om aktiv dødshjelp, er det også en 

del tekster som fremhever manglende håp om helbredelse som grunnlag for valgfrihet. Derfor 

er det også andre artikulasjoner som er medvirkende til å fylle nodalpunktet med mening. 

«Noen mennesker har ikke håp for å bli friske igjen og har store, uutholdelige smerter 

når de går mot slutten på livet. Vi mener at aktiv dødshjelp bør være et mulig valg i 

slike vanskelige situasjoner» (Helmersen, 2016, s. 21)  

«- Det er i helt gitte situasjoner at vi går inn for det vi kaller frivillig livsavslutning. 

Hvis en person har nådd terminalfasen, har smerter og alle forsøk på bedring er 

forsøkt. Hvis personen selv da ønsker det, så skal den få muligheten. Det betyr ikke at 

alle må velge det» (Michelsen, 2016, s. 6-7)  

Som tekstutdragene viser, er valget om å avslutte livet ikke kun sentrert rundt smerte. Det er 

også på bakgrunn av at det ikke finnes håp for den døende, at valget om å avslutte livet kan 

tas. Derfor er avistekstenes fremstilling av den gode død relatert til både smerte og dårlig 

prognose. En akseptabel død ser dermed ut til å handle om det å kunne ta egne valg om å 

avslutte livet når man har smerter og behandling ikke hjelper. Når denne forestillingen er 
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rådende, blir det også tydelig at den døende tilbys en spesifikk subjektposisjon innenfor denne 

diskursen. Den døende fremstilles som en aktiv aktør som kan ta et valg på vegne av seg selv. 

Forståelsen av hva en god død innebærer, er derfor sterkt forankret i en forestilling om at den 

døende er et selvstendig individ som selv råder over sitt eget liv. 

5.6.2 Valget om å dø hjemme 

I tekster om lindrende omsorg ved livets slutt, er det annen forståelse av valgfrihet som blir 

synlig. Der aktiv dødshjelp forstår valgfrihet som noe personlig og selvstendig, er valgfrihet 

innenfor den lindrende omsorgsdiskursen mer relatert til et praktisk plan. Når det skrives om 

den døendes rett til å velge, er det spesielt valget om å dø en god død hjemme som fremheves.  

«Fugelli mener flere vil velge hjemmedød hvis helsetjenesten stiller opp med kyndig 

pleie, kompetanse i lindrende medisin og tekniske hjelpemidler. Han mener mye er 

blitt bedre. Hjemmesykepleien er bedre på lindrende omsorg, og det er kommet 

kreftkoordinatorer i mange kommuner […]» (Nordland, 2016, s. 10-11)  

«Han valgte å møte livet som det kom, stolte på at han ville få den hjelpen han måtte 

trenge. Sammen med sin ektefelle tok de et valg om å være hjemme» (Kråkenes, 2015, 

s. 48)  

Som tekstutdragene viser, blir valget et anliggende for flere enn den døende innenfor 

lindrende omsorg, og familien og helsepersonellet spiller her en viktig rolle. I det første 

tekstutdraget blir det synlig hvordan forståelsen av valgfrihet relateres til helsepersonellets 

tilstedeværelse i hjemmet. Det finnes altså en sterk relasjon mellom valgfrihet, kunnskap og 

helsefaglig tilknytning, og denne relasjonen danner en ekvivalenskjede som fyller 

nodalpunktet med mening. Med det mener jeg at valget om å dø en akseptabel død hjemme 

ser ut til å være avhengig av at helsepersonellet stiller opp med sin kompetanse og kunnskap.  

I prosessen der ekvivalenskjeden dannes, blir det også synlig hvilke subjektposisjoner som 

tilbys. Helsepersonellet fremstilles som nødvendige og viktige når valget om å dø hjemme 

skal tas. Det er helsepersonellet med deres kunnskap og kompetanse som tilrettelegger, og 

kan dermed sies å bli tilbudt en subjektposisjon som er svært aktiv. Den døende selv blir 

nokså usynlig i avistekstene, og det er spesielt helsepersonellets rolle som tildeles størst plass. 

Til tross for at det påpekes at det er den døende selv som velger å dø hjemme, kan man stille 
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seg spørrende til denne valgfriheten ettersom andre aktører er nødvendige for at valget faktisk 

kan tas. 

Det å dø hjemme fremstilles altså i store deler av datamaterialet som det beste og mest ideelle. 

I tillegg til nødvendigheten av den helsefaglige tilknytningen, er også den familiære 

tilknytningen fremhevet som viktig. Da det i store deler av avistekstene fremstilles som at 

hjemmedød er noe alle kan velge, kan det se ut til at selvfølgeligheten tilknyttet det å ha en 

familie eller nære pårørende igjen blir gjeldende. 

«- Vi ønsker å flytte makt fra helsetjenesten over til pasientene, sier Høye til 

Dagsavisen. – Et av forholdene vi vil se på, er hvordan man kan få til et godt samspill 

mellom den syke, de pårørende og helsevesenet» (Nordland, 2016, s. 10-11)  

Når det skrives om hjemmedød i avistekstene, ses en rådende forestilling om at den døende 

faktisk har en familie. Dette vises også i tekstutdraget, der det påpekes viktigheten av et «[…] 

godt samspill mellom den syke, de pårørende og helsevesenet». Igjen er det ikke et spørsmål 

om den syke har familie, dette tas altså for gitt. Det kan dermed se ut til at en død hjemme i 

utgangspunktet fordrer en tilstedeværende familie. Hvis dette er tilfellet, undergraves 

forestillingen om at dette er et valg alle kan ta. Man kan dermed si at relasjonen mellom 

valgfrihet og familiær tilknytning er viktig når nodalpunktet en akseptabel død fylles med 

mening.  Forestillingen om den døendes valgfrihet til å dø hjemme, og dermed oppnå en god 

død, er med andre ord forankret i oppfatningen av at alle døende ikke bare har en familie, men 

også at familien stiller opp.  

Til tross for at avistekstene fremstiller det som en selvfølge at døende har familie eller nære 

pårørende, er det beskrivelsene av helsepersonellets rolle som er spesielt fremtredende i 

tekstene. Når det skrives om døende med familie og som derfor kan dø hjemme, er det ikke 

nødvendigvis beskrivelsene av familiens tilstedeværelse som får størst plass. Derimot er det 

helsepersonellet, og hvordan de gjennom kompetanse og kunnskap hjelper og tilrettelegger, 

som blir fokuset. I denne sammenheng, kan det nærmest se ut som at familien fremstilles som 

viktig fordi de kan tilby et hjem, mens helsepersonellet anses som viktig fordi det er dem som 

kan tilrettelegge for den akseptable død. 
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5.6.3 Kan alle få dø hjemme? 

Døden hjemme fremstilles som et mål i avistekstene, og det anses som en selvfølge at dette er 

et valg alle kan ta. Det er imidlertid noen tekster som stiller seg kritisk til dette, og dermed 

trues den rådende forestillingen som finnes om hjemmedød. 

«- Det er lett å si at pasientene skal få dø hjemme. Men forholdene må være lagt til 

rette for den syke og de pårørende, sier Ryel. – Alle har ikke pårørende som kan eller 

våger å stå i det» (Nordland, 2016, s. 10-11) 

«Hjemmedød i betydning å dø i eget hjem er ikke reelt valg for sykehjemsbeboere. Og 

hva med personer som bor alene? Vi har en høy andel enehusholdninger i Norge; i 

hvor stor grad kan alvorlig syke som bor alene velge å dø hjemme? Det kan nok 

legges til rette for det i noen situasjoner, men det er langt enklere hvis man har familie 

og venner med ressurser og mot til å stille opp. Ikke alle har det» (L. Thoresen, 2016, 

s.2)  

Tekstutdragene viser en annen oppfatning av hjemmedød enn det den tidligere analysen har 

vist. Disse tekstene kan derfor ses som en trussel til den rådende forestillingen som finnes 

rundt det å dø hjemme. Som det fremheves, er det ikke gitt eller naturlig at alle døende har en 

familie. Det påpekes i tillegg at selv om man har en familie, er det ikke sikkert at de makter å 

ta vare på et døende familiemedlem hjemme. Tekstene har dermed en annen oppfatning av 

valgfrihet, og viser at det ikke er gitt at alle faktisk kan ta valget om å dø hjemme. Det viser at 

den samfunnets rådende forestillingen om hjemmedød, gjør at det er lett å glemme at valget 

om hjemmedød ikke nødvendigvis er oppnåelig for alle. Dette blir tydelig når fremstillinger 

av en akseptabel død hjemme for mennesker uten nære relasjoner, er fraværende i 

avistekstene. Det er derimot en normativ forestilling der det tas for gitt at alle har en familie 

som stiller opp som er fremtredende. 

5.6.4 Den døendes ansvar 

I tillegg til valg, er også spørsmålet om hvem som har ansvaret gjeldende i avistekstene. Her 

er både aktiv dødshjelp og lindrende omsorg representert, og de har ulike måter å forstå 

ansvar på. I tekster der det argumenteres for aktiv dødshjelp fremstilles den døende som et 

selvstendig individ som bør ha ansvar både for sitt eget liv og sin egen død. Igjen fremstilles 

den døende som et aktivt og handlende individ som skal ta ansvar for sine valg.  
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 «Det store spørsmålet blir da, hvorfor kan vi ikke akseptere at mennesker får ha 

ansvar for sin død på samme måte som vi ønsker at de skal ha det for sitt liv?» (Kjos, 

2016, s. 12-13) 

«Vi tror at hvert menneske er unikt, med best kunnskap om seg selv og av den grunn 

den beste til å ta alvorlige valg på egne vegne. Dette utelukker ikke at helsepersonell, 

pårørende og andre skal komme med informasjon og forslag samt legge fram 

alternative løsninger» (Kjos, 2016, s. 12-13)  

Som det første tekstutdraget viser, har forståelsen av ansvar en sterk relasjon til aktiv 

dødshjelpsdiskursens forståelse av valgfrihet. Forestillingen som råder er altså at man som 

døende har rett til å velge å avslutte livet når man selv mener det ikke er levelig, og at med 

dette valget følger også et ansvar som er ens eget. Imidlertid viser det andre tekstutdraget at 

også kunnskap er sentralt når den døendes ansvar og valgfrihet beskrives. Når det andre 

tekstutdraget understreker at kunnskap er noe den døende har om seg selv, viser dette en 

annen forståelse av kunnskap enn det som tidligere er vist i analysen. I stedet for at det er 

helsepersonellets kunnskaper som fremheves, er det her snakk om en kunnskap den døende 

har om seg selv og sin situasjon. Imidlertid forkastes ikke tanken om at andre også har en 

kunnskap som bør tas i betraktning. Helsepersonell og familien fremstilles som viktige 

støttespillere, men det er kunnskapen som den døende selv har som er avgjørende for valget 

som tas. Relasjonen mellom momentene kunnskap, valgfrihet og ansvar danner dermed en 

ekvivalenskjede som fyller nodalpunktet med mening. Med dette mener jeg at innenfor aktiv 

dødshjelpsdiskursen ser den akseptable død ut til å handle om at den døende kan velge seg ut 

av livet på bakgrunn av en kunnskap han eller hun innehar, og at det med dette valget også 

følger et ansvar. 

5.6.5 Politikernes ansvar 

I tekster som skriver om lindrende omsorg, ses en annen forståelse av ansvar. Her relateres 

ansvar spesielt til et politisk anliggende. Det ser ut til at noen andre, da spesielt politikerne, 

bør ha et ansvar for at døden skal bli god. 

«Vi berøres alle sterkt av historier om pasienter som opplever smerte og ensomhet ved 

livets slutt. Mye kan og skal fortsatt gjøres. Det er et politisk ansvar å sikre syke og 

døende en verdig omsorg» (Bollestad, 2016, s. 18)  
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 «Samtidig må vi som sier nei til aktiv dødshjelp, si ja til noe annet. Det påhviler oss et 

ekstra ansvar for å bidra til at alle kan dø en verdig død» (Støre, 2016, s. 29)  

Tekstutdragene viser at ansvaret for å oppnå en akseptabel død knytter seg til en politisk 

arena. Den døende fremstilles som et individ som ikke bør tillegges noe ansvar i det hele tatt. 

En forståelse av hva kunnskap innebærer blir også her synlig, men i motsetning til tidligere 

analyse hvor kunnskap enten tilskrives helsepersonell, familien eller den døende, er det her 

snakk om en politisk kunnskap. Vi ser igjen at forståelsesmåter er flytende og går på mange 

måter inn i hverandre. Jeg har tidligere i analysen vist at tekster som skriver om lindrende 

omsorg ofte fremhever en helsefaglig kunnskap, mens det i disse tekstutdragene er en politisk 

kunnskap som beskrives. 

I mange av avistekstene understrekes det at det å sikre en god og akseptabel død er 

politikernes ansvar. Når ansvar og helsepolitisk kunnskap relateres til hverandre, konstrueres 

det en forestilling om at den akseptable død kan skje gjennom politisk styring. Det tilbys 

dermed en subjektposisjon der den døende i liten grad har noe han eller hun skulle sagt. Den 

døendes stemme er ikke-eksisterende, og døden blir et politisk anliggende der avgjørelser tas 

på bakgrunn av hensynet til andre samfunnsborgere. Når det er politikerne som sitter på svaret 

på hva som er en akseptabel død, kan man undre seg over om det ikke er økonomi og 

budsjetter som blir tildelt størst plass. Hvis dette er tilfelle, kan det tyde på at den døende selv, 

familien og helsepersonellet utelates i forhold til deres oppfatninger av hva døden skal 

innebære. 

Til tross for at mange av avistekstene tillegger politikerne et ansvar når mennesker er døende, 

finnes allikevel noen tekster som viser en annen forståelse av ansvar. Her er det spesielt 

forestillingen om at aktiv dødshjelp er feil og ikke hører hjemme i samfunnet. 

 «Ved å gjøre dødshjelp tilgjengelig for noen, vil det trolig endre hvordan syke og 

eldre ser på seg selv og sin situasjon. Dermed ser det ut til at noens frihet til å velge 

døden ikke kommer uten omkostninger for andre. Bør en være fri til å gjøre det en 

ønsker selv om det skader andre mennesker?»  (L. K. Thoresen, 2015, s. 20)  

Som tekstutdraget viser, har ansvaret nå forflyttet seg fra det politiske til den døende, og det 

blir antydet at den døende i noen tilfeller også har et ansvar. I lys av tekstutdraget, tyder det 

på at den døende har et ansvar dersom et såkalt ukorrekt valg tas. Velger man å avslutte sitt 
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eget liv ved hjelp av aktiv dødshjelp, ser det ut til at den døende får et ansvar for budskapet 

som sendes ut til andre mennesker i samfunnet.  

5.6.6 Kort oppsummering 

I denne analysedelen har jeg vist hvordan ulike artikulasjoner av elementene valgfrihet og 

ansvar foregår, og dermed meningsfyller nodalpunktet på ulike måter.  

I tekster der ønsket om aktiv dødshjelp er fremtredende, fremstilles den døende som en person 

med nok kunnskap om seg selv og sitt sykdomsbilde til å kunne velge seg ut av livet når det 

ikke lenger er levelig. Dette valget fremstilles da som en rettighet der valgfrihet ses i 

sammenheng med smerter, dårlig prognose og den døendes kunnskap. I denne forbindelse 

fremstilles det også som at ansvaret for valget er tillagt den døende. Imidlertid fremheves det 

også innenfor denne diskursen at valget i utgangspunktet bør tas i samråd med andre, slik som 

familie, venner og helsepersonell.  

I tekster der det argumenteres for lindrende omsorg ved livets slutt, er også valgfrihet og 

ansvar aktualisert, men her vises altså en annen forståelse. I disse tekstene er den døendes rett 

til å dø hjemme i stor grad basert på en tilstedeværelse av familie og helsepersonell. Valget 

blir derfor ikke et personlig valg som den døende tar alene. Selv om helsepersonell fremstilles 

som det absolutt viktigste i forhold til det å få dø hjemme, blir det igjen synlig en 

selvfølgelighet omkring det å ha en familie. Dette viser at den døendes valgfrihet har sine 

begrensninger, noe som også påpekes av andre avistekster som hevder at den ideelle døden 

hjemme ikke nødvendigvis er mulig for alle. Når det gjelder ansvar er også dette forbeholdt 

andre enn den døende selv, og mange av tekstene fremhever politikernes ansvar for at den 

akseptable død kan finnes sted. Imidlertid blir det også synlig en forståelse av at den døende 

får et ansvar dersom et uønsket valg tas, altså aktiv dødshjelp.  

Gjennom de ulike artikulasjonene av elementene valgfrihet og ansvar, blir også ulike tilbud av 

subjektposisjoner synlig. I tekster som skriver om aktiv dødshjelp, er den døende fremstilt 

som en svært aktiv deltaker som både gjør valg og påtar seg ansvar for valgene som han/hun 

tar. I tekster som skriver om lindrende omsorg, er derimot den døende fremstilt som en nokså 

passiv deltaker, hvor det i hovedsak er andre aktører som hjelper, tilrettelegger og ordner opp. 

Selv om det påpekes at valget er den døendes, fremstilles det også som et valg basert på 

andres tilstedeværelse, da spesielt familien og helsepersonellet. 
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6 Oppsummerende avslutning 

I dette avsluttende kapittelet samles trådene. Jeg vil først gjøre rede for analysens hovedfunn, 

der jeg viser på hvilke måter analysen besvarer problemstillingen. Deretter reflekterer jeg over 

spørsmål som jeg sitter igjen med etter det analytiske arbeidet. Her viser jeg også til annen 

forskning som viser lignende funn. Til slutt avrunder jeg med en kort metodisk refleksjon. 

6.1 Oppsummering av analysen 

I den forutgående analysen har jeg vist hvordan ulike diskursive artikulasjoner foregår. Jeg 

har analysert hvordan elementer omdannes til momenter som fyller nodalpunktet en 

akseptabel død med mening. I avistekstene fant jeg forestillinger som ble delt av de to 

fremtredende diskursene, altså aktiv dødshjelp og lindrende omsorg, samtidig fant jeg og 

forestillinger som sto i motsetning til hverandre. Elementene som jeg har avdekket som 

sentrale for hvordan nodalpunktet en akseptabel død fylles med mening er smerte, familiær- 

og helsefaglig tilknytning, behandling, kunnskap, trygghet, aksept, valgfrihet og ansvar. Noen 

av disse elementene artikuleres på lik måte av begge diskursene, mens andre artikuleres 

annerledes. Gjennom dette har jeg vist hvordan noen forståelsesmåter «flyter» inn i 

hverandre, mens andre «kjemper» mot hverandre. 

I analysen har jeg funnet en felles forståelse av at en akseptabel død innebærer at døden er 

smertefri, at døden ikke utsettes med livsforlengende behandling, og at en akseptabel død er 

en død med tilstedeværende familie. Dette er forestillinger som deles av både aktiv 

dødshjelpsdiskursen og den lindrende omsorgsdiskursen, og jeg anser derfor dette som en 

rådende forståelse. Til tross for at det finnes en rådende forestilling om hva en akseptabel død 

skal innebære, har jeg i analysen vist at denne forståelsen kan utfordres. Det finnes avistekster 

som gir uttrykk for andre synspunkter. Her ses blant annet en kritikk til døden som totalt 

smertefri og kritikk til den normative helsefaglige forståelsen av ikke å gi livsforlengende 

behandling til alvorlig syke.  

I tekster om lindrende omsorg ved livets slutt har jeg avdekket noen bestemte forestillinger av 

hvordan både familien og helsepersonellet skal være i møte med den døende. Familiens 

praktiske tilnærming er ofte fremtredende, samtidig finnes også beskrivelser av et ideelt 

familieforhold som både gir en rolig og avklart stemning. Når det gjelder helsepersonellets 
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tilnærming knyttes dette opp mot hva som faglig kan forsvares, og det finnes skarpe grenser 

for hvor nær de skal være den døende.  

I mange av avistekstene er også betydningen av kunnskap fremhevet, og det er avdekket ulike 

forståelser av hvem som innehar den. I tekster som skriver om lindrende omsorg er det 

spesielt den helsefaglige kunnskapen som fremheves, og her er kunnskap ansett som viktig 

både når det gjelder tilretteleggelse av hjemmedød, samt forberedelse av døende og familien 

når livets slutt nærmer seg. I tekster der aktiv dødshjelp er presentert, er kunnskap ansett som 

noe den døende har om seg selv og sin situasjon. På bakgrunn av dette er det derfor avdekket 

to ulike artikulasjoner som fyller nodalpunktet en akseptabel død med ulikt meningsinnhold.  

I avistekster om valgfrihet og ansvar er det også avdekket to ulike artikulasjoner. Aktiv 

dødshjelpsdiskursen fremhever den døendes rett til selv å bestemme når smertene og lidelsen 

er uutholdelig. Dette argumenteres med at den døende har nok kunnskap om seg selv til å 

kunne velge seg ut av livet når det ikke lenger er levelig, og ta ansvar for valget. Når det 

gjelder forståelsen av valgfrihet innenfor lindrende omsorg, er det ofte relatert til valget om å 

kunne dø hjemme. Hjemmedød fremstilles som det optimale, og som alle bør få muligheten 

til. Den ulike forståelsen av valgfrihet kan ses som en diskursiv kamp der aktiv 

dødshjelpsdiskursen anser selvbestemt livsavslutning som det riktige, mens den lindrende 

omsorgsdiskursen fronter en ideell død hjemme med omsorg og pleie.  

6.2 Analysens relevans 

Mitt analytiske arbeid har gitt grobunn for noen refleksjoner som jeg mener er viktig å si noe 

om i denne avslutningen. Det som har blitt tydelig for meg, og som Carpentier & Brussel 

(2012) også påpeker, er at døden på langt nær er så «rett fram» som den gjerne anses å være. 

Jeg har vist at det finnes mange ulike forestillinger om døden. Noen er mer rådende enn 

andre, men det finnes også variasjoner. Disse variasjonene viser at svaret på hva det vil si å dø 

en akseptabel død hverken er gitt eller naturlig, noe som kanskje er spesielt viktig å reflektere 

over i møte med døende mennesker og deres familie. Dette håper jeg at jeg har fått frem i min 

analyse. Når det er sagt, er kanskje min største overraskelse i denne analysen hvordan vi 

gjennom språket forsøker å gjøre døden så håndgripelig som mulig. Døden er kanskje det 

fenomenet her i verden som er det mest ukjente, men gjennom å snakke om den og forklare 
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hva den skal innebære, forsøker vi å konkretisere den og dermed fylle den med konkrete 

meningsinnhold.  

Når det i avistekstene råder noen forestillinger om hva som skal til for å oppnå en akseptabel 

død, gir dette også direktiver for de involverte. Familien og helsepersonellet er ofte beskrevet 

i avistekstene, og noen gjentakende forestillinger er avdekket. Selv om familien fremstilles 

som viktige, er det spesielt helsepersonellets rolle i å tilrettelegge for den gode og akseptable 

død som er fremtredende. Dette er også lignende funn i annen faglitteratur som jeg har lest 

(Bergstrom & Walter, 2015; Carpentier & Brussel, 2012; Cottrell & Duggleby, 2016; Hart et 

al., 2010; L. Thoresen, 2016; L. Thoresen & Engebretsen, 2013; McNamara, 2004; 

McNamara, Waddell & Colvin, 1994; Nielsen & Glasdam, 2011; Seale, 2004; Seale, 2000). 

Selv om helsepersonellets viktige kunnskap og tilstedeværelse ikke var spesielt overraskende 

funn, finner jeg det interessant hvordan den døende på mange måter forsvinner i avistekstene. 

Når helsepersonellet er de som hjelper, tilrettelegger, ordner og fikser, ser det nesten ut til at 

det er de som er selve midtpunktet når døden aktualiseres. At helsepersonellet og deres 

kunnskaper får størst plass i avistekstene, viser også L. Thoresen & Engebretsen (2013) når de 

hevder at forholdene rundt døden er blitt et kunnskapsmessig anliggende. Det er den entydige 

kunnskapen helsepersonellet sitter på som ser ut til å være spesielt viktig for den gode død. 

Jeg sitter igjen med en nysgjerrighet om hvordan døende og familien selv opplever 

helsevesenets tilstedeværelse, anser de dem som like viktige som helsepersonellet selv gjør? 

Det er interessant hvordan den rådende forståelsen av døden resulterer i nokså «trange 

rammer» for den døende, der den akseptable død kan oppnås gjennom noen bestemte 

normative forestillinger. Tar vi for eksempel for oss døden hjemme, ses det i avistekstene en 

oppfatning av at dette er det aller beste og mest ideelle stedet å dø på. Den populære legen og 

professoren i sosialmedisin, Per Fugelli
3
, har ofte uttalt seg i mediene om hjemmedød der han 

lovpriser muligheten til å kunne ta «ekte valg» (Brakstad, 2016). Han hylles også for sin 

åpenhet omkring døden (Eide, 2017). Man kan imidlertid stille seg undrende til hvordan 

uttalelser fra slike profilerte talspersoner preger samfunnet. Når det å dø hjemme fremstilles 

som det mest riktige og beste, hva da med de som ikke kan ta et slikt valg? Og hva med dem 

som velger å ikke dø hjemme, vil dette resultere i et uekte valg? Det kunne vært spennende og 

undersøkt nærmere om den normative oppfatningen av hjemmedød har innvirkning på 

mennesker som ikke får dø hjemme. Når en slik død hjemme fremheves av både kjente 

                                                 
3
 Per Fugelli 2016 
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talspersoner og politikere som det mest ideelle, blir det også interessant å følge utviklingen av 

samfunnets politikk på dette området fremover i tiden. 

Jeg vil også si noen ord om hvilken relevans forskning på avistekster har. Når det skrives om 

døden i avistekster, skrives det også frem samfunnets oppfatninger av hvordan døden skal 

være. I tillegg til at tekstene forteller oss noe, er de imidlertid også skapt av noen. Med dette 

mener jeg at vi som lesere blir påvirket av tekstenes innhold, men som samfunnsborgere er vi 

også medvirkende til hva som anses som viktig å skrive eller mene noe om i avisene. Som 

Walter et al. (1995, s. 593) påpeker, blir både den enkelte leser, samt samfunnet, påvirket av 

medias fremstillinger av døden. Imidlertid er det også viktig å reflektere over at avisenes 

beskrivelser ikke kommer fra «ingenting», de er skapt gjennom kultur og diskurs.  

Selv om studiet av avistekster har vært spennende, og har gitt grobunn for noen viktige 

refleksjoner, kunne også et annet materiale enn avistekster vært relevant å studere. Det er ikke 

ukjent at aviser både kan moderere og avslå leser- og debattinnlegg uten noen nærmere 

begrunnelse (Tornes, 2016). Derfor kunne en studie av blogginnlegg om døden og det å være 

døende i aller høyeste grad vært interessant. Kanskje ville blogginnleggene vist andre 

forestillinger enn de som er avdekket i avistekstene? 

6.3 Metodiske refleksjoner 

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å vise hvordan språket er formende for hvordan vi 

mennesker gir døden mening, og at det innenfor døden som felt ikke finnes bestemte 

sannheter. Som Carpentier & Brussel (2012) påpeker, kan en diskursteoretisk tilnærming 

oppfattes som støtende og respektløs. Dette har ikke vært mitt ønske med denne oppgaven. 

Jeg har imidlertid forsøkt å vise at refleksjoner rundt døden er viktig, fordi det kan åpne opp 

for diskusjoner omkring hva som tas for gitt i våre møter med døden og døende mennesker.  

Som i alle oppgaver, finnes det metodiske begrensninger som er verdt å si noe om. Som nevnt 

tidligere har jeg i søkeprosessen benyttet søkeord som gjerne knytter seg til en normativ 

forestilling av døden. Med andre søkeord ville kanskje andre avistekster gjort seg relevante, 

noe som kunne gitt analysen en annerledes karakter. Imidlertid mener jeg at de tekstene som 

er benyttet som empirisk materiale, har en viktig relevans i forhold til våre forståelser av 

døden og døende.  
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Min rolle som analytiker anser jeg også som viktig å si noen ord om. Jeg har brukt mye tid på 

å utvikle min forståelse av Laclau & Mouffe (2001) sin diskursteori. Det er altså min 

forståelse analysen bygger på. Dette betyr at andres tolkninger av diskursteori kunne resultert 

i en analyse med andre funn. Til slutt vil jeg også nevne at konstruktivismens forståelse av 

kunnskap er nettopp det at «sann» kunnskap ikke finnes, dermed kan også mitt analytiske 

bidrag ses som et resultat av diskurser som sirkulerer rundt meg. 
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