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Abstract 
 

In this thesis, it is investigated how Danish hospital chaplains and nurses in hospices and palliative 

hospital wards converse with patient who are terminally ill. This is done within a language 

psychological frame with a specific focus on how mentalization is present during the conversations 

and how the professionals reflect on the conversations outside of the situation.  

Data was collected through qualitative interviews and the analysis derives from the sociological 

perspective on death and an existential psychological point of view as well as based on systemic 

functional linguistics and mentalization theory. All in all, six interviews with chaplains and nurses 

has been collected. The presence of mentalization was assessed through a linguistic review of the 

interviews as well as through an insight into the metaphors used when talking about death and 

dying. The result is an overview of metaphors on death, dying and the conversations about death 

and dying, which are further divided into ‘anxiety based’ and ‘non-anxiety based’. This division is 

correlated to the professionals’ degree of therapeutic approach to and possibility to act 

therapeutically in the conversation, ‘anxiety based’ metaphors being a way of recognizing feelings 

linked to death anxiety and ‘non-anxiety based’ metaphors being a way of acknowledging death and 

thereby move further from anxiousness to calmness.  

The goal is to gain insight into the language used in conversations about death and the emotions 

linked to one’s own death as well as to understand how the professionals ‘do’ such conversations 

linguistically. It is discussed why a mutual language about death and dying is crucial within a 

society as well as interpersonally, and further if and how the language accessible to laymen about 

the two is sufficient or not.  
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Indledning 
 

”Jeg har terminale patienter […] hvor personalet på hospitalet beder mig om at 

tage samtaler med dem, oftest i forbindelse med angst. Det kan være, jeg bliver 

tilkaldt, fordi patienten er bange for at dø. De samtaler handler jo om alt muligt 

andet end døden, for vi kan jo ikke tale om døden, Sofie, det er svært. Det er 

meget abstrakt.”1 

 

Sådan sagde en af mine interviewpersoner kort inde i vores samtale, da jeg spurgte hende, hvad de 

terminale patienter vil snakke med hende om, når hun har samtaler med dem på hospitalet. ”Vi kan 

jo ikke tale om døden”. Sådan en udmelding var netop årsagen til, at jeg fattede interesse for emnet. 

Heri ligger en fornemmelse af skam, skyld, frygt, mangel på ord, fremmedhed, misforståelser og 

meget mere, og det er med sådanne fornemmelser, at det i dette speciale vil blive undersøgt, 

hvordan hospitalspræster og sygeplejersker på hospice og palliativ afdeling gennemfører samtaler 

med syge døende om døden. Målet med specialet er at finde ud af, hvordan de professionelle og de 

syge døende formår at tale om et emne, som 73% af danskerne i 2003 mente ikke var ’relevant’ for 

dem (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 95), og som adskillige teoretikere inde for forskellige felter 

mener, vi ikke har et sprog for2. Dette undersøges ved at gennemføre og analysere interviews med 

seks personer, der dagligt arbejder med syge døende og har samtaler med dem om døden som en 

hyppig del af deres arbejdsdag: fire hospitalspræster, en hospicesygeplejerske og en sygeplejerske 

på en palliativ afdeling. Interviewene bliver analyseret ved hjælp af værktøjskassen fra systemisk 

funktionel lingvistik samt et metaforteoretisk greb. Her vil det blive undersøgt, hvordan 

interviewpersonerne bruger metaforer i samtaler om døden, og hvad disse metaforer betyder for den 

mentaliserende indstilling, de har i samtalen med mig og med de syge døende. Resultaterne af 

analysen vil blive diskuteret med henblik på menneskets sociale behov for et fælles sprog som 

udgangspunkt for interaktion, nedbrydelse af fordomme og tabuer og anerkendelse af sociale 

grupperinger. Her vil jeg også behandle det sprog om døden, jeg finder i min empiri, og reflektere 

over sprogets rolle og mulighederne i forhold til døden. Den overordnede problemformulering for 

specialet kommer til at lyde som følger: 

                                                           
1 Kristine, l. 99-102  
2 Se teoriafsnit, s. 10-12 
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1 Problemformulering 
 

Hvilke interpersonelle kommunikationsmetoder gør  

sygeplejersker og hospitalspræster brug af i samtaler med syge døende om 

døden? 

 

2 Døden i det sprogpsykologiske felt 
Dette speciale indskriver sig i flere områder i sprogpsykologien. Først og fremmest berøres det, der 

ofte omtales som den svære samtale, hvilket er en bred og svært definérbar formulering. Specialet 

her har fokus på den emotionelt ladede, eksistentielle samtale i en sundhedsfaglig setting. Sådanne 

samtaler undersøges ofte i professionel sammenhæng mellem eksempelvis læge og patient (se fx 

Janz et al. 2017) eller sygeplejerske og patient (se fx Cecil & Glass 2015). Fokus har her været på 

eksempelvis konsekvenserne af det emotionelle arbejde for de deltagende parter (Schnitzler et al. 

2017), patienters forståelse af lægers beskeder (Lorusso et al. 2017) eller multimodal 

kommunikation hos taleudfordrede patienter (Holm & Dreyer 2017), mens jeg i dette speciale søger 

at klarlægge indholdet af selve samtalerne og de professionelles tilgang til samtalen med 

udgangspunkt i mentaliseringsteori. En sådan tilgang er tænkt at bidrage med et indblik i en type 

samtale, som rigtig mange individer aldrig kommer til at deltage i, og som den sprogpsykologiske 

verden vil kunne vinde meget på at kende til; dels på grund af det store indblik i metaforer, det 

giver, samt metaforernes betydning både sprogligt og billedligt, hvorfor de hjælper samtalen fremad 

og hvordan, samtidig med at det kan udvide forståelsen af mentalisering i en sådan type situation en 

smule. Det er med tanken om et sådant bidrag til feltet, at nærværende speciale fremlægges for 

læseren, som i det følgende vil blive introduceret til min metodiske tilgang til undersøgelsen. 
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Metodeafsnit 
I følgende afsnit vil jeg fremlægge den metode, jeg har anvendt til at planlægge, indsamle og 

kategorisere min empiri. Jeg vil her komme ind på min fænomenologiske videnskabsteoretiske 

tilgang til emnet, hvordan jeg udformede interviewguiden til mine kvalitative semistrukturede 

interviews, kontakten til mine interviewpersoner og kodningen af interviewene. 

 

3 Fænomenologi 
Allerede inden valg af metode, planlægning af interviews og udvælgelse af teori havde jeg en 

fænomenologisk tilgang til emnet. Dette fordi jeg absolut intet kendskab havde til præsters og 

sygeplejerskers arbejde med syge døende eller til sorg- og dødsteori. Da idéen kom til mig, ønskede 

jeg med det samme et indblik i de interviewedes oplevelser og følelser angående emnet, og således 

var en fænomenologisk undren til stede fra start. Herefter greb jeg mere fat i min 

videnskabsteoretiske tilgang for at kunne udfolde projektet bedst muligt, og for at kunne producere 

empiri, der netop udfolder individuelle kvalitative forskelligheder, udtrykker det prærefleksive 

niveau gennem en ikke-forudindtaget forsker og giver en detaljeret beskrivelse (Kvale 1994: 62). I 

denne afhandling vil jeg placere mig i den del af spektret, der kaldes for hermeneutisk 

fænomenologi, da jeg ikke udelukkende beskriver, men også analyserer de udtalelser, jeg finder 

frem i empirien, for at opnå en intersubjektiv forståelse (Pringle et al. 2011: 21). Jeg vil desuden 

tilslutte mig de, der mener, at det er op til diskussion, om det er muligt at sætte sine forudindtagelser 

helt til side som forsker og dermed indrømme en ikke fuldstændig tilsidesættelse, men blot en 

sætten i parentes (Ibid.). 

Et bevidst valg af videnskabsteoretisk udgangspunkt medfører naturligvis et fravalg af muligheder i 

forbindelse med eksempelvis metode og analyse. Ved at tilvælge fænomenologien og et 

forholdsvist åbent spørgsmål som problemformulering har jeg fravalgt at udfolde mit emne ved 

hjælp af at efterfølge en egentlig hypotese, som jeg kan teste igennem interviews. Dette kan ellers 

være hjælpsomt ved at skabe en fælles forståelse i interviewsituationen, således at den interviewede 

er mere sikker på, hvad intervieweren gerne vil vide. Dog kan det også betyde, at den interviewede 

ikke får mulighed for at udfolde emnet egenhændigt, og jeg dermed som forsker vil gå glip af unik 

indsigt og refleksion. Et andet eventuelt problem kan være, at man i fænomenologiske interviews 

giver plads for, at samtalen kan fortsætte ad spontant opståede spor, som kan være svære at komme 
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tilbage fra, og hvor der kan gå vigtig viden tabt, hvis intervieweren bliver nødt til at afbryde en 

talestrøm, der ellers ville ende med en vigtig pointe eller beskrivelse. Den interviewede kan 

ligeledes bringe sig selv helt af sporet, og den interviewede skal her hjælpe ham eller hende tilbage 

til samtalens kerne, hvilket kan betyde, at samtalen næsten skal startes forfra og en stemning kan gå 

tabt. Fordelene ved et fænomenologisk orienteret interview har dog vejet tungere for mig, og derfor 

har jeg valgt at forfølge en sådan rammesætning. 

Empirien har jeg indsamlet via kvalitative semistrukturerede interviews, der gav plads til 

fænomenologiske beskrivelser og forståelser af de diskuterede emner. I det følgende vil jeg 

beskrive, hvordan jeg har formet og gennemført mine interviews og observationer, og jeg vil her 

præsentere den konstruktivistisk-interaktionistiske tilgang (Järvinen & Mik-Meyer 2005), som har 

præget mine i alt interviews. 

 

3.1 Sampling og interviewguide 
Min hovedinteresse i projektet har været at finde ud af, hvordan man som professionel har samtaler 

med syge døende om døden. Valget af informanter er foregået ud fra en vurdering af, hvilke 

faggrupper der er nærmest de syge døende på hospitaler og hospice, når det gælder samtaler om 

eksistentielle temaer. Det var let at få aftaler med præsterne, mens sygeplejersker var sværere 

grundet travlhed på arbejdspladserne. Jeg endte med interviews med fire præster og to 

sygeplejersker. Interviewdeltagerne er tilfældigt udvalgt, når det kommer til arbejdsplads, køn, alder 

mv., men bevidst udvalg i kraft af deres stillinger som hospitalspræster og sygeplejersker ved 

henholdsvis en palliativ afdeling og et hospice (se Bilag 1).  

Inspireret af Kvale (1994: 135) udformede jeg interviewguiden ud fra de forskningsspørgsmål, jeg 

kunne stille op (Bilag 2). Som det kan fornemmes i interviewguiden, er overemnerne inddelt 

således, at det refleksionsniveau, der kræves af den interviewede, stiger gennem interviewet. Dette 

udtrykkes ved at indlede med en samtale om den interviewede selv og hans eller hendes erfaringer i 

arbejde, uddannelse og eget liv, hvor de sidste spørgsmål er af mere filosofisk karakter. Dette for at 

tage hensyn til den mellemmenneskelige dynamik, der er tilstede i en interviewsituation, således at 

der etableres en fortrolighed og tryghed mig og interviewperson imellem støt gennem interviewet 

og dermed en positiv interaktion (Ibid.: 134). Luftigheden og fleksibiliteten i min fremgangsmåde 

gav her plads til, at den enkelte kunne bevæge sig frit i refleksionsniveauer og eksempelvis tage fat i 

emner, jeg i interviewguiden havde gemt til senere i processen. Min erfaring var her, at præsterne 
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meget gerne reflekterede over spørgsmål, jeg havde lagt senere i guiden, hvor sygeplejerskerne 

fulgte en mere taksonomisk udvikling gennem interviewet – hermed ikke sagt, at sygeplejerskerne 

var mindre refleksive end præsterne.  

Interviewspørgsmålene følger en fænomenologisk linje med nogle mere hermeneutiske indspark ind 

i mellem. Jeg forsøgte gennem interviewene at spørge ind ved at formulere spørgsmål som ”kan du 

fortælle mig om…” eller ”kan du beskrive…”, mens andre var mere specifikke og spurgte ind til en 

vurdering, såsom ”tror du at…” eller ”hvordan oplever du, at…”. Et vigtigt element gennem alle 

interviews har været at lade hvert spørgsmål og svar udvikle sig, ved at jeg spurgte ind til 

interviewpersonens udtalelser, således at jeg udviste interesse og opmærksomhed (Kvale 1994: 

137).  I samme sammenhæng har jeg anvendt stiltiende lytten for at lade de fænomenologiske 

beskrivelser udfolde sig uden for meget indblanden og fortolkning i situationen. Dette giver plads 

til, at den interviewede kan reflektere over sit svar, og i mange af mine interviews betød dette, at 

værdifulde eksempler blev husket og fortalt om. Få steder har jeg direkte bedt om en uddybning af 

en udtalelse, når den har været særligt interessant, og interviewpersonen ikke har gjort mine til at 

uddybe.  

Alle mine informanter fik lov at se interviewguiden inden interviewet fandt sted. Jeg var fra starten 

bevidst om, at interviewguiden fungerede mere som en vejviser for mig selv i interviewsituationen 

end en ramme for interviewets indhold, og dette gjorde jeg informanterne opmærksomme på ved 

fremsendelse samt ved selve interviewet. Fremsendelse af interviewguiden fungerede også som et 

indblik i interviewets sigte for den interviewede, der forud for interviewet var blevet kontaktet med 

information om emne og hensigt med interviewet af mig. Min erfaring var her, at alle 

interviewpersoner efter interviewets afslutning var meget interesserede i mit fremadrettede arbejde 

og at få lov at læse specialet, når det er færdigt.  

 

3.2 Interview 
Mine interviews er semistrukturerede og foregik i høj grad som en samtale mellem mig selv og den 

interviewede. Dette betyder, at jeg i nogle tilfælde tænker og fortolker sammen med den 

interviewede og også deler mine egne spontane såvel som tidligere tanker om emner, vi kommer ind 

på. På den måde indsamlede jeg empiri via dialog, hvor der gives plads til fortolkning, og jeg får 

adgang til den interviewedes erfaringsverden via mig selv som et forskningsredskab (Kvale 1994: 

130). Det er min erfaring, at det har foldet interviewene ud på en detaljeret og fin måde, uden at det 
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har kostet mig den interviewedes egne refleksioner og overvejelser, men måske snarere tværtimod. 

Ind i mellem har det også betydet, at rammen om interviewet er blevet udfordret, og den 

interviewede har stillet mig spørgsmål og bedt mig om at reflektere over forskellige emner. Dette 

skete særligt med præsterne, hvor de ofte besvarede et spørgsmål ved at stille mig det samme 

spørgsmål: ”nå, lad mig høre, hvad siger du så ” (Erik, l. 321) eller sige eksempelvis: ”det er det 

meningsfulde, hvad er det meningsfulde i livet Sofie, hvad er vigtigt - det er svært” (Kristine, l. 

138). Her fremstod det tydeligt for mig, at de var vant til at reflektere med deres samtalepartnere og 

at begå sig i en samtale ved at fortolke og forstå sammen med samtalepartneren. De var alle 

tilbøjelige til ikke at svare definitivt på spørgsmål, men nærmere at opfordre til, at jeg tænkte over 

det sammen med dem eller for mig selv. Dette kan hænge sammen med den magtasymmetri, der 

altid er til stede i et interview, hvor jeg besidder en særlig magt ved at definere situationen, indføre 

samtaleemner og styre interviewforløbet (Kvale 1994: 131). Selvom jeg og præsten rent socialt kan 

forstås som ligeværdige, vil præsten i de fleste andre sammenhænge være den magtfulde i en 

samtale mellem os, og der søges en balance fra begges side i interviewet. Denne balance kan 

ligeledes fremmes via en interviewform som den, jeg har anvendt, hvor begge parter kan stille 

spørgsmål og give svar. Det kan ligeledes skyldes emnet, der i sig selv kan være svært at definere 

og give endelige svær omkring. 

De ovenstående elementer i interviewet følger Kvales liste over kvalitetskriterier for et interview 

(Kvale 1994: 149). Her nævner han, at det er vigtigt, at ”intervieweren søger at verificere sine 

fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af interviewet” og at hun ”forfølger og afklarer 

meningen med relevante aspekter af svarene”, hvilket går godt i spænd med det, jeg har omtalt 

indtil videre i dette afsnit (Ibid.). Desuden mener han, at det er vigtigt, at interviewet fortolkes 

løbende under interviewet, og at der er et stort omfang af ”spontane, righoldige, specifikke og 

relevante svar fra den interviewede” (Kvale 1994: 149), hvilket netop er det, jeg har gjort plads til 

ved den løse ramme om interviewet og muligheden for dvælen ved det enkelte spørgsmål og svar 

samt de pauser, jeg bevidst har holdt.  

Interviewene blev i samtlige tilfælde afholdt på interviewpersonens arbejdsplads i form af kontorer, 

en tom hospitalsstue og en enkelt udestue på et hospice. Dette gjorde det givetvis let for mine 

informanter at leve sig ind i emnet og de spørgsmål, jeg stillede, og det muliggjorde i nogle tilfælde 

en vekselvirkning mellem observation og interview. Samtlige interviewpersoner var behagelige, 

svarede uddybende og grundigt og reflekterede på et højt niveau over emnet. Der var naturligvis 

forskel fra individ til individ i måden at gribe emnet an på, mens der kunne findes mange ligheder 
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mellem de fire præsters udtalelser og de to sygeplejerskers udtalelser. Dette skyldes sandsynligvis, 

at jeg spørger ind til et emne, der dels bliver diskuteret flittigt kolleger imellem, med supervisorer 

og ledere, dels at mange af interviewpersonerne er uddannet netop i at sætte ord på det, de tænker, 

og at forstå, hvad andre siger og forsøger at sige. Således har de faste vendinger, de anvender til at 

beskrive forskellige elementer i deres arbejde med syge døende, og som jeg vil komme ind på i 

analysen. 

Jeg tilbød interviewpersonerne en tidsramme på 1-1½ times varighed af interviewet, og det længste 

endte med at vare 1 time og 40 minutter. Dette fordi interviewpersonen bevægede sig ud over 

mange emner og uddybede sine svar og lod sig rive med i mange tilfælde, hvilket resulterede i 

mange detaljerede eksemplificeringer og filosoferinger over tunge emner ham og mig imellem3. 

Han var en energisk, begejstret og intelligent samtalepartner, og jeg lod i langt de fleste tilfælde 

samtalen føre os hvorhen, den ville, da jeg hurtigt erfarede, at det resulterede i gode svar og 

refleksioner. Samtlige interviewpersoner har underskrevet samtykkeerklæring, som af hensyn til 

anonymitet ikke er vedhæftet specialet. De kan frembringes ved forespørgsel.  

 

3.3 Interaktionistisk feltobservation 
Som tillæg til de kvalitative interviews har jeg udført tre feltobservationer, hvoraf to fandt sted på 

hospice og en fandt sted på en palliativ hospitalsafdeling. Observationerne skete i forbindelse med 

de planlagte interviews. Grundtanken med observationerne var fra begyndelsen, at de skulle udvide 

min forståelse af den empiri, jeg indsamlede ved interviewene, ved at jeg simpelthen fik syn for 

sagen. Jeg ville opleve sygeplejerskerne i interaktion med deres patienter og på den måde også 

opleve samtalerne og samværet på egen krop. Dette tjente også til, at jeg oplevede, hvad det vil sige 

at færdes på hospice og palliativ afdeling som fagperson og med egne øjne at se de mennesker, der 

var indlagt der. Jeg foretog disse observationer med afsæt i en naturalistisk etnografi og 

fænomenologien, men uden at følge metoden idealtypisk4. Jeg har ladet mig inspirere lige meget af 

den interaktionistiske etnografi, hvor man fremfor at udforske verden fra de studeredes perspektiv 

søger at studere ”de sociale aktiviteter, igennem hvilke hverdagens aktører producerer genkendelige 

mønstre i deres sociale verden” (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 98). I den interaktionistiske 

observation vil forskeren således søge viden via fælles deltagelse uden at overføre egne forståelser 

                                                           
3 Interview med Frederik, kan ses ved forespørgsel 
4 Jeg har eksempelvis ikke opholdt mig i feltet længe nok til at blive en del af miljøet og dermed komme ”bag facaden” 
(Järvinen & Mik-Meyer 2005: 98). 
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og oplevelser til de studerede. Fokus er flyttet fra den enkeltes begrebsverden til social interaktion 

og kontekst. Jeg udførte observationen på gangene, på sygeplejerskekontor og fem gange på 

enkeltmandsstuer med sygeplejerske og patient. Jeg havde samtaler med patienterne, pårørende og 

sygeplejersker undervejs, og jeg noterede samtaleemner, stemninger, indretning, lyde, udsigt og så 

videre. Jeg holdt mig særligt for øje, hvordan samtalerne blev åbnet og gennemført, og hvordan de 

fagprofessionelle reagerede på det, patienterne gav udtryk for. En talte om, hvordan familien gjorde 

det besværligt for ham at være til, da de meget gerne ville have ham til at spise, selvom han ingen 

appetit havde tilbage. En anden udtrykte sorg over sin tabte fysiske styrke og græd, mens 

sygeplejersken og jeg sad på hans stue. En tredje lyttede til musikterapeutens smukke cellospil og 

fortalte en historie fra sit liv ved et hus i Sveriges skove med mand og børn.  

Den interaktionistiske synsvinkel er blevet suppleret med en etnometodologisk tilgang til forståelse 

af den sociale orden, der gør sig gældende i de forskellige institutioner – her hospice og palliativ 

hospitalsafdeling. I etnometodologien er der fokus på, hvordan den sociale orden bliver konstitueret 

via hverdagens sprog og handlinger. Konversation og anden social interaktion forstås som ”det 

maskineri, hvor virkeligheden bliver konstitueret.” (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 99). Med dette 

udgangspunkt var det for mig naturligt og måske endda nødvendigt at udvide min empiri med 

feltobservationer, da det netop er i samtalerne, at jeg kan få et indblik i den virkelighed, der er 

gældende for de sygeplejersker, jeg interviewede. En central pointe i denne forståelse af min empiri 

er dog, at institutionen i høj grad udlægger en ramme for, hvordan disse samtaler kan udfolde sig – 

og det samme gælder for de samtaler, præsterne har med patienter på deres hospitalsstuer eller på 

eget kontor. Der er altså tale om en institutionel interaktion, hvis karakteristika til en vis grad er 

bestemt af et specifikt miljø og dertilhørende normer og regler (Drew & Heritage 1992: 25ff).  Jeg 

har ikke anvendt feltobservationerne som empiri i dette speciale, hvor fokus er på interviews, men 

en sådan type forskning ville udfolde endnu et aspekt af emnet.  

 

3.3.1 Transskription og kodning 

For at bevæge mig frem til at kunne analysere og fortolke mine data har jeg transskriberet og kodet 

interviewene. Transskriptionen er foregået efter en fastlagt transskriptionsnøgle (se Bilag 3). 

Kodningen har indebåret at inddele udtalelser fra alle interviews under hovedemner og herefter 

findele disse hovedemner, således at der er dukket 11 kategorier op. Denne meningskategorisering 

har givet mulighed for et fuldstændigt overblik over data, og det har samtidig fortalt en del om, 
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hvad der er essentielt for de interviewede – hvad de skaber mening ud fra, og hvad de mener er 

centralt. Kategorierne trådte frem fra data, da jeg gennemså interviewene fænomenologisk og 

således ikke havde nedskrevet kategorier, jeg ville lede efter, men i stedet noterede kategorier, 

efterhånden som de udfoldede sig i interviewene. Dette læner sig op ad meningskondensering, som 

er mindre kvantitativ end kategoriseringen, og hvor forskeren forsøger ”at læse interviewpersonens 

svar fordomsfrit og tematisere udsagnene ud fra hendes synspunkt, således som forskeren forstår 

det.” (Kvale 1994: 192).  
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Teori  
I det følgende vil jeg præsentere den teori, der vil underbygge min analyse og diskussionen af min 

empiri. Jeg vil gennemgå sociologisk teori med fokus på normer og stereotyper, psykologisk teori 

om dødsangst, sorgteori og mentalisering og teorien bag den sproglige analyse i Systemisk 

Funktionel Lingvistik og metaforteori.  

 

4 Sociologisk teori 
Vi lever i et samfund og en tid, hvor døden både er blotlagt og gemt væk for os; i nyhederne, 

fiktion, videospil og film er den ofte i centrum og præsenteret ufiltreret og endda voldeligt, mens 

den ægte og egentlige død gemmes væk eller forskønnes (Jacobsen & Boelsbjerg 2010). I Danmark 

gælder det på samme vis som i mange andre, måske særligt vestlige, samfund, at døden er blevet 

institutionaliseret (Elias 1983; Bauman 1992; Jacobsen 2001), og det dermed er professionelle, der 

håndterer livets afslutning. De døende flyttes fra det offentlige billede på samme vis som de 

sindssyge, syge og kriminelle, samtalerne om døden fjernes fra det offentlige, og døden skærmes i 

det hele taget af (Bauman 1992: 29; Sudnow 1967: 141). Dette betyder, at mennesker, der ikke 

beskæftiger sig med døde professionelt, først bliver konfronteret med den, når en slægtning eller 

ven dør, såvel som at de døende socialt set sidestilles med andre usynliggjorte grupper. 

Det har ikke altid været tilfældet, at døden er gemt væk. Den tysk-britiske sociolog Norbert Elias 

mente i 1983, at der er sket et skift, hvor døden fra at være allestedsnærværende og almindelig nu er 

så ’hemmelig’, at den er forbundet med skam og pinlighed, afsondres fra det offentlige samfundsliv 

og forstås som en bio-social fare – og de døende er fulgt med (Elias 1983: 18). Vi er næsten bange 

for at blive smittet med døden, og derfor er den blevet flyttet ind bag hospitalets, plejehjemmets og 

hospicets hvide mure. Derinde får dødssituationen en social form, men den kritiseres for at være 

fattig på følelser, trøst og ømhed, og de, der bevæger sig derinde, er del af et nøje tilrettelagt 

teaterstykke, hvor alle kender den accepterede opførsel og spiller sin rolle (Elias 1983: 40f; 

Jacobsen 2001: 175). Med sådan en social forståelse af døden sluttes det, at det er svært for det 

moderne individ at have et sprog om døden, da det er blevet forladt tilbage i romantikken, dengang 

det stadig var et emne, der flittigt blev diskuteret og var genstand for poesi og filosofi (Elias 1983: 

35). Det sprog, der bruges om døden i dag, kritiseres for at have enten et meget sundhedsfagligt 

præg, eller for at være hentet i kampsprog – at ’tackle ’ døden – og dette er ikke tilstrækkeligt (Falk 
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2011: 242). På trods af det manglende sprog beskæftiger mine informanter sig med samtaler om 

døden dagligt, og derfor er jeg interesseret i at undersøge, hvilke sociale roller og interaktioner, de 

mener at have i samtalerne med de syge døende, og hvordan de omtaler døden i et fælles sprog med 

de døende. 

 

4.1 Behovet for normer og stereotyper 

En måde at have et fælles sprog om forskellige emner er via normer og stereotyper i sproget. Ifølge 

normteori har mennesket brug for normer og stereotype udtryk for at kunne begå sig med en fælles 

forståelse i det samfund, det er en del af (Hegarty & Pratto 2001). Også i sproget er der behov for 

normer og stereotype udtryk, men flere mener, at vi i sproget om døden mangler disse i vid 

udstrækning; vi har som en kulturel, social gruppe behov for en form for social diskurs at læne os 

op ad, en stabilitet i den sociale verden, der gør samtalen mellem deltagerne mere ligelig, men den 

findes ikke, når snakken falder på døden (Sudnow 1967: 140, 150). Det betyder, at vi ikke har et 

hverdagsligt sprog at bruge, når vi som pårørende skal tale med vores døende familiemedlem, eller 

når vi som døende skal forsøge at tale med vores familie om den forestående død. Når der ikke 

findes sociale koder for, hvordan man bevæger sig, positionerer sig, hvilke ord man bruger og hvor 

mange pauser, man skal holde, skrider individets mulighed for at ’udføre tale’ (org. ’doing talk’, 

Sudnow 1967: 149), og situationen bliver usikker – og i samtaler om døden er ”det ordforråd, som 

kan anvendes […] forholdsvis fattigt” (Elias 1983: 34). Hvad angår det sprog, der kan anvendes i en 

samtale om døden, mener Elias at der mangler mulighed for spontanitet, stereotype talemåder og 

foreskrevne adfærdsnormer, hvilket lægger et stærkt emotionelt pres på den talende (Ibid.). Dette 

var lige så sandt i 2011 ifølge adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved AAU 

Mariann B. Sørensen. Sørensen har foreslået, at man kan diskutere, om ikke kirken kan byde ind 

med et sprog at anvende. Hun påstår i den sammenhæng, at det postmoderne menneske 

sandsynligvis vil finde det svært at søge kirkens ukendte sprog og tro og vil være mere bekendt med 

eksempelvis psykologiens termer, hvor der til gengæld mangler viden om selve døden. Dette 

efterlader et tomrum uden forklaring, trøst og håb ved død (Sørensen 2011: 117).  

Der er ganske enkelt ikke mulighed for at sætte ord på dét, man så gerne vil sætte ord på, når man 

taler med den døende, og den døende kan samtidig sidde tilbage med et utilfredsstillet behov for at 

modtage netop en sådan tilkendegivelse af omsorg: ”Erfaringen af ikke at være blevet mødt med 

omsorg i en situation i livet, hvor man for en stund gerne ville have delt sin byrde med et andet 

menneske, tynger den i forvejen hårdt ramte unødigt” (Andersen 2011: 207). Kulturelt bestemte 
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udtryksformer ville samtidig hjælpe parterne til at undgå at stå i en situation, hvor de ikke ved, hvad 

de skal sige, da det er krævende at finde udtryk for det lidelsesfyldte fremfor det glædelige i vores 

kultur grundet tabuisering af lidelse og afmagt (Ibid.: 214f).  

Det er her relevant at finde ud af, om denne situation er anderledes, og i så fald hvordan, i 2017, 

hvor nærværende undersøgelse udføres. Dette vil gøres med afsæt i denne sociologiske forståelse af 

emnet i samspil med en psykologisk forståelse af død samt en sproglig analyse af det sprog, der 

bruges af mine informanter, når de omtaler døden i samtaler med syge døende. 

 

5 Psykologisk teori 
For at forstå, hvorfor det er så svært at finde eller opfinde et sprog om døden, vil jeg udover et 

sociologisk aspekt belyse psykologien bag død. Her vil jeg tage udgangspunkt i den grundlæggende 

dødsangst, der i det psykodynamiske teoriapparat forstås som udgangspunkt for den menneskelige 

psyke, og de forsvarsmekanismer, der aktiveres, når døden kommer nærmere ind på livet af os. 

Dette vil gøres med udgangspunkt i eksistentiel psykologi. Jeg vil også belyse sorgteorier for at 

forstå, hvad der emotionelt gør samtalen svær, og herefter vil mentaliseringsteorierne blive belyst 

som udgangspunkt for et bud på, hvorfor nogle individer – professionelle som pårørende – kan 

håndtere døden og samtalen om den bedre end andre. 

 

5.1 Dødsangst 
Dødsangsten er for mange teoretikere, psykologiske som sociologiske, et grundlæggende element i 

deres teoretiske apparat, og Freud var den første til at forme en hypotese om den. Her opfattes 

dødsangsten som grundlæggende for mennesket og forbundet med en lige så stærk dødsdrift. Døden 

fortrænges i hverdagen som en psykologisk afværgemekanisme, og dette kommer til udtryk i form 

af en stærk angst, da det ifølge psykoanalytiske teorier hænger således sammen, at undertrykte 

følelser og drifter vil vende tilbage som angstneuroser (Elias 1983: 17). Der skelnes i eksistentielt 

orienteret psykoterapi mellem dødsangst og dødsfrygt, hvor angsten er et eksistentielt vilkår, mens 

frygten er konkret og kommer til udtryk igennem forsvarsmekanismer hos den enkelte (Spinelli 

2001: 49). Disse forsvarsmekanismer består eksempelvis af en opfattelse af specialness – alle skal 

dø, men ikke mig – hvilket kan komme til udtryk gennem vovemod ved at køre hurtigt i sin bil, 

heroiske bedrifter hvor man stiller sig selv i en andens sted i en slåskamp eller et krævende og 

stressende arbejdsliv. De kommer også til udtryk gennem troen på den store frelse; at der findes et 
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omnipotent væsen, der drager omsorg, beskytter, hjælper og udfrir os fra smerte. Dette kan lige så 

vel være et guddommeligt væsen, som det kan være den moderne medicin, der endelig finder en kur 

mod den sygdom, man lider af, og som griber ind og redder én fra døden (Jacobsen & Boelsbjerg 

2011: 97f). Konsekvenserne af disse strategier er opsummeret af den eksistentielle psykoterapeut 

Medard Boss, som skrev at ”people who are most afraid of death are those who have the greatest 

anxiety about life” (Boss 1979: 122).  

Den eksistentielle psykolog Rollo May mener, at forekomsten af angst skal anskues positivt, da det 

giver en unik mulighed for indsigt i selvet. Angsten optræder efter hans opfattelse ved mulige 

ændringers opståen; valget mellem væren og ikke-væren. Vinder angsten, vil den give skyldfølelse, 

mens det modsatte vil sætte individet fri fra angst (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 100). Alle 

mennesker rummer her ufuldbyrdede muligheder og derfor angst og skyld. Griber man som individ 

aldrig muligheden for selvudfoldelse, vil man bære på den eksistentielle skyld, og dette vil i sidste 

ende forme sig som dødsangst.   

Irvin Yalom skriver om, at manglen på opmærksomhed på døden, manglen på døden i hverdagen, 

gør livet fladt og uinteressant (Yalom 1999: 31). Han mener ikke, at vi skal være morbide, men at vi 

ikke skal glemme vores dødelighed, og at fornægtelsen af døden er en fornægtelse af vores basale 

natur og spænder ben for muligheden for viden og oplevelser (Ibid.: 32). Han nævner om dødsangst, 

at den, modsat andre typer angst, er kendetegnet ved at rette sig mod en intethed. For at kunne 

bekæmpe denne angst, opstår der et behov for at vende denne intethed fra at være intet til at være 

noget; døden skal manifesteres på en måde (Yalom 1999: 43). Derfor møder den professionelle 

aldrig dødsangsten i sin rene form, men ser den i form af forsvarsmekanismer eller angst og frygt 

for andre, mere håndgribelige situationer og emner. Når den professionelle har med en patient at 

gøre, hvis problemer stammer fra dødsangst, skal døden erkendes for at gøre patientens liv mere 

indholdsrigt og for at give plads til, at vedkommende kan opleve mindfulness of being. Dette udtryk 

har han lånt fra Heidegger, og det er en betegnelse for et stadie at autenticitet i livet (Yalom 1999: 

30f). Her er mulighed for, at man kan forstå sin egen tilværelse, sin skabelse og ende, og angsten er 

en naturlig del af denne tilstand. Denne ontologiske tilstand kan kun opnås netop ved at stå i nogle 

særlige situationer, hvor det at opleve døden på tæt hold er den ultimative (Ibid.: 31). 

Denne forståelse af dødsangsten findes også hos den eksistentielle psykiater Karl Jaspers, der vil 

mene, at det er den professionelles opgave at hjælpe den døende med at erkende sin egen 
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dødelighed, hvilket vil lede til et mere autentisk liv og et mere ægte livsudtryk, hvor overfladiskhed 

forkastes og livet ses som værdifuldt (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 96).  

5.1.1 Terror Management Theory 

Som nævnt vil dødsangst vise sig i håndgribelig form. Denne idé er central i Terror Management 

Theory (TMT), hvor der redegøres for, at individet gør brug af to forskellige mekanismer for at 

overkomme og håndtere den unikt menneskelige egenskab at kunne forudse og forstå egen død 

(Castano & Dechesne 2005: 222). Begge mekanismer bygger på antagelsen om, at individet i højere 

eller lavere grad identificerer sig med en in-gruppe og dermed distancerer sig fra en out-gruppe. 

Den ene mekanisme drejer sig om, at individet distancerer sig fra angsten via selvtillid, som skabes 

i den sociale identitet, som in-gruppen tilbyder. Den anden anskuer social identitet som en størrelse, 

der er længerevarende og større end individet selv, hvilket fører til transcendens og dermed en art 

udødelighed (Ibid.: 222, 233). Når individet stilles ansigt til ansigt med sin egen dødelighed, vil der 

i de fleste tilfælde ske det, at vedkommendes bånd til og positive følelser for den sociale in-gruppe 

forstærkes (Castano & Dechesne 2005: 234).  Nogle individer vil være mindre tilknyttet egen in-

gruppe fra start end andre af in-gruppens medlemmer, og dette hænger sammen med, hvor ’let’ det 

er for medlemmerne at bevæge sig ind og ud af gruppen – altså hvor høj grad af individuel 

mobilitet, gruppen tilbyder. I nærværende undersøgelse består in-gruppen af de raske, mens de syge 

døende er blevet skubbet ud i en out-gruppe qua deres status som døende. Denne skelnen mellem 

raske og syge døende hænger sammen med den sociologiske teori om en ’gemmen væk’ af de syge 

døende, hvor man på samfundsplan reagerer således som en forsvarsmekanisme for at undgå 

angsten og bevare en illusion om udødelighed. 

Dødsangsten forekommer naturligvis også hos den syge døende, og her er der ikke mulighed for at 

forlade sin sociale gruppe. Der kan ske fornægtelse og forekomme vrede, men for at dæmpe eller 

slippe angsten skal de fleste have hjælp af professionelle. For at den professionelle kan afklare, hvor 

en given angst stammer fra hos patienten, skal forskellige problemstillinger afklares. Først skal den 

professionelle selv tilsidesætte egne fordomme og forudindtagelser om patientens udtalelser og 

deres implicitte mening – den professionelle bør altså forkaste egne foretrukne forklaringer og 

teorier til at forklare patientens verdenssyn. I stedet skal hun være åben for alternativer (Spinelli 

2001: 115). Derefter skal angsten beskrives: er den ’lokaliseret’ i en del af kroppen? Hvilken 

kropsfølelse er associeret med den? Hvis frygten havde en lyd, hvordan ville den så være? – og så 

videre (Ibid.). Disse to første punkter bidrager til at undersøge aspekter af patientens verdenssyn 

uden fordomme. Herefter er det vigtigt, at den professionelle ikke inddeler patientens forskellige 
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udsagn efter vigtighed, men ser dem alle som lige vigtige til at starte med. Dette kan gøres ved at 

spørge: ’er der nogle af de ting, du har nævnt, du vil tale yderligere om?’ eller ’hvis du var mig, 

hvilke af disse udsagn ville så være vigtigst at se nærmere på?’. Tilsammen udgør disse tre punkter 

den fænomenologiske metode i eksistentiel psykologisk terapi (Spinelli 2001: 116f). 

Jeg vil i analysen undersøge, om samtalerne med de syge døende har karakter af terapeutiske 

samtaler med disse eksistenspsykologiske teorier som udgangspunkt. 

 

5.2 Mentalisering 
Yderligere en måde, hvorpå de professionelle kan nærme sig en terapeutisk samtale og kan hjælpe 

den syge døende med at erkende sin egen dødelighed og slippe angsten, er ved at agere 

mentaliserende. Faktisk er det en forudsætning for en vellykket samtale om emotionelt og affektivt 

ladede emner, at parterne har en mentaliserende indstilling, for at der ikke opstår misforståelser og 

forkerte slutninger drages (Fogtmann 2014: 12). En mentaliserende præst eller sygeplejerske vil 

udtrykke en erkendelse af, at han eller hun ikke med sikkerhed ved, hvordan de døende føler eller 

tænker, men samtidig at vedkommende forsøger at komme frem til et svar på dette ved at spørge og 

interessere sig for andres mentale tilstande (Ibid.). Videre skal man udtrykke sig om tvivl, når den 

opstår, og forholde sig ydmygt overfor den andens perspektiver (Ibid.: 14).  

Hvis den professionelle ikke overholder disse præmisser, er der risiko for, at samtalen har et ikke-

mentaliserende præg. I dette tilfælde vil den såkaldte pseudomentalisering fra den professionelles 

side være fatal, da pseudomentalisering ligner god mentalisering, men der mangler ydmyghed, der 

er en overdreven grad af sikkerhed på egen vurdering af andres mentale tilstande eller der tages 

fuldstændigt fejl af andres tanker og følelser (Fogtmann 2014: 15f). En anden form for ikke-

mentalisering er hypermentalisering, der er et sparsomt, men meget forskelligt, beskrevet fænomen 

indenfor mentaliseringsteorierne. Bateman og Fonagys udlægning af fænomenet er, at 

hypermentalisering er en måde at flygte og beskytte sig fra virkeligheden på, og det kan være svært 

for andre at skelne fra ægte god mentalisering, da individet opfattes som havende en exceptionelt 

god evne til at reflektere over sig selv (Bateman & Fonagy 2012). Dette adskiller sig fra andre 

teoretikeres forståelse af hypermentalisering, der beskriver fænomenet som indebærende en særlig 

optagethed af andres sind. Her forstås hypermentalisering som ”en overspændt sensitivitet for 

andres sind” (Hanken 2013: 15ff). Man identificerer affekten korrekt hos den anden, men man 

overfortolker den, absorberer den andens affektudtryk og misforstår den andens følelser, og man 
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bevæger sig så langt ud over synlige indikatorer, at det er svært for andre at se logikken. Det er 

denne udlægning af hypermentalisering, der vil være særligt aktuel i følgende speciale. Alle 

teoretikere er dog enige om, at hypermentalisering sker hos individer med forskellige psykiske 

lidelser og relationstraumer fra barndommen, og jeg vil derfor ikke beskrive det, der sker for 

pårørende til syge døende, som hypermentalisering. Jeg vil i stedet mene, at situationen med en 

pårørendes nært forestående død har et traumatiserende potentiale afhængigt af sygdomsforløbet og 

dødens karakter (se fx Stroebe et al. 2001), og at de pårørende derfor vil agere på lignende vis og 

derfor nærme sig hypermentalisering. 

Årsagen til at nærme sig hypermentalisering vil være, at individet når sit switch-point, som er det 

tidspunkt, hvor man skifter fra reflekterende til automatisk mentalisering eller ikke-mentalisering. 

Hvor switch-pointet ligger er individuelt, og er udfaldet af den emotionelle påvirkning – eller 

arousal – vi udsættes for. Når niveauet af arousal er højt nok, eksempelvis som pårørende til en 

døende, vil man skifte over i en mentaliserende tilstand, som er mere præget af fight or flight end 

refleksion (Fogtmann 2014: 16f). Ikke alle pårørende til en døende vil nærme sig 

hypermentalisering, men nogle vil, og det er ligeledes muligt, at professionelle vil følge denne 

model. Det er her interessant at undersøge, om dette er noget, mine interviewpersoner er bevidste 

om, og i så fald hvilke strategier de gør brug af for at øge niveauet af mentalisering i en samtale 

med både syge døende og deres pårørende. Formår man som professionel at skabe et rum for 

mentalisering, samtidig med at man anerkender følelser og hjælper den døende med at erkende den 

forestående død, vil det bevirke, at det bliver lettere for både den syge døende, de pårørende og den 

professionelle at være til stede i samtalen og dermed få en god samtale om døden. Indholdet i denne 

samtale vil blive analyseret med hjælp fra Systemisk Funktionel Lingvistik og metaforteori, som vil 

blive præsenteret i de følgende afsnit. 

 

6 Sproglig teori 

6.1 Systemisk Funktionel Lingvistik 
For at kunne nedbryde min empiri på grammatisk vis vil jeg anvende Systemisk Funktion 

Lingvistik (SFL) (Andersen & Holsting 2015). Dette vil hjælpe med at analysere mine interviews 

på en måde, hvor sætningernes eksperientielle og interpersonelle funktioner afsløres. På den måde 

kategoriseres delene af sætningen i elementer, der afgør hvordan, hvorfor og med hvilken 

overbevisning, en udtalelse ytres. Således kan jeg finde frem til interviewpersonernes emotionelle 
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involvering i deres egne udtalelser, afgøre i hvor høj grad de vil overbevise mig som lytter om en 

ytring og særligt kan jeg analysere de metaforer, der anvendes til at omtale døden og samtalerne om 

døden. I nærværende undersøgelse vil fokus være på de funktioner fra SFL, der kaldes for 

henholdsvis modalisationer og en inddeling i typer af Processer for at kunne kategorisere de 

forskellige metaforer. Modalisationer toner udtryk, så de bliver placeret i et kontinuum mellem, om 

noget er eller ej (Andersen & Holsting 2015: 216). De kan tage form af a) mulighed eller b) 

vanlighed, altså enten i hvilken udstrækning noget er eller under hvilken tidslighed, det er. Formålet 

med at lokalisere og analysere Modalisationer er at klarlægge sætningens interpersonelle 

betydninger og dermed forstå afsenders positionering og kommunikative formål (Andersen & 

Holsting 2015: 52).  

Inddelingen i typer af Processer sker for at kategorisere den type udtalelse, en interviewperson 

kommer med. Der findes fire typer Processer – Materielle, Verbale, Relationelle og Mentale 

Processer – og i dette speciale er de Materielle og Relationelle Processer særligt aktuelle. Rummet 

af Materielle Processer beskriver i store træk ændringer over tid (Andersen & Holsting 2015: 70). 

Her forekommer mange forskellige Participanter, og de mest typiske er af typen a) Aktør, som er 

den udførende Participant, b) Prædikator, som er det gjorte og c) Mål, som er den påvirkede 

Participant (Ibid.: 71-74). Herudover findes Participanter, som beskriver modtager, omfang og 

klient. Af disse forekommer i analysen Participanten Klient, som er den, Aktør gør noget for (Ibid.: 

82). En kategorisering af sætningsdele efter SFL-principperne om Materielle Processer hjælper til at 

forstå en sætnings indhold og betydning ved at nedbryde den og beskrive den som en begivenhed. 

De Relationelle Processer ”beskriver, om noget eller nogen er eller har noget” (Andersen & 

Holsting 2015: 137). Her er ingen handling som i de Materielle Processer, men udelukkende 

beskrivelse af relationen mellem en eller flere Participanter. Under de Relationelle Processer findes 

den Eksistentielle, den Attributive og den Identificerende slags, og i dette speciale er det den 

Attributive, der er aktuel. Attributive Processer relaterer to enheder til hinanden, Bærer og Attribut, 

således at Attribut beskriver Bærer (Ibid.: 139). Kategorisering af Attributive Processer er særligt 

aktuelle for at forstå de metaforer, der sammenligner en enhed med en anden.  

Systemisk Funktionel Lingvistik er altså et meget praktisk værktøj til nedbrydelse af sætninger, og 

måske især når emnet er svært at tale om, kræver høj refleksion og drejer sig om noget, jeg som 

lytter og læser ikke kender til. SFL vil i vid udstrækning blive brugt for at forstå de metaforer, som 

mine interviewpersoner anvender, og vil fungere som grundlag for at anvende metaforteori. 
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6.2 Metaforteori 
I samtaler om livet og døden gør vi, i vid udstrækning ubevidst, brug af talrige, men dog meget ens, 

metaforer. Fordi de to er så altomsiggribende og universelle begreber, kan der ikke blot bruges en 

enkelt metafor for at forstå dem (Lakoff & Turner 1989: 2). Der findes mange udlægninger af 

metaforer for livet og døden, og jeg vil her præsentere dem om døden, der er introduceret i 

litteraturen af Lakoff & Turner (1989) og Lakoff & Johnson (2002). Typen af metafor, et individ 

anvender, hænger tæt sammen med individets kulturelle tilhørsforhold. ’At stille træskoene’ er nok 

en meget nordeuropæisk metafor for at dø, mens ’at vågne op under cyprestræet’ klinger 

sydeuropæisk og ’have gone to sell salty duck eggs’ er hentet i kinesisk (Kroulek 2017). Disse 

eksempler viser, hvordan kultur og omgivelser former metaforerne ved at danne grundlag for en 

fælles forståelse. En dansker ville sandsynligvis forstå ’at vågne op under cyprestræet’ som en 

metafor for døden sammen med en italiener, mens hun ikke selv ville bruge udtrykket sammen med 

andre danskere. 

Metaforer er defineret som en af de basale mekanismer, via hvilken vi strukturerer kognitive 

domæner og forstår abstrakte koncepter (Özçalişkan 2003: 281). Et target domain, fx livet, knyttes 

til et source domain, fx en rejse, og på den måde bliver et koncept, der er stort og svært at forstå, 

subjektiviseret og knyttet til en fysisk oplevelse – eksempelvis at ’livet er en rejse’ (Lakoff & 

Johnson 2002). Rent psykisk fungerer dette ved, at metaforer vækker genkendelse i den 

sensomotoriske cortex i hjernen, således at komplekse koncepter simplificeres og dermed kan 

forstås fra bunden og op. De sensoriske metaforer, som at sige ’døden er en afgrund’, er lettere at 

huske for mennesker end de semantiske analoger, som at ’døden er ukendt’, fordi de er stærkere 

associeret med sanserne (Akpinar & Berger 2015: 22). Derfor er de sensoriske metaforer også mere 

populære at bruge i sproget end de semantiske analoger. Dette øger samtidig den fælles forståelse 

af, hvad der bliver kommunikeret, fordi de indeholder fælles mening og er nemme at huske (Ibid.). 

Videre fungerer metaforer til at fremme en mentaliserende interaktion, da de per definition foregår i 

sindet og ikke i den håndgribelige virkelighed, og man derfor giver anledning til at forstå hinandens 

mentale billeder (Holmes 2006: 44). Metaforer styrker desuden legesyge og brugen af transitional 

space, da deltagerne kan føje til og omforme hinandens billeder, mens de for de ikke-

mentaliserende er forvirrende og bidrager mere til at nedbryde end at styrke virkeligheden (Ibid.).  
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Lakoff og Turner undersøgte i 1989 poetiske metaforer. Her kom de frem til følgende lister over 

metaforer for liv og død på engelsk: birth is arrival, life is a journey, death is departure, a lifetime 

is a day (death is night), a lifetime is a year (death is winter), death is sleep, death is silence, death 

is rest, death is a person, life is a precious possession, life is a flame/fire, death is a final 

destination, life is heat/fluid in the body, life is a play, life is a burden, life is bondage (death is 

deliverance), og people are plants (Lakoff & Turner 1989; 52). Disse metaforer vil anvendes i 

oversat form i nærværende afhandling. En lignende undersøgelse blev gennemført i 2010 af 

Petersen og Farø (2010), der udforskede brugen af eufemismer i dødsannoncer i danske og tyske 

aviser. Her fandt de frem til følgende udtryk: sovet stille ind, fundet fred, tabt kampen, lukket sine 

øjne, gået bort, sidste rejse og nynner nu i himlen. I nærværende afhandling vil det blive klarlagt, 

hvilke metaforer og eufemismer mine informanter anvender, når de omtaler døden. 

 

Metaforer fungerer ved at sætte fokus på et specifikt aspekt af det omtalte og fjerne fokus fra andre 

(Lakoff & Johnson 2002: 20). I forbindelse med døden kan man tale om, at ved at sætte fokus på et 

specifikt aspekt kan man bryde et stort og komplekst emne ned i mere spiselige og forståelige 

bidder. Derfor er døden også ofte omtalt i eufemismer, hvor den omskrives til mere positive 

vendinger, eksempelvis han sov stille ind eller han nynner nu i himlen. Dette skaber en 

interpersonel forståelse af døden som en blid og rolig affære. Eufemismer er en sproglig form, der 

kan spores tilbage til forhistoriske jægerfolk. Dengang var det forbudt at udtale eksempelvis særlige 

navne på dyr, da man troede på, at dyrene forstod menneskesprog, og fordi dyrene havde magiske 

evner. Derfor måtte man finde andre ord at bruge, således at det var muligt at tale om dem (Hiiemäe 

2005: 19f). Man kan forestille sig, at døden har haft den samme ’magiske’ kraft, som man ikke har 

turdet og stadig ikke tør sætte fri, og man derfor kalder den ved andre navne. Således kan 

eufemismerne hjælpe med at ’tilbageholde’ og neutralisere dødens magiske og potentielt farlige 

kraft, som når sundhedspersonale omtaler en død som en mors (Jacobsen 2001: 175). 

 

Hermed er den teori og metode, jeg vil anvende til at analysere mine interviewpersoners udtalelser, 

blevet præsenteret, og jeg vil i det følgende anvende det til at undersøge, hvilke interpersonelle 

kommunikationsmetoder, mine interviewpersoner gør brug af i samtaler med syge døende om 

døden.  
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Analyse 
I første del af analysen vil jeg undersøge, hvad præsterne og sygeplejerskerne taler med de syge 

døende om, når de taler om døden.Her er angst det første emne, der vil blive behandlet. For at 

undersøge, hvordan angst omtales af mine informanter, vil jeg anvende Systemisk Funktion 

Lingvistik (Andersen & Holsting 2015) til at analysere deres udsagn. Angst forbundet med døden 

kræver en særlig psykologisk forståelse for at kunne håndteres af den professionelle, og jeg vil 

undersøge, om mine informanter har en mentaliserende adfærd og hvordan de går mere terapeutisk 

til værks ved hjælp af eksistentiel psykologisk teori og litteraturen om mentalisering (bl.a. 

Fogtmann 2014; Bateman & Fonagy 2012; Asen & Fonagy 2011). Trøst forstås på en særlig måde 

at mine informanter, og det vil blive undersøgt, hvordan denne kategoriseres. Sidst vil præmisserne 

for den gode samtale bliver undersøgt, hvor de professionelles positionering i samtalen bliver 

belyst. 

Disse resultater vil føre mig videre til anden del af analysen, hvor studiet vil omhandle metaforer 

om livet og døden. Her præsenteres de metaforer, informanterne anvender i mine interviews, og 

disse fortolkes i forhold til relevant metaforteori (Lakoff & Turner 1989; Lakoff & Johnson 2002; 

Özçalişkan 2003; Akpinar & Berger 2015). Det er her interessant at finde ud af, hvilken form disse 

metaforer har, og i hvilken sammenhæng de anvendes. Metaforerne bliver undersøgt som et 

kommunikationsværktøj, der kan gøre abstrakte emner konkrete, og de vil blive kortlagt i henhold 

til den kontekst, de professionelles anvender dem i. 

 

1 At tale om døden 
Jeg har i empirien kunnet udpege ni forskellige emner, som informanterne fortæller om, og som jeg 

har kategoriseret som følger: angst, livet, relationer, klarhed, fortrydelse, tro og religion, den gode 

samtale, trøst og selve dødsøjeblikket. De empirisk mest iøjnefaldende er angst, trøst og den gode 

samtale, og de vil blive behandlet i det følgende. 

 

1.1 Angst 
Det hyppigste samtaleemne mellem de sygeplejersker og hospitalspræster, der er mine 

interviewpersoner, og de syge døende de taler med, er den døendes angst. Angsten for at blive kvalt, 

for at dø alene eller blive glemt, for hvad døden vil bringe og angsten for at miste sig selv er blot et 
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par eksempler. Angsten for at blive kvalt bliver nævnt af både præster og sygeplejersker som et 

emne, patienterne ofte tager op. Hospitalspræst Kristine beskriver samtalerne således: ”Jeg plejer 

altid at spørge ind: hvad er det, du er angst for. Og så bliver de meget hurtigt konkrete. De er angste 

for at blive kvalt […] Meget, meget bange for at blive kvalt.” (Kristine, l. 103f). 

Hospicesygeplejersken Karen nævner også angsten for at blive kvalt, og Frida, der er sygeplejerske 

på en palliativ afdeling, siger, at patienterne ”især” er bange for at blive kvalt (Frida, l. 126). Det er 

påfaldende, at det er en fysisk og konkret form for angst, der af mine informanter bliver fremlagt 

som den mest almindeligt omtalte. Dette kan skyldes, at det rent sprogligt er et cue fra patienterne, 

hvor de ved at udtrykke sig konkret beder om konkrete svar tilbage. Sådan en form for 

kommunikation fra patientens side kan skyldes forskellige ting, lige fra at de er vant til, at lægerne 

reagerer upassende eller minimalt på mere emotionelle eller uhåndgribelige cues (Butow et al. 

2002), til et mere bevidst valg af ord og udtryk for at få et særligt ønsket svar, der støtter dem i det, 

de udtrykker (Pomerantz 1984: 65). Henvisningen til en konkret form for angst kan også være et 

redskab til at skabe fælles forståelse, da angsten for at blive kvalt er en universel og dyrisk angst, 

der hænger tæt sammen med frygt generelt (Ziemann et al. 2009). I menneskets hjerne er der en 

indbygget kemisk sensor, der igangsættes af følelsen af at blive kvalt, og som hermed sætter en 

reaktion i hele frygtcenteret i hjernen i gang og kan lede til reel panik. Når patienten taler om 

angsten for at blive kvalt, vil præsten eller sygeplejersken her blive mindet om denne følelse og 

opleve den i deres egen krop og dermed øges den fælles forståelse (Ibid.).  

 

Når de syge døende taler om angst, handler det ofte særligt om det, der fysisk og psykisk sker lige 

op til, at døden indtræffer, og ikke selve døden. Dette kan være at blive kvalt, ikke at kunne tale og 

give udtryk for smerter eller at være ensom og alene, og her kan hospicesygeplejerskerne og de 

palliative sygeplejersker henvise til den beroligende og smertelindrende medicin, de har adgang til. 

På den palliative afdeling, hvor Frida arbejder, oplever hun ofte, at de døende ender livet med 

mange komplekse smerter, og at flere af de døende er ængstelige for at dø sådan. Når jeg spørger 

hende, hvad patienterne har behov for at snakke med hende om i forbindelse med egen død, nævner 

hun, at de ind i mellem beder hende om at afslutte deres liv smertefrit, og hun siger: 

 

”Så […] prøver (jeg) på at sige, […] at vi har et medicinrum med smertestillende, 

som det ikke er alle afdelinger, der har. Vi har noget mere at byde ind med end 



26 
 

bare morfin for eksempel, og vi har også nogle mængder, nogle doser, som ikke 

gør at du bliver slået ihjel, men som gør, at du bliver lindret.” (Frida, l. 142ff) 

 

Frida fortæller her om, hvordan den smertestillende medicin er et vigtigt værktøj for sygeplejersken, 

når hun vil berolige de nervøse patienter. Når hun siger: ’som det ikke er alle afdelinger der har’, 

sammenligner hun sin afdelings medicinrum med andre afdelingers og fastslår, at hendes afdeling er 

den mest velassorterede. Hun bruger en negation i form af ’ikke’, som ifølge tekstanalysen i 

Systemisk Funktionel Lingvistik (Andersen & Holsting 2015) – herefter SFL – kan virke 

forstærkende på hendes udsagn. ’Ikke’ toner her Fridas udtalelse, således at udtalelsen virker mere 

sikker (Andersen & Holsting 2015: 216). Hun uddyber lige bagefter: ’vi har noget mere at byde ind 

med end bare morfin’, hvor ordet bare fungerer interpersonelt på samme måde; hun bruger små ord 

til at give udtalelsen en styrke, der kan berolige lytteren ved at overføre hendes egen sikkerhed til 

det sagte og dermed til den lyttende. Styrken af udsagnet understøttes, da hun siger, at det ’ikke gør 

at du bliver slået ihjel, men som gør, at du bliver lindret’.  

Der skal her tages højde for, at min viden om de mest almindeligt udtrykte former for angst 

stammer fra interviews med de professionelle og ikke patienterne selv. Derfor er det et udtryk for de 

professionelles opfattelse af, hvad der er den mest almindelige form for angst, og ikke et faktum. 

Grunden til at angsten for at blive kvalt og at have smerter er dem, der fremhæves her, kan være, at 

det er dem, mine informanter bedst husker. Det kan også i mange tilfælde være dem selv, der styrer 

samtalen i retning af at handle om noget konkret fremfor noget uhåndgribeligt. I forbindelse med 

samtaler om angsten udtrykker Erik sig på en måde, der kan vidne om dette: 

 

”(…) Nu har vi så snakket lidt om den der angst der, for eksempel for det der med 

at dø. Så vil jeg prøve at kvalificere, hvad det er hun taler om, når hun taler om at 

dø. Hvad tænker hun om det […] når vi begynder at blive helt konkrete, så bliver 

vi sådan lidt spage i spyttet. Jeg mener, vi er sat her for hinanden simpelthen, og 

det skal konkretiseres; du har børn, det er dem, du er her for.” (Erik, l. 363-71) 

 

Erik taler her om at være konkret, når han taler med de syge døende om angst. For ham er det noget, 

der er nødvendigt, gavnligt og som hjælper med at lindre angsten. Han understreger, at det er vigtigt 
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at tale håndgribelig og klart om emnet, i stedet for at blive ’sådan lidt spage i spyttet’5, som han 

mener, vi har tendens til. Dette står i kontrast til de erfaringer, de forrige informanter i nærværende 

afsnit har givet udtryk for; at de syge døende taler om en konkret, fysisk angst. Dette skal forstås i 

lyset af, at Erik har en meget filosofisk tilgang til døden som emne, måske i kraft af sit erhverv og 

måske i kraft af, at netop vores samtale var meget filosofisk anlagt, og at hans kontakt med de syge 

døende også er mere samtaleorienteret end praktisk orienteret. Til sammenligning kan det siges, at 

Fridas forståelse af angsten som forbundet med smerter formentlig er opstået i kraft af hendes 

erhverv, både under uddannelse og via erfaring. Når Erik siger ’vi’, kan det derfor være en 

henvisning til et socialt og samfundsmæssigt ’vi’, hvor han kritiserer den generelle evne til at tale 

konkret om døden, fremfor ’vi’ som værende de professionelle og de syge døende. I eksemplet her, 

hvor han taler om en kvindelig patient han har, konkretiseres hendes angst som ’angsten for ikke at 

have betydet noget i verden’. Erik vil neddæmpe denne angst ved at minde hende om relationen til 

hendes børn og hendes betydning for dem. Erik omformer altså en eksistentiel angst til et konkret 

emne ved at kvalificere den angst, patienten omtaler, og han omtaler det herefter i konkrete termer. 

På den måde kan det være den professionelle såvel som patienten, der styrer samtalen i retning af at 

tale i konkrete termer.  

 

Når en patient fortæller præsten eller sygeplejersken om sin angst, er det interessant at finde ud af, 

hvordan den professionelle reagerer. Den eksistentielle psykiater Karl Jaspers vil mene, at det er 

den professionelles opgave at hjælpe den døende med at erkende sin egen dødelighed, hvilket vil 

lede til et mere autentisk liv og et mere ægte livsudtryk, hvor overfladiskhed forkastes og livet ses 

som værdifuldt (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 96). Angsten skal håndteres som en mulighed for 

indsigt, hvor samtalepartneren kan hjælpe den døende til at udvikle sig selv og undgå en eksistentiel 

skyld forårsaget af en angst, der får lov at blive hos den døende. Dette vil videre afføde, at 

dødsangsten vil fylde mindre eller helt forsvinde (Ibid.: 101). Som jeg tidligere introducerede, skal 

den professionelle her følge visse fænomenologiske tilgange til patienten for at opnå netop dette. 

Denne forståelse af den professionelles rolle kan spores hos nogle af interviewpersonerne. I forhold 

                                                           
5 Denne evne til at konkretisere døden og angsten herom er måske særligt speciel for hospitalspræsterne. Dette vil 

blive diskuteret senere i afhandlingen 
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til at hjælpe den døende med at erkende sin egen dødelighed, foregår en del af samtalen mellem 

hospitalspræsten Erik og mig således: 

 

I: ”Kan du fortælle mig, hvad du fortæller en patient, som for eksempel er enormt 

bange for at dø? Hvad gør du, hvis en patient fortæller dig, at ’jeg er helt vildt 

bange for at dø og jeg kan simpelthen ikke forene mig med tanken overhovedet, 

og det gør mig angst dagen lang’.” 

 

E: ”[…] Det første, det er at anerkende den […] ’det forstår jeg godt, du er 

dødssyg og du er ikke færdig med at leve, men det er du altså, jeg kan godt forstå 

du er angst, det ville jeg også være. Jeg forstår ikke det, du taler om, men jeg tror 

jeg forstår en flig af det, og jeg ville også være bange’.” (Erik, l. 342-55) 

 

Erik giver her udtryk for, at han hjælper den døende med at erkende sin egen død ved at anerkende 

angsten. Dette er i tråd med den eksistentielle psykologi, og det vil bidrage til, at den døende vil 

kunne se positivt på det liv, han eller hun har tilbage. Erik formår at tilsidesætte sine egne 

forforståelser – ’jeg forstår ikke det, du taler om’ – og dette er en vigtig del af terapeutisk at nærme 

sig angsten. Han giver også udtryk for, at han i samtalen med den syge døende vil udforske angsten 

fra forskellige vinkler – ’du er dødssyg’, ’du er ikke færdig med at leve, men det er du altså’ – 

hvilket vidner om, at han ønsker at forstå angsten ud fra patientens forståelse (Spinelli 2007: 115ff). 

Konteksten er her interessant, fordi Erik formulerer sit svar som del af en fiktiv dialog med en 

patient. Dette skyldes sandsynligvis, at jeg i spørgsmålet til ham har initieret en fiktiv dialog og han 

dermed følger formen. Udtalelsen bliver her en del af et fiktivt narrativ, hvor præsten taler med en 

patient om patientens angst, og Erik accepterer denne form og følger den, hvilket opfylder den 

forventning, der foreligger ved en sådan type samtale (Eriksson 1997: 250f). Denne pseudocitation 

er også et sprogligt virkemiddel fra både min og præstens side (Rathje 2009: 128f). Pseudocitater 

er, modsat direkte citater, ikke en ordret gengivelse af, hvad nogen har sagt, men en formulering af 

en tanke i citatform, der er fiktiv. Citeringen fungerer som en hypotetisk demonstration af noget, der 

kunne være sagt af Erik og patienten selv, og ikke en direkte gengivelse af noget, der er blevet sagt 
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af dem. Det er værd at nævne, at pseudocitater oftest er overdrevne formuleringer af, hvad der er 

sagt eller tænkt i en given situation (Kotsinas 1994: 42), hvilket her betyder, et Erik højst 

sandsynligt ikke har formuleret sig, som han angiver. Sætningen ’du er ikke færdig med at leve, 

men det er du altså’ kan forekomme som en ganske hård måde at få patienten til at erkende sin egen 

død, og Erik har formentlig formuleret sig blødere i en virkelig samtale med en syg døende. 

Pseudocitatet er i selve udtalelsen ikke interaktiv, da det er et retorisk svar (Dubois 1989: 355), men 

har i interviewsituationen en interpersonel funktion, da det fungerer som en dramatisering (Ibid.). 

Denne dramatisering tjener til at gøre lytteren opmærksom på, at der følger en vigtig pointe, og i 

Eriks dramatisering fortæller han om den måde, han håndterer en patients angst for egen død – her 

må man sige, at det er en vigtig pointe, han formulerer. 

Citatets opbygning er også interessant at se nærmere på. Erik bruger ordet ’forstå’ flere gange, 

hvilket hænger tæt sammen med ’at anerkende’. I kraft af sin uddannelse har Erik måske stiftet 

bekendtskab med anerkendelsesteori og ved, at det rent pædagogisk er vigtigt at udtrykke forståelse 

for at anerkende (Nørgaard 2005: 68). Anerkendelsen er del af den eksistenspsykologisk 

terapeutiske tilgang til patienter i sorg, da det udtrykker en interesse i at sætte sig ind i patientens 

forståelse og forkaste sin egen (Spinelli 2007: 115). Samtidig forholder han sig ydmygt overfor sin 

egen adgang til denne forståelse, da han siger ’jeg forstår ikke det, du taler om, men jeg tror jeg 

forstår en flig af det’. Han understreger her, at han fralægger sig sine fordomme og psykologisk 

teoretiske forståelser, og at den professionelle ikke bør give udtryk for, at han eller hun forstår hvad 

den døende taler om (da lytteren ikke selv er døende), men at den professionelle tror at han eller 

hun forstår en flig af det. ’Tror’ og ’en flig’ fungerer her som det, man i SFL kalder en 

modalisation, og fungerer i korte træk ved at placere en udtalelse i rummet mellem, om noget er 

eller ikke er (Andersen & Holsting 2015: 55f). Brugen af modalisation udtrykker et forbehold, der 

toner afsenderens ytring, og Erik ønsker at udtrykke, at den professionelle bør give udtryk for sin 

emotionelle eller sociale forståelse med det forbehold, at han eller hun ikke har en praktisk 

forståelse, men gerne vil sætte sig ind i denne.  

Videre anerkender Erik den døendes følelser ved at sige ’det forstår jeg godt’ og ’jeg ville også 

være bange’, og han hjælper den døende med at erkende sin egen død ved at sige ’du er ikke færdig 

med at leve, men det er du altså’. Når man ikke er færdig med at leve, er man dermed heller ikke 

klar til at dø. Dette afviser Erik ved at sige ’men det er du altså’, hvor han på den måde flytter over 

mod erkendelse af døden. Han trækker her erkendelse med ind i ligningen for at neddysse eller helt 



30 
 

udrydde dødsangsten, således at den døende kan få et mere ærligt og ægte liv (Yalom & Josselson 

2014: 276).  

 

Erik er ikke den eneste, der gør brug af den narrative form. Hospitalspræsten Pernille svarer også 

med et pseudocitat: 

 

”[…] Vi vil faktisk ikke harmonisere, men i lidt højere grad […] 

paradokshåndtere, ’ja, det er noget lort det her, og det er helt forkert at man skal 

dø fra sine små børn, og når du nu skal det, hvordan kan du så bedst holde til at 

være i det. Hvordan kan du holde det ud, det kan man ikke, men hvad kan vi 

gøre’, kan du finde nogle små øer og ikke i al for høj grad ville have for eksempel 

sådan en ung mor til at acceptere, at hun skal dø, fordi det er jo løgn, ik’. Det 

kommer man ikke til.” (Pernille, l. 274-78) 

 

Det lille ’ja’ indikerer, at hun deltager i en fiktiv dialog med en syg døende i sorg, hvor hendes 

udtalelse her er et retorisk svar (Dubois 1989: 355). Pernille lægger op til at anerkende den døendes 

følelser ved at bruge udtryk som ’ja, det er noget lort’ og ’det er helt forkert’. At hun siger ’ja’ 

fungerer som en medgivelse, der fører kommunikationen fremad ved at bekræfte et udsagn – her 

udsagnet ’det er noget lort’ (Andersen & Holsting 2015: 215f). Udtrykkene noget lort og helt 

forkert intensiverer udsagnene, hvor helt fungerer som en forstærkning og noget lort er en mere 

eller mindre almindelig metafor for noget, der opfattes negativt. Helt fungerer her som en 

ekstremformulering (extreme case formulation), som Pernille anvender til at retfærdiggøre og 

underbygge sit udsagn samt til at kommunikere til mig som lytter, at hun er engageret i og optaget 

af emnet (Pomerantz 1986: 220; Edwards 2000: 360). Her hjælper det lytteren til at forstå, at hun 

paradokshåndterer og ikke harmoniserer.  

Når hun omtaler, at den døende skal dø fra sine små børn, er ordet små et adverbium, der også 

fungerer som en forstærkning, og som skal understrege børnenes alder og dermed situationens alvor 

og tristhed (Ibid.: 221ff). Denne forholdsvis høje forekomst af intensiverende ord bevirker, at 

udtalelsen fremstår en anelse barsk. Dette stemmer overens med det første, Pernille siger om sig 

selv og andre i samme hverv: vi vil faktisk ikke harmonisere.  
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Dette leder frem til, at den professionelle sammen med den døende skal forsøge at finde en måde, 

hvorpå den døende ’kan holde det ud’ og spørge ’hvad kan vi gøre’, hvor vi kan lægge op til, at 

dette skal ske i samarbejde mellem præsten og patienten. Det indskudte ’det kan man ikke’ fungerer 

som en anerkendelse af følelserne og måske til dels en erkendelse af dødeligheden og den negative 

situation, den døende naturligvis ikke kan slippe ud af. Dette gentager hun ved at sige, at det er 

løgn, at en ung mor kan acceptere, at hun skal dø. Her skelner hun mellem accept og erkendelse, 

hvor accepten aldrig vil opnås, mens erkendelsen allerede bliver hjulpet på vej af den 

professionelle, hvilket afsløres i det lille ’hvad kan vi gøre’ samt i den del af udtalelsen, der ikke er 

et pseudocitat. Her understreger hun i direkte tale, at de (præsterne) faktisk ikke vil harmonisere, 

men i højere grad paradokshåndtere6. Det kan forekomme ganske udsigtsløst at stå en situation som 

den, Pernille beskriver, og dette medgiver hun også – men et vigtigt element i Pernilles måde at 

foreslå en håndtering af situationen er, at den døende skal finde nogle ’små øer’, hvor hun kan holde 

det ud. Disse små øer kan givetvis være pauser, hvor forsvarsmekanismer som fornægtelse af døden 

og troen på den store frelse et øjeblik forkastes, og der blot fokuseres på, at døden er forestående, og 

det er et faktum uden for følelseslivet. Ifølge psykoterapeuten Irvin Yalom vil dette hjælpe den 

døende til at blive bedre til at se døden i øjnene og dermed blive mere rolig, i højere grad at kunne 

ignorere angsten og fokusere på det, der i virkeligheden er vigtigt for dem, som eksempelvis de 

nære relationer (Yalom & Josselson 2014: 276).  

Det er ikke kun præsterne, der arbejder med erkendelse. Palliationssygeplejersken Frida er som 

tidligere nævnt også en af dem, der udtrykker sig om de døendes angst: 

 

”Mange har en angst selvfølgelig, i forhold til især, de er bange for at blive kvalt, 

bange for at have smerter, er bange for ikke at ’kunne være mig selv’, og der kan 

[jeg] jo kun sige ud fra min erfaring at ja, altså det er ikke alle der dør en smuk 

Hollywood-død, det er det bare ikke, og det må man også forberede både 

patienten og de pårørende på, at det kan faktisk godt være grimt at dø.” (Frida, l. 

126ff) 

 

                                                           
6 Dette begreb hentes fra det religionsteoretiske sprog 
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Fridas tilgang til erkendelsen lader til at være ud fra en mere praktisk vinkel end præsternes. 

Erkendelsen hos præsterne havde mere karakter af en filosofisk, eksistentiel erkendelse, hvor det i 

ovenstående citat drejer sig om at indse, at døden ikke altid er ’en smuk Hollywood-død’. For Frida 

er det vigtigt at forberede den døende og familien på det, således at de kan erkende den forestående 

død for det, den måske er; grim. Her forsøger Frida at gøre op med en generel diskurs i mange, især 

vestlige, samfund i den moderne verden, hvor døden benægtes og de døende ekskluderes fra resten 

af samfundet. Hun vil trække de pårørende med ind over den døendes forestående død, så denne 

egentlige og ægte død ses i øjnene, og den mediedyrkede, fiktive død – her Hollywood-døden – 

bliver manet i jorden (Bauman 1992: 29; Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 95). Det er 

bemærkelsesværdigt, at hun bruger ordet faktisk i ’det kan faktisk godt være grimt at dø’, da det 

vidner om, at hun føler, at hun bør overbevise lytteren (her både interviewer, døende og pårørende) 

om sin påstand. Faktisk fungerer her til at udvide og forstærke det, hun siger, og det kan hænge fint 

sammen med, at også hun oplever, at folks forståelse af og viden om døden kommer fra et samfund, 

hvor der er skabt afstand til den konkrete død og nærhed med den fiktive død fra film og medier 

(Ibid.). Der er her også spor af et pseudocitat, hvor det lader til, at Frida går i dialog med et 

synspunkt – alle dør en smuk Hollywood-død og det kan ikke være grimt at dø – som hun ønsker at 

mane til jorden. Ordet ’faktisk’ er et interpersonelt udtryk, her i form af en kommentar, der fungerer 

som en understregning af Fridas attitude (Andersen & Holsting 2015: 224). Frida udtrykker altså 

her en modstand mod den fiktive død og et ønske om, at den døende og de pårørende skal se døden, 

som den virkelig er, når den indtræffer: grim. 

 

1.1.1 Angsten for det ukendte 

En anden og mindre håndgribelig angst er det, jeg her vil kalde angsten for det ukendte. Det 

beskrives blandt andet som følelsen af at synke (Frederik), at stå ved afgrundens dybe rand 

(Frederik) og at stå ved en skillevej (Frida). Sådanne beskrivelser har karakter af metaforer, modsat 

de konkrete beskrivelser af den fysiske angst, og hjælper med at give sproget dybde ved at aktivere 

det sensomotoriske system i hjernen, hvilket betyder, at billederne i metaforen føles i kroppen. 

Følelsen af at synke vil aktivere netop den fornemmelse i kroppen hos begge parter i samtalen, og 

oplevelsen af afgrundens dybe rand og at stå ved en skillevej vil ligeledes åbne op for minder om 

lignende oplevelser (Özçalişkan 2003: 281; Lakoff & Johnson 2002).  

Angsten for det ukendte omtaler Frederik på en måde, der her vil blive særligt fremhævet: 
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”Vi fungerer […] som mennesker, der i kraft af vores forståelse af mytologien er 

trygge ved at synke, ik’, sige ’ja uha. Jeg vil gerne synke sammen med dig’ for vi 

skal synke […] der er måske en tryghed i, at der er nogle der siger ’ja, det kender 

jeg godt. Puha god fornøjelse [griner]. Det var mig, der gik derud sidst’. Så er 

der sådan nogle billeder på, at man er medvandrer ik’, sjælesørgerisk set så går 

man med et stykke af vejen.” (Frederik, l. 444-50) 

 

Frederik griber her fat i det sjælesørgeriske arbejde, hospitalspræsterne såvel som andre præster 

udfører. At være sjælesørger betyder at være samtalepartner for medmennesker, der har behov for 

det, og handler ikke om at sørge over sjælen, men at sørge for sjælen. Som Frederik udtrykker det, 

er sjælesørgeren i samtaler om døden en medvandrer ud i det utrygge, og som en erfaren vejviser 

kan han eller hun hjælpe den døende til at befinde sig midt i sin svære tid og tale om den. Frederik 

gør også brug af pseudocitation, men hans adskiller sig fra de andres brug ved at være humoristisk 

betonet. Han mener ikke, at situationen er morsom; han taler derimod om tryghed og skæbne, idet 

han siger at vi skal synke, og at præsterne er dem, der kan synke sammen med os. Billedet af at gå 

ud og synke i skal beskrive den følelse, man som døende kan have, når man skal bevæge sig ud i 

døden og lade sig omslutte af den. Dette kan være en meget ensom oplevelse, og her kan præsten 

være en medvandrer et langt stykke af vejen. Som Frederik udtrykker det, har præsten sandsynligvis 

prøvet det før – ’det var mig, der gik derud sidst’ – og det er utvivlsomt ikke en positiv oplevelse, 

hvilket han understreger med det ironiske ’puha, god fornøjelse’ efterfulgt af latter. Når humor 

anvendes i forbindelse med dødsangst, er det som en positiv coping strategi eller en 

forsvarsmekanisme (Thorson & Powell 1993: 1364, Boews et al. 2002: 144). Frederiks brug af 

humor er her som en coping strategi, hvor han tilbyder den døende hjælp til at rumme sin angst. Når 

han bruger humor, giver det samtidig rum for patienten til at sænke sit emotionelle stressniveau, 

løse det problem der er roden til angsten og dermed få bugt med angsten (Abel 2002: 376).  

Patienten kan vælge at anvende humoren selv eller blot modtage Frederiks. Det er vigtigt som 

professionel at være sensitiv i sin brug af humor og forstå, hvordan det bedst anvendes, da 

galgenhumor også kan føre til misforståelser eller ligefrem lukke en samtale ned mellem den 

professionelle og patienten (Raunkiær 2011: 197). Den humor, Frederik anvender her i citatet, er 

sandsynligvis mere rettet mod interaktionen i interviewet end som en gengivelse af hans samtaler 



34 
 

med de syge døende. Humoren er givetvis overdreven i pseudocitatet, da det er et alment kendetegn 

ved denne sproglige form, mens den tilpasses interaktionen med den enkelte patient – men ikke 

nødvendigvis censureres.  

Frederiks pseudocitater er derfor måske dem, der er mest tydeligt forskellige fra en egentlig 

samtale, en præst ville have med en døende. Hos ham er pseudocitaterne anvendt som en 

overdrivelse og har karakter af dramatisering (Dubois 1989: 355). Det humoristiske islæt fungerer 

som et sprogligt virkemiddel, der skal kommunikere hans pointer til mig som lytter, samtidig med 

at humor tit bruges som en succesfuld metode til at håndtere kommunikation om tunge og negative 

emner (McClure 2011; Thorson 1985; Bellert 1989). Frederik er den af interviewpersonerne, der 

udtrykker sig mest humoristisk i sine svar og beskrivelser. 

 

1.2 Konkluderende 
For at samle op på første del af analysen, vil jeg her kort fremlægge en delkonklusion. Når det 

drejer sig om angst, giver mine interviewpersoner udtryk for, at det i høj grad er en fysisk forankret 

angst, de syge døende bekymrer sig for – angsten for smerter, kvælning og lignende. Dette kan både 

skyldes, at patienterne har dårlig erfaring med at tale om mere eksistentielle former for angst, at det 

rent faktisk er den form for angst, de oplever mest, og at mine informanter bedst husker samtaler 

om denne form for angst, da den er let at genkende for den raske. Sygeplejersken Frida taler om, at 

denne angst kan dæmpes ved at diskutere smertestillende medicin og pleje med patienten og de 

pårørende. Præsterne taler om en mere eksistentiel form for angst i form af angsten for døden og for 

det ukendte. Når de taler om dette, anvender de tit pseudocitater for at dramatisere og dermed 

understrege deres pointer vedrørende patienternes dødsangst, hvor pointerne formuleres som 

retoriske svar. Sygeplejerskerne stifter ligeledes bekendtskab med eksistentiel angst hos deres 

patienter, og de bevæger sig ligesom præsterne mod patientens erkendelse af egen død og dermed 

en frisættelse fra angsten og et mere positivt livssyn.  

 

1.3 Trøst 
Når et andet menneske udtrykker angst eller sorg, vil de fleste højst sandsynligt forsøge at trøste 

vedkommende, fordi vi er vant til, at mennesker i følelsesmæssigt stressede situationer søger trøst 

hos os, og at trøsten i langt de fleste tilfælde hjælper (Burleson & Goldsmith 1998: 245). Jeg vil i 
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det følgende præsentere de former for trøst, mine informanter omtaler og her komme ind på, at alle 

er enige om én ting; trøst i den traditionelle form hjælper aldrig.  

Hospitalspræsten Kristine mener, at det er vigtigt at være autentisk, når hun trøster, og hun siger, at 

”det giver bare ikke mening vel, ’nåh hvor er det synd for dig, at du skal dø fra din teenagesøn’. Det 

siger alle, det kan man ikke bruge til noget.” (Kristine, l. 551). Her anvender Kristine et pseudocitat, 

hvor der udtrykkes en afstandtagen til det pseudociterede. Denne afstandtagen repræsenteres dels af, 

at hun selv udtrykker den – ’det giver bare ikke mening vel’ – men også i selve brugen af 

pseudociteringen; den har et mere ironisk islæt end de tidligere præsenterede, og dette resulterer i, 

at lytteren opfatter en modsætning mellem hendes holdning og den i pseudocitater repræsenterede 

holdning (Kotthoff 2002: 224; Bakhtin 1986). I hendes optik tilbyder den, der trøster ved at sige 

’det er synd’, en ubrugelig medfølelse. Denne form for trøst er en, hvor man blot udtaler det 

allerede sagte og meningsløse. For hende er trøst altså ikke autentisk, hvis man udtrykker 

medfølelse på netop denne måde. 

Hospicesygeplejersken Karen mener, at patienterne også selv bliver trætte af det i længden, og at de 

foretrækker en ’ærlig’ samtale:  

 

”Det der med at fortrænge eller sige ’det går nok, og i morgen har du det nok 

bedre’ det, altså man bliver også træt af de der, det passer jo ikke. Er du ærlig, 

altså man skal tænke meget på at […] det der med at trøste. Det er noget 

mærkeligt noget […] det er faktisk tit en dårlig idé.” (Karen, l. 255ff) 

 

Hun pointerer samtidig, at det at trøste kan opfattes som en benægtelse af tristheden i situationen, 

og at hendes patienter ofte har ”brug for at man lige et øjeblik mærker dem der, hvor de er, at det er 

faktisk trist. […] Så, altså det hjælper at få lov at græde, det hjælper at få lov til at blive set og hørt 

der, hvor man er” (Karen, l. 259ff). Trøst bliver altså her forstået som et element, der kan forhindre 

den syge døende i at opleve, at den professionelle giver plads til følelser som tristhed, og at han 

eller hun ikke ’mærker dem der, hvor de er’.  Ordene ’mærkeligt’ og ’dårligt’ er Attributter under 

de Attributive Processer, som er en af de Relationelle Processer i SFL (Andersen & Holsting 2015: 

139f), og her henviser de til ’det der med at trøste’. Disse Attributter fungerer klassificerende og 

beskriver Karens vurdering af emnet. At hun kategoriserer trøsten som ’noget mærkeligt noget’ og 
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’en dårlig idé’ samt sidestiller det med ’at fortrænge’ og modsat at være ærlig vidner om, at hun 

vurderer den udtrykte form for trøst negativt.  

 

Således opfattes denne trøst, som jeg vil kategorisere som overfladisk trøst, som en handling, der a) 

modarbejder patientens mulighed for at få hjælp til at være i situationen, som den er, b) et element, 

der forhindrer en ærlig samtale, c) noget der har med fortrængning frem for anerkendelse at gøre, og 

d) som noget der forhindrer patienten i at udtrykke sine følelser. Man kan mistænke trøsten for at 

være en forsvarsmekanisme, der udløses hos den trøstende, når samtalen omhandler død og angsten 

for eller sorgen over den nært forestående død, fordi vedkommende bliver konfronteret med dette 

svært håndterbare emne uden at være afklaret med egne følelser og overbevisninger vedrørende 

døden. Sympatitilkendegivelsen lægger afstand mellem nuet og fremtiden, og den fjerner dermed 

det element af afslutning og usikkerhed, som døden i sig selv frembringer. Den overfladiske trøst 

som forsvarsmekanisme udløses hos individer, der ikke har et afklaret forhold til døden som 

eksempelvis præster og sygeplejersker kan have, og derfor opstår der problemer i interaktionen 

(Sudnow 1967: 140). Man tyr til allerede kendte vendinger, da sproget om døden mangler 

spontanitet og er fattigt på ord, hvilket det har til fælles med sproget om andre følelsesladede emner 

som kærlighed og ømhed, der også ofte udtrykkes via floskler eller klichéer. Sproget om døden, 

eksempelvis muligheden for andet end overfladisk trøst, mangler ganske enkelt nogle stereotype 

talemåder og foreskrevne adfærdsnormer, hvilket lægger et stærkt emotionelt pres på den talende 

(Jacobsen 2001: 80; Elias 1983: 34f). Derfor vil overfladisk trøst i den form, informanterne 

udtrykker den, skade lige så meget som at ignorere den døendes følelser og behov for anerkendelse.  

Samtalerne med de syge døende er dog ikke en øvelse i at italesætte døden som den eneste sandhed 

og uden nogen form for omsorg eller hjælp. I stedet for den overfladiske trøst fortæller både 

sygeplejersker og præster, at de udøver en anden form for trøst. Præsterne fungerer som nævnt som 

medvandrere, der befinder sig i den svære situation sammen med den døende. Dette indebærer også 

at være en stærkt støtte, hvilket jeg vil undersøge nærmere i det følgende. Når jeg spørger Frederik 

om, hvad han siger til folk, når de spørger til hans forestilling om døden, svarer han: 

 

”Du skal ikke være bange.” (Frederik, l. 404) 
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I denne sammenhæng svarer Frederik kort og klart uden opfølgning på sit svar. Han siger efter et 

svar fra min side, at ”det er syret nok, for det [hjælper] faktisk, hvis man […] siger det med tilpas ro 

i stemmen.” (Frederik, l. 406). ’Tilpas ro i stemmen’ er et billedsprogligt udtryk, og det skaber 

associationer hos lytteren (Akpinar & Berger 2015) – her skabes et billede af, at en stemme kan 

have en stemning, og den stemning i dette tilfælde er rolig. Roen er altså essentiel, når frygten 

manes til jorden, og Frederik nævner selv, at det vil hjælpe. Dette er en form for trøst, han tænker 

positivt om, og som han også senere omtaler, når vi taler om folks angst for ensomhed og mørke i 

døden: 

 

”Jeg siger, [at] de aldrig kommer til at være ensomme. Og referer gerne til 

Trilles sang om et øje i det høje, som [handler] om, at du skal aldrig være alene 

(…) Så, så det siger jeg. Altså og siger det med fasthed i stemmen, ’du skal aldrig 

være alene’.” (Frederik, l. 164f) 

 

Her taler han igen om stemmeføring, denne gang om fasthed i stemmen, hvilket er vigtigt i hans 

optik for at virke som en stærk støtte for den døende. I begge citater anvender han negationer – i 

første citat siger han ikke, og i det næste bruger han aldrig tre gange. Negationer fungerer 

forstærkende på et udsagn og kan indeholde meget kraft og argumentationspotentiale, og de er i 

SFL angivet som en Interpersonel ressource under Intensitet (Andersen & Holsting 2015: 221f). 

Negationerne angiver her den intensitet, Frederik ønsker at udtrykke sig med. At han bruger 

forstærkningerne i pseudocitater vidner om, at han ønsker at overbevise mig som lytter om den 

sikkerhed og ro, han giver videre til de døende i de samtaler, han har med dem. Herudover er 

brugen af ordet ’aldrig’ i dette tilfælde en ekstremformulering (Pomerantz 1986: 220; Edwards 

2000: 360). Her bruger Frederik ordet til at kommunikere en kraftig tro på og engagement i det, han 

taler om. Således indebærer hans forståelse af det, jeg kategoriserer som ’en stærk støtte’, at a) 

indgyde ro i den syge døende, b) forsikre vedkommende om, at der ikke er ensomt i døden, c) 

forsikre om, at der ikke er grund til frygt og d) at han selv fremstår overbevisende og sikker i sin 

sag. 

Hospicesygeplejersken Karen giver sit bud på, hvordan man kan trøste mere dybdegående. Vi taler 

på et tidspunkt om en patient, vi lige har været inde og tale med, og som begyndte at græde under 
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samtalen over sit fysiske forfald. Da jeg spørger ind til den måde, hun håndterede hans sorg, siger 

hun: 

 

” […] du behøver ikke komme med en masse kommentarer eller trøstende ord, 

men at møde ham der, hvor han er i det. […] og så er han en der har rigtig meget 

brug for at vi, vi griner og laver noget fis og ballade, og vi kan også meget tit 

dvæle endnu mere ved tårerne end vi gjorde nu, men at vi er begge steder.” 

(Karen, l. 263-70) 

 

Her gentages en pointe, der tidligere er understreget, nemlig at man skal møde den syge døende 

’der, hvor han er’. Det er endnu en metafor, og her bruges den til at fortælle om livet som en vej, 

hvor man kan møde hinanden. Jeg vil gå i dybden med de anvendte metaforer i et følgende afsnit af 

analysen. Karen giver udtryk for at kende patienten godt og ved, at han har brug for latter og humor, 

samtidig med at hun fremhæver, at de ’meget tit’ kan ’dvæle ved tårerne’. Når hun udtrykker det 

med Aktøren vi vidner det om, at det er noget, hun oplever at gøre i fællesskab med patienterne. Har 

fungerer Karen som en støtte for patienten, hvor hun giver plads til og dermed anerkender sorgen 

såvel som behovet for glæde, og hun dermed hjælper ham med at rumme følelserne, slippe angsten 

og få et bedre liv (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 100; Yalom & Josselson 2014: 276). 

 

1.3.1 Særligt om præsten 

Jeg vil her kort behandle det faktum, at præster og sygeplejersker har forskellige faglige baggrunde 

for at gennemføre en samtale om døden med en døende. Denne forskel fremhæver jeg her som 

rodfæstet i præsten som en repræsentant for kristen tro samt præstens adgang til et specielt sprog 

hentet i Bibelen og salmebogen. 

Den sikkerhed, Frederik taler om at have både i stemmen og i sin sag, kan for en præst eller en 

anden troende hentes netop i troen. Religion kan medføre lavere grader af depression, mindre 

kompleks sorg og mindre angst og registreret stress hos individer i anstrengende livssituationer 

(Pargament & Lomax 2013: 27f). Troet på et liv efter døden, her repræsenteret som Kristus’ 

selskab, lader til at spille en central rolle i at reducere eksistentiel angst, og når individer skal se 

deres egen dødelighed i øjnene, stiger deres overbevisning om et liv efter døden. Denne tro på 
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efterlivet vil følgelig reducere den angst, de oplever i forbindelse med egen død (Ibid.: 28). Jeg vil 

ikke gå nærmere ind i religionsdiskursen, men blot understrege, at præsterne har en særlig adgang 

til at fremstå stærke og sikre på grund af deres tro. 

Udover en særlig adgang til styrke og sikkerhed i troen har præsterne også adgang til et andet sprog 

end mange andre i kraft af deres læsninger af Bibelen og gamle salmer. Frederik fortæller, at han 

”igen og igen har […] fundet salmebogen utroligt brugbar, fordi der er nogle […] poeter, der har 

tænkt over og mødt smerte og sorg og angst og så videre og skrevet digte om det” (Frederik, l. 

128f). Frederik henter altså inspiration i salmebogen til at udvide sit ordforråd. De fleste mennesker 

vil finde disse talemåder pinlige at bruge, utroværdige, flove og fortærskede, netop fordi de hører en 

helt anden generation til (Elias 1983: 35, 38), men dette er ikke tilfældet hos præsterne, fordi de er 

så bekendte med det. Dette kommer Pernille ind på: 

 

”Det er længsel og vemodighed og lidelse og, ja, altså der tror jeg i virkeligheden 

der er mange der oplever de der ord, ja det er lige [i] det der ord, at min 

oplevelse bliver indfanget […] Det kan være svært nogle gange [at] se sin 

situation spejlet i det sundhedsfaglige sprog, i det psykologiske i det terapeutiske 

sprog, men i nogle af de der lidt gamle ord […] altså faktisk at der er højt til 

loftet i forhold til, hvad det er for nogle ord.” (Pernille, l. 368-73) 

 

Pernille italesætter netop her præsternes unikke adgang til et sprog om døden, som hun sætter op 

imod det sundhedsfaglige og det psykologiske/terapeutiske sprog. Hun fremhæver ordene længsel, 

lidelse og vemodighed som ’nogle af de der lidt gamle ord’. Det ordforråd, præsten kan bruge, 

betegner hun som havende ’højt til loftet’, hvilket kan være en positiv udlægning af påstanden om, 

at det lidt ældre, poetiske sprog er pinligt at bruge, flovt og fortærsket. Hun sætter præstens sprog 

overfor sygeplejerskers, terapeuters og psykologers, hvor hun mener, at patienter kan mangle et 

ordforråd at spejle sig i. Det sundhedsfaglige sprog er kritiseret for at ’afvæbne’ sproget om døden, 

således at det bliver mindre skadeligt og farligt, eksempelvis ved at kalde en død en mors. Jacobsen 

udtrykker det ved at ”omskrivninger gør det uhyggeligt konkrete ved døden til noget diffust” 

(Jacobsen 2001: 175), og omskrivningerne kan hjælpe med at opretholde en rolig og afbalanceret 

atmosfære på hospitalet uden ligefremme udtalelser, der fremkalder ligefremme følelsesudbrud. 
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Hertil er det terapeutiske mere emotionelt tonet, men der mangler viden om selve døden og er mere 

fokus på behandling (Sørensen 2011: 117).  

 

1.4 Positionering og rolle 
I lyset af, at samtaler om døden ikke enten er domineret af et sundhedsfagligt eller terapeutisk 

sprog, der begge kritiseres for at være fattige på enten følelser og ord, er det interessant at 

undersøge, hvordan de professionelle opfatter deres egen rolle og position i samtalen. Når præsterne 

og sygeplejerskerne har disse eksistentielle samtaler med de syge døende, er det ifølge dem selv 

vigtigt for dem at gå til samtalen på den korrekte måde, for at samtalen kan have det bedste udfald 

for den døende. Udover at lytte, erkende, anerkende og trøste pointerer de, at det er vigtigt at kende 

sin egen rolle i samtalesituationen. Som udenforstående kan det være svært at forstå, hvordan man 

positionerer sig mest hensigtsmæssigt i samtalen, og derfor spurgte jeg mine informanter om netop 

dette. Hospitalspræsten Erik har en meget afklaret forståelse af den professionelles rolle: 

 

”Du skal vide, hvad du vil med det her, og du skal kende din begrænsning og du 

skal have respekt for det menneske, du snakker med.” (Erik, l. 306f) 

 

At have respekt for det menneske, man snakker med, kan udmønte sig på flere forskellige måder. 

Overordnet vil jeg beskrive mine informanters tilgang til det som at møde folk, der hvor de er. Erik 

uddyber det selv ved at understrege, at han ”er ikke en skid normativ”, hvilket for ham er meget 

vigtigt for at møde folk ikke-forudindtaget (Erik, l. 309). Normativitet vil ifølge ham føre til, at man 

har for lave tanker om mennesker og gerne vil sætte dem ”i båse og i kasser, der er lidt for små”, 

hvilket vil forhindre, at man møder dem, der hvor de er (Erik, l. 315). Frederik taler om, at han 

møder folk ”lige så forskelligt som mennesker dør” (Frederik, l. 107), og hospitalspræsten Kristine 

kommer ind på, at de syge døende med det samme kan mærke, at hun ikke er bange for samtalen 

(Kristine, l. 382). At gå til samtalerne med individet for øje, som Frederik siger han gør det, og 

skabe en sikkerhed i samtalen, som Kristine omtaler, kan sammen med Eriks pointer om at kende 

sine egne begrænsninger og have respekt for samtalepartneren uden at være normativ siges at være 

vigtige elementer i en god samtale med syge døende. 
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Jeg kom tidligere ind på, at patienterne kan have negative oplevelser med sig fra tidligere 

hospitalsophold og læger. Dette kan i manges tilfælde resultere i, at de er på vagt over for de 

sundhedsprofessionelle og andre samtalepartnere, og at de har en særlig måde at henvende sig på. 

Dette kan dels betyde, at patienterne ikke vil belemre sygeplejersker med at ringe efter dem, eller at 

de eller deres pårørende henvender sig aggressivt (Frida 77ff; 479). Mine informanter giver udtryk 

for, at de forsøger at gøre det modsatte, hvor de netop anerkender følelser og arbejder for at lade 

samtalen blive en god samtale. Jeg ser her en tendens til, at mine informanter skaber et containende 

rum for de døende og dermed giver plads til mentalisering i samtalerne, og det vil jeg undersøge 

nærmere i det følgende afsnit. 

 

1.4.1 Rum for mentalisering 

Når jeg taler med hospicesygeplejersken Karen om, hvordan man formår at bruge de rigtige ord og 

forstå de små og store forskellige mellem hver patient, kommer hun ind på sin tilgang til den gode 

samtale. For hende starter den allerede i mødet med patienten, hvor hun trækker på det, mange 

kender som en filosofi hos sygehusvæsnet; at se det hele menneske:  

 

”(…) det er meget at se mennesket bagved, at man ikke kommer ind og så ser man 

en […] ung mor halvsidigt lammet, der måske ikke - man tænker ikke helt kan 

give udtryk for, hvad det er, hvem er hun, jamen altså, hun er faktisk en kvinde, 

som virkelig har haft et spændende arbejde og har fire børn og fuldt run på. Og 

se hele det der spil i det.” (Karen, l. 162-65) 

 

At ’se mennesket bagved’ kan sættes i forbindelse med Eriks tanke fra tidligere om ikke at være 

normativ, og det kan oversættes til at være i stand til ikke blot at se en sygdom og gå ud fra 

generaliseringer, men at gå til patienten som et individ og tager højde for vedkommendes karriere, 

familiemønstre og så videre. Denne tilgang til andre mennesker kan beskrives med teorierne om 

mentalisering, der blandt andet beskæftiger sig med menneskers evne til at ”forstå, hvilke mentale 

tilstande der ligger bag andres og egne handlinger” (Fogtmann 2014: 7). Når Karen taler om at se 

’hele det der spil i det’ kan man forstå det som, at den professionelle bevidst bør søge at sætte sig 

ind i den andens mentale tilstand, og er patienten på en eller anden måde blevet fysisk skadet, 
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eksempelvis ved en halvsidig lammelse, bør man se forbi det ydre og hellere reflektere over det, der 

foregår inde i vedkommende. Her ville en ikke-mentaliserende sygeplejerske generalisere ud fra 

udseendet fremfor at se mennesker og forhold som unikke (Fogtmann 2014: 11). Hun ville ligeledes 

ikke medinddrage patientens livshistorie og familie, som Karen gør. Karen bestræber sig altså på at 

forstå så mange aspekter og forhold ved den enkelte patient som muligt og se ’mennesket bagved’, 

og hun udtrykker at have en mentaliserende tilgang til patienten. 

 

En anden vigtig del af en mentaliserende tilgang til patienten er den måde, man gennemfører selve 

samtalen. Hospitalspræst Pernille beskriver sin tilgang til samtalen i forhold til en anden 

faggruppes: 

 

”Jeg tænker meget, der er mange sundhedsprofessionelle, der rigtig gerne vil 

prøve at fornemme den anden, komme ind bagved... Det er et ret håbløst projekt, 

synes jeg, jeg synes man må spørge sig frem, selvfølgelig respektfuldt og ydmygt 

og forsigtigt og kærligt og ordentligt, men spørge langt hen ad vejen og ikke 

forsøge at regne den anden [ud], ikke forsøge at gøre sig klogere på den anden, 

end den anden selv er.” (Pernille, l. 127-30) 

 

Pernilles mentaliserende tilgang til samtalerne med de døende kommer her til udtryk ved, at hun 

siger, at man skal spørge sig frem ’respektfuldt og ydmygt og forsigtigt og kærligt og ordentligt’, og 

at man skal spørge den anden og ikke forsøge at regne den anden ud. I mentaliseringsteorierne 

hedder dette at have en mentaliserende indstilling, hvor man er spørgende og beder om detaljer, 

fastholder en ydmyghed og en ikke-vidende indstilling over for den anden (Fogtmann 2014: 13f).  

En mentaliserende indstilling til en samtale som den om døden kræver, at man besidder stor 

fleksibilitet og fantasifuldhed, men samtidig at ens slutninger om andres og egne mentale tilstande 

er forankret i virkeligheden, således at man konstant reflekterer over det, der foregår, og forholder 

sig skeptisk overfor sine egne slutninger. Modsat mentalisering findes ikke-mentalisering, og det er 

i dette kontinuum, hvor mennesker befinder sig i enhver interaktion med andre. Pernille siger, at det 

er ’håbløst’ at forsøge at ’fornemme den anden’ eller ’forsøge at regne den anden ud’ og ’gøre sig 



43 
 

klogere på den anden, end den anden selv er’. Disse handlinger er netop kendetegnende for en 

samtalepartner, der ikke sætter sig ind i modpartens følelser, reflekterer over, hvad der er årsag til 

dem eller tager højde for sine egne følelser påvirkning på samtalen. Dette kendetegnes som 

pseudomentalisering, der let kan forveksles med god mentalisering, da man som taler forestiller sig, 

at man beskæftiger sig med andres mentale tilstande på korrekt vis ved skråsikkert at italesætte 

dem. Den pseudomentalisering, Pernille beskriver, vil man kalde for anmassende 

pseudomentalisering, hvor individet negligerer den uigennemsigtighed, der per definition er til stede 

i andres mentale tilstande, og hvor forståelsen af andre bygger på ikke-mentaliserende forestillinger 

om den anden som eksempelvis intuitive påstande om personlighedstræk eller personlighedstype 

afhængigt af køn og alder (Fogtmann 2014: 14). Pernille kommenterer selv på denne tilgang som en 

”enormt arrogant holdning” til forståelsen af andres følelser (Pernille, l. 131).  

En god mentaliserende tilgang indebærer ligeledes, at man ikke overtager den andens følelser og 

lader sig påvirke for meget af stemningen. Dette er en pointe hos flere, der beskæftiger sig med 

hospice- og palliativ praksis (Graven 2015; Andersen 2011), og det er også en pointe, mine 

informanter fremhæver. Dette er særlig et emne, når snakken falder på de muligheder, de døende 

har for at tale om døden med deres familie og venner: 

 

”(…) det er den der balance, at man både kan sætte sig ind i at, at livet er en 

barsk én, men også, altså ’det kan jeg godt klare, så du skal bare fortælle mig’. 

Det er derfor, man taler med præsten i stedet for de pårørende, for de pårørende 

splatter jo helt ud, ik’. ”(Kristine, l. 557ff) 

 

Det hospitalspræsten Kristine italesætter her, er den professionelles evne til at være empatisk uden 

at blive påvirket personligt at følelserne, som de pårørende gør, når de ’splatter helt ud’. Gør man 

dette, er man i den del af mentaliseringsspektrummet, der kaldes hypermentalisering, og som jeg vil 

argumentere for, at de pårørende er i risiko for at nærme sig. Dette sker i kraft af, at de pårørende 

ikke kan frasige sig det emotionelle pres, de er under: 
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” (…) man er super bange for, altså hvis du sidder og mor er på kemo og er i 

stadie 4 og det er døden ikke, så er det jo din mor, så kan du jo ikke lytte på 

anden måde end på den måde.” (Kristine, l. 560f) 

 

Kristine siger i ovenstående citat, at en pårørende til en cancerpatient i stadie 4 ikke vil være i stand 

til at se bort fra relationen til den døende som en faktor, der påvirker evnen til at reflektere over 

situationen. Den emotionelle arousal vil være så høj, at mentaliseringsevnen bliver påvirket, og man 

ikke har mulighed for at forstå situationen på andre måder end den, man selv oplever (Fogtmann 

2014: 16f). Det kan også udmønte sig i, at man som pårørende ikke diskuterer sine følelser med den 

døende, fordi man er overbevist om, at man vil gøre den døende mere ked af det: 

 

I: (…) Hvad er der specielt ved en samtale med dig fremfor ens pårørende? 

 

K: Altså der er ikke nogen følelser, der er ikke nogen hensyn at tage. De 

teenagere, jeg snakker med, der er mange spørgsmål, de ikke tør stille til deres 

forældre for ikke at gøre dem kede af det. Og [for] de pårørende, der kan de jo 

også komme ud med nogle frustrationer og noget vrede, fordi der er ikke noget i 

klemme vel.” (Karen, l. 301-4) 

 

Karen italesætter her det paradoks, de pårørende står i: de har behov for at tale om deres 

’frustrationer og vrede’ og stille spørgsmål, men vil ikke gøre deres familiemedlemmer – her 

forældrene – kede af det. De tror, at deres egne følelser vil blive overført til den døende. Her er stor 

opmærksomhed på risikoen for, at den anden ’bliver smittet med’ ens egne følelser, hvilket 

bevirker, at de slet ikke italesættes.  

De pårørendes situation er givetvis både naturlig og uundgåelig. Pårørende til syge døende 

gennemgår sorgstadier på samme måde som den døende selv gør, hvilket indebærer tab af kroppen, 

selvkontrollen, identiteten, ens medmennesker og ens livsindhold (Hagberg 1980: 30f). Døden 

vækker en skyldfølelse og en dødsangst i individet, og de pårørende vil være handlingslammede og 

ude af stand til at adskille sig fra følelserne. Når Karen siger, at der ikke er noget i klemme, når 
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teenagerne taler med hende, giver hun udtryk for det samme som Kristine; den professionelle kan 

håndtere følelser, samtalen, vreden og frustrationerne, og hun er tryg at tale med. Således har de 

professionelle, der arbejder med døden i deres job, en rolle som det, Clark og LaBeef (1982) kalder 

for death tellers. Mange death tellers arbejder dog i jobs, hvor de skal videregive nyheder om 

individer, for hvem døden er indtruffet pludseligt, som politibetjente, sygeplejersker, de gejstlige og 

læger (se eksempelvis Bogle & Go 2015; Clark & LaBeef 1982). For mine informanters 

vedkommende er døden ikke en nyhed for de mennesker, de har samtaler med – selvom de døende 

kan opføre sig, som om den er – og de kan derfor nærmere kategoriseres som death sustainers eller 

dødsbekræftere/-støtter.  

 

1.5 Konkluderende 
Når mine interviewpersoner samtaler med deres syge døende patienter om døden, er det særligt 

angst, trøst og indholdet i den gode samtale, de bringer på bane. Angst er det største emne i mine 

interviews, hvor præsterne og sygeplejerskerne rapporterer, at både fysisk og eksistentiel angst 

opleves af de syge døende. Når de omtaler patienternes angst, anvender mange af dem pseudocitater 

for at dramatisere og dermed fremhæve deres pointer om emnet, og de bruger mange forstærkende 

udtryk i deres udtalelser, hvilket vidner om en emotionel involvering i emnet og i samtalen med 

mig. Målet for de professionelle er generelt at hjælpe patienterne med at anerkende angsten og 

erkende egen død, således at angsten kan skubbes i baggrunden, og de kan nyde tiden med deres 

pårørende og minder.  

Trøst angiver på en særlig måde af mine interviewpersoner. De sætter den trøst, de tilbyder, overfor 

det, jeg har kategoriseret som overfladisk trøst, det er defineret ved blandt andet at forhindre en 

ærlig samtale og som havende med fortrængning fremfor erkendelse af gøre. Trøsten skal i stedet 

give plads til sorgen og ydes i form af at lytte til patienten og på hans eller hendes egne præmisser. 

Trøsten kan, hvis udført rigtigt, være en stærk hjælp på vej mod erkendelse for patienten. 

Det er vigtigt for mine interviewpersoner at udtrykke, at de, når de har samtalerne om døden med de 

syge døende, skal forholde sig ydmygt og lyttende overfor dem. Både sygeplejersker og præster 

taler om, at man skal spørge ind, se mennesket bagved sygdommen og kende sine egne 

begrænsninger ved ikke selv at være syg døende og de dermed ikke har adgang til erfaring med 

døden på samme vis. De professionelles rolle bliver her formuleret som death sustainers, der 

fungerer som støtter for de syge døende op til og ved døden.  
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2 Billeder af døden 
I det foregående afsnit blev det klarlagt, hvilke emner der er mest i spil i samtalerne mellem 

sygeplejerskerne og hospitalspræsterne og de syge døende. I denne forbindelse er det vigtigt at 

skabe rum for mentalisering og at invitere de syge døende til at have en mentaliserende indstilling 

til sine egne følelser og tanker. Her blev metaforer anvendt som en adgang til den anden sind, og få 

metaforer, som interviewpersonerne anvender til at beskrive døden og samtalerne herom, blev 

præsenteret. Der forefindes mange flere eksempler i min empiri, og i det kommende afsnit vil jeg 

gennemgå de anvendte metaforer for døden og for samtalerne og undersøge brugen og betydningen 

af disse for at klargøre, hvilket billedsprog der anvendes for at skabe rum for mentalisering i 

samtalerne om døden. 

 

2.1 Metaforer  
Metaforer anvendes til at skabe mentale billeder af abstrakte emner ved at trække på kognitive 

konkretiseringer af emnerne (Özçalişkan 2003: 281; Lakoff & Johnson 2002). Dette sker ved at 

omtale de abstrakte koncepter som noget, vi kender fra den fysisk oplevede verden. I min empiri er 

det særligt sensoriske metaforer, der er på spil, hvilket er metaforer, der associerer koncepter med 

sanserne (Akpinar & Berger 2015). Mine informanter anvender også metaforer, der omformer et 

abstrakt koncept til en forståelig, sanselig oplevelse. Nedenfor præsenteres en liste over metaforer 

for døden og samtalerne, som jeg har udvalgt som eksempler, der repræsenterer metaforerne i 

samtalerne overordnet set. Listen er stort set udtømmende. 

  

Metaforer brugt af hospitalspræster og sygeplejersker om døden og om samtaler med syge døende 

Metaforer for døden Metaforer for samtalerne 

Hvem ringer klokkerne for Samtalepartneren som en rasteplads 

Revet pludseligt bort At synke sammen 

På afgrundens rand At komme op på land igen 

De tusind favnes spring Komme ud hvor vi ikke kan bunde 
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Det sidste stykke vej Få fødderne ind på land igen 

At se sin egen død i øjnene At møde ham der hvor han er 

At skrige sig ind i døden Håb som noget at varme sig ved 

At rives ud af livet At smide bitterheden 

I lys af døden  At træde varsomt 

 

Den sidste tid Vi tager ligesom en trappestige (om samtalens 

udvikling) 

Sin sidste tid Det er to ben at gå på (om at navigere i en 

samtale) 

Dybhavets uhyre Ting som gør mig sort indeni 

At åbne op for at historien ikke er slut At klæde nogen på 

At dø fra sine børn  
 

I det følgende vil jeg kategorisere ovenstående metaforer og undersøge, hvordan 

interviewpersonerne bruger dem i samtalen med mig. 

 

2.1.1 Metaforer om døden 

Flere af metaforerne kan siges at bygge på de samme billeder – at stamme fra de samme basale 

metaforer. De basale metaforer, som jeg vil henvise til i denne undersøgelse, tager udgangspunkt i 

Lakoff og Turners værk fra 1989 om poetiske metaforer. De metaforer, de opremser, er indsamlet i 

gamle digte og poetiske tekster, hvor de igen er anvendt på baggrund af en konceptualisering i 

poeternes samtid. Forfatterne sporer metaforer helt tilbage i Bibelen, og flere af metaforerne bygger 

på de samme billeder. Således kan de kalde metaforerne for basale (Lakoff & Turner 1989; 52). Jeg 

vil i det følgende sammenholde de metaforer, mine informanter gør brug af, med Lakoff og Turners.  

Metaforerne om døden i min empiri kan endvidere refereres til som værende angstprægede eller ej. 

De angstprægede metaforer indeholder ikke ordet ’angst’, men ved en analyse af dem i henhold til 

basale metaforer samt eksistentiel psykologi findes der flere elementer, der udspringer af 

dødsangsten. Da jeg tidligere fandt, at angsten er central i mange af samtalerne med de syge 
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døende, er det interessant at spore dødsangst i metaforerne om døden. I det følgende vil jeg foretage 

en sådan analyse og fortolkning af de angstprægede og ikke-angstprægede metafor for døden. 

 

2.1.1.1 Angstprægede metaforer 

Jeg vil i det følgende nedbryde de sætninger, de stammer fra, i Processer, Participanter og 

Cirkumstantialer hentet i Systemisk Funktionel Lingvistik (Andersen & Holsting 2015), og herefter 

vil analysen af hver metafor fortolkes eksistenspsykologisk. Nedenstående liste er en oversigt over 

de angstprægede metaforer, der udtrykkes i empirien: 

 

1. At blive revet pludseligt bort  

2. At skrige sig ind i døden 

3. At blive revet ud af livet  

4. Dybhavets uhyre  

5. På afgrundens rand  

6. At dø fra sine børn  

 

Den første metafor, jeg vil gribe fat i, er ’at blive revet pludseligt bort’, som stammer fra sætningen 

”mor er revet pludseligt bort” (Kristine, l. 131). Hun bruger det som et eksempel på en situation, de 

pårørende kan stå i, hvor de har mistet en mor mens de selv er i en høj alder og derfor ikke har den 

samme tid foran sig, hvor de kan skabe nye relationer (Kristine, l. 130-33). Med et SFL-analytisk 

greb kan man betragte den som en af de Materielle Processer, som er de Processer, der angiver 

aktive handlinger (Andersen & Holsting 2015: 70). I denne sætning er den udførende enhed, 

Aktøren, ikke eksplicit angivet i sætningen, men det er underforstået, at det er døden (Holsting & 

Andersen 2015: 74). ’Er revet’ er den handling, der udføres i Processen af Aktøren, og som kaldes 

Prædikator. Her går handlingen ud over ’mor’. ’Mor’ fungerer som Mål i Processen, som er den 

Participant, der ”påvirkes, skabes eller håndteres af Aktørens handling” (Ibid.), således at ’mor’ er 

den, døden river pludseligt bort. ’Pludseligt’ er et Cirkumstantiale i sætningen, og det er særligt 

dette led i Processen, der afgør handlingens karakter. Cirkumstantialer ”tjener til at udvide 

sætningens eksperientielle konfiguration af Proces + Participanter med hensyn til at beskrive, fx 

[…] på hvilke betingelser, den finder sted” (Holsting & Andersen 2015: 68). Cirkumstantialet er her 

realiseret af typen Temporalitet, der fortæller noget om, hvornår noget foregår. ’Bort’ er ligeledes et 
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Cirkumstantiale, og her angiver det en Lokalitet (Ibid.: 178ff). En oversigt over sætningens 

analyseenheder ses her: 

 

Mor er revet pludseligt bort 

Mål Prædikator Prædikator Cirkumstantiale, 

Temporalitet 

Cirkumstantiale, 

Lokalitet 

 

Altså er døden en ukendt størrelse, der flytter ens mor bort uden varsel. ’Bort’ er et andet sted end 

hér, men er ikke nærmere defineret end det – og dermed også ukendt. Frygten for det ukendte er 

forbundet med forskellige former for angst, heriblandt eksistentiel angst (Dugas et al. 2001), og når 

døden omtales som en usynlig enhed, ’bort’ som et ukendt andet sted og når handlingen udføres 

uden varsel, kan man sige, at det ukendte er et koncept i metaforen. Således kan metaforen siges at 

være angstpræget. 

Den kontekst, metaforen er anvendt i, handler om relationer. Kristine taler om, at ”hvis bedstemor 

på 93 pludselig ikke kan mere, så må man sige, så skylder man Vorherre en død” (Kristine, l. 126f), 

mens de efterladte børn, der selv er gamle, er både overraskede og i sorg over ”det her med at mor 

er revet pludseligt bort, 106 år” (Kristine, l. 131). Således henviser metaforen til den relation, der er 

mellem de voksne børn og den gamle mor, som er en relation, der brydes af døden, hvormed mor 

bliver en ukendt størrelse.  

I analysen trækkes der på de basale metaforer døden er en person og døden er at forlade (Lakoff & 

Turner 1989: 52). Døden sættes modsat et liv, hvor man er til stede, mens man i døden skal forlade 

– i dette tilfælde mod sin vilje, da døden udfører handlingen, mens ’mor’ blot bliver påvirket. 

Døden repræsenteres ofte som en enhed med bevidsthed via en personifikation, hvilket er fundet i 

engelsk og spansk (Lakoff & Johnson 1989; Marín-Arrese 1996) og her også i dansk. 

 

Jeg vil analysere endnu en metafor med denne metode. Denne metafor omhandler også relationer, 

men her er det den døende, der er i fokus som udøver. Metaforen ’at dø fra sine børn’ stammer fra 

sætningen ”man skal dø fra sine små børn” (Pernille, l. 275f). Her er også tale om en Materiel 

Proces, hvor det er ’man’, der er Aktør. Her er denne metafor anderledes fra den forrige, da det er 

den døende selv, der udfører en handling i Processen. Dette kan hentes i brugen af det generiske 
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’man’, der således applicerer reglen på alle mennesker og giver metaforen karakter af at være 

universelt gældende. Handlingen er her at ’dø fra sine børn’. Der skal her knyttes en kommentar til 

den aktive handling i processen, da det måske ikke kan forstås som en – i hvert fald selvvalgt – 

aktiv handling. Handlingen er her noget, der går ud over den handlende. ’Skal’ udgør en 

Modulation af typen Hæftelse, hvilket betyder, at der tilskrives Aktøren en forpligtelse eller en 

nødvendighed. Her er ’fra sine børn’ et Cirkumstantiale, der angiver det Selskab, man skal dø i. ’Fra 

sine børn’ angiver her en Ikke-Ledsagelse. 

Oversigten er således: 

 

Man skal dø Fra sine små børn 

Aktør Hæftelse Prædikator Cirkumstantiale, 

Selskab, Ikke-

Ledsagelse 

 

Metaforen stammer fra den generelle metafor døden er at forlade. I denne Proces angives det, at 

den der dør er den, der udfører handlingen, og dermed er det den døende, der aktivt forlader sine 

kære. Døden er ikke længere en enhed med en bevidst vilje, men er resultat af Aktørens handlen. 

Døden er desuden uundgåelig, idet man skal dø, og dette skal man ovenikøbet uden sine børn, som 

man efterlader hér i livet. Der kan spores skyld i denne metafor, hvilket er en empirisk kendt og 

undersøgt følelse hos døende (Bolmsjö 2000, 2001). Metaforen er brugt af Pernille i forbindelse 

med en beskrivelse af, hvordan man som døende kan skabe ’små øer’ af pauser i den smertefulde 

tid, dødsprocessen er. Derfor er hentydningen til skyldfølelse et billede på, hvor svært det kan være 

som forældre at være syg døende. ’Sine små børn’ skaber emotionelle billeder for lytterens indre 

øje, som jeg vil introducere i det følgende.  

Således er de to angstprægede metaforer et sprogligt værktøj, der giver døden en rolle som en 

nådesløs aktør, enten aktivt frarøvende eller passivt ventende, men i begge tilfælde 

frygtindgydende. Dødsangsten aktiveres i begge tilfælde hos tilhøreren, enten ved at henvende sig 

til de pårørendes angst for at blive forladt eller den døendes angst for at forlade.  
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6.2.1.1 Metaforer er billeder i sindet 

Udover at skabe mening på et grammatisk niveau fungerer metaforer ved at aktivere det 

sensomotoriske cortex i hjernen (Akpinar & Berger 2015). På den måde bliver et begreb knyttet til 

en fysisk oplevelse, eksempelvis oplevelsen af at gå, hvilket er let for hjernen at huske og genkende. 

De sensoriske metaforer er derfor lettere at forstå end deres semantiske analoger (Ibid.: 22). Et 

eksempel her kan være, at det er lettere at forstå døden som ’en afgrund’ end som døden som 

’ukendt’, hvor et element fra den fysiske verden – en afgrund – projiceres over i det mere abstrakte 

domæne – døden – for at lette forståelsen. 

I metaforen ’at blive revet pludseligt bort’ bliver døden personificeret som en implicit aktør. 

Personificeringer er måske de mest tydelige metaforer, og de hjælper os til at forstå en bred vifte af 

oplevelser med ikke-menneskelige størrelse ved at tillægge dem menneskelige hensigter, 

karakteristiske og handlinger (Lakoff & Johnson 2002: 45). I denne metafor bygges der på den 

basale metafor døden er en person – og ikke blot en person, men en fjende. Når døden 

personificeres som Døden, min fjende, giver det mening ved at tilskrive et svært forståeligt begreb 

en bevidsthed og intention, og dermed vil det uforståelige tab af ens eget liv eller ens kæres liv i det 

mindste kunne redegøres for ved at angive, at døden gjorde det med vilje (Ibid.: 46).   

I de to metaforer er der også gjort brug af den basale metafor døden er at forlade. Det er 

iøjnefaldende, at der i begge metaforer er henvist til kære familiemedlemmer, som man i tilfældet 

med mor vil blive forladt af, og i tilfældet med børnene vil forlade. Denne dimension af 

emotionalitet falder ind under kategorien bereavement – på dansk ’tab’, ’afsavn’ eller ’sorg’. Dette 

forbindes igen med angst, stress og andre kraftfulde emotionelle tilstande (Parkes & Prigerson 

2010: 34ff). Metaforerne bruges netop til at beskrive denne tilstand – af Kristine som et argument 

for, at de pårørende ikke kan forholde sig neutralt til den syge døendes død, og af Pernille til at 

beskrive den smertefulde situation, den syge døende er i.  

’At blive revet pludseligt bort’ bygger også på den basale metafor liv og død adskilles af en grænse. 

Denne metafor er en beholdermetafor, der appellerer til menneskets territorialinstinkt (Lakoff & 

Johson 1980: 41). At optegne noget som et territorium, en beholder, er at kvantificere det, og på den 

måde kan adskillelsen af rum, områder og enheder hjælpe os til at forstå komplekse begreber og 

forskellen mellem dem. I ’at blive revet pludselig bort’ er livet hér, mens døden er bort. Forståelsen 

er øget ved hjælp af grænserne mellem her og bort, og ’bort’ er lettere at forstå (Akpinar & Berger 

2015: 21), men det er stadig et udefineret sted i verden, som er forskelligt fra, hvor man selv er. På 
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den måde kan metaforen også fremkalde en angst – her igen angsten for det ukendte. Den palliative 

sygeplejerske Frida taler meget om, at information og oplysning kan hjælpe de døende og deres 

pårørende til at ’få ro på’. Hun udtrykker det således: 

 

”(…) hvis de får svarene, både løbende og vi gentager mange af tingene […] jo 

bedre vi klæder dem på og åbent vi snakker om det, jo bedre er det.” (Frida, l. 

397-400) 

 

Gentagelser og åben information er altså elementer, der er vigtige for hende at anvende for at sørge 

for, at patienter og pårørende får det bedst muligt. Hun følger her den logiske slutning, at 

information medfører, at patienter og pårørende ikke bliver ramt af angsten for det ukendte. Frida 

anvender metaforen ’at klæde nogen på’ for at udtrykke det at forberede pårørende og patient godt 

på døden. ’At klæde nogen på’ stammer fra den basale metafor information er tøj, hvor tøj forstås 

som havende en beskyttende og varmende effekt på individet. På den måde mener Frida, at hun kan 

beskytte og varme de implicerede parter ved at informere dem via svar, gentagelser og åben dialog. 

 

Døden er en person anvendes også i metaforen ’dybhavets uhyre’, hvor døden er personificeret i 

form at uhyret, mens døden som koncept er dybhavet. Døden som et uhyre tillægger døden uhygge, 

og et uhyre i dybhavet er ikke synligt for øjet, men blot kendt i bevidstheden. Igen aktiveres angsten 

for det ukendte, samtidig med at døden sættes lig med et monster, der er et foster af fantasien. 

Dermed bliver grænsen mellem fantasi og virkelighed tyndere eller endda helt overskredet. Netop 

denne metafor beskriver ganske godt, hvordan en angsttilstand kan påvirke virkeligheden; en 

person, der er angst, er ikke mentaliserende og reflekteret i nuet, men sættes ’tilbage’ i sin mentale 

tilstand til det, der kaldes psykisk ækvivalensmodus: det der foregår i personens fantasi, kan ikke 

adskilles fra virkeligheden, da skellet mellem virkelighed og fantasi er nedbrudt (Fogtmann 2014: 

60). Døden bliver ikke bare omtalt som et uhyre, den er et uhyre, og dette fremkalder angst. 

Metaforen udtrykker her dén følelse af angst og manglende adskillelse af virkelighed og fantasi ved 

at tilskrive døden karakteristika, der er hentet netop i fantasien. 
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Liv og død adskilles af en grænse er grundlag for de tre metaforer ’at skrige sig ind i døden’, ’at dø 

fra sine børn’ og ’på afgrundens rand’, hvor det er brugen af forholdsord, der afslører en rumlig 

orientering – ’ind i’, ’fra’ og ’på’. Den basale metafor sundhed og livet er op, sygdom og død er ned 

(Lakoff & Johnson 2002: 24) kan spores i ’på afgrundens rand’, hvor det er afgrunden, der angiver 

’ned’. Denne metafor har endvidere et element af beholder-metaforen i form at ordet ’rand’, der 

angiver en yderste afgrænsning, en fordybning eller beholder foroven og overgangen til en farefuld 

situation (Den Danske Ordbog 2017). På den måde forstås patientens situation som værende på 

yderste grænse af livet og på vej til et fald ned i døden. 

 

I brugen af de angstprægede metaforer udtrykkes der et fokus på den uhyggelige eller 

frygtindgydende del af døden som noget, der a) river folk væk fra deres kære uden varsel, b) venter 

som et uhyre i dybhavet, c) kræver at den døde skal ned i en afgrund og d) får den døende til at 

skrige. Døden er altså her kommunikeret som noget farligt og uønsket. De angstprægede metaforer 

anvendes af mine informanter i sammenhæng med, at de udtrykker sig om patienternes angst, at 

erkende døden og om at døden ikke altid er smuk.  

 

2.1.1.2 Ikke-angstprægede eller neutrale metaforer 

I mine interviews anvender informanterne også metaforer, hvor angsten ikke kan spores på samme 

måde som ovenfor. Følgende liste er en oversigt over disse ikke-angstprægede eller neutrale 

metaforer i empirien: 

 

7. Sin sidste tid/den sidste tid 

8. At se sin egen død i øjnene  

9. Det sidste stykke vej  

10. Hvem ringer klokkerne for 

11. At åbne op for at det ikke er slut  

12. I lys af døden  

 

En af disse metaforer, ’at se sin egen død i øjnene’, anvender den basale metafor døden er en 

person, som også var anvendt i de angstprægede. Jeg vil her undersøge, på hvilken måde den 
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adskiller sig fra de angstprægede. Metaforen stammer fra sætningen ”mennesker der har svært ved 

at finde ro ved tanken om at skulle se deres egen død i øjnene” (Frederik, l. 103f). Jeg vil her 

analysere sætningens Cirkumstantiale (angivet med fed) som en Proces for sig selv for at undersøge 

metaforen i den. Metaforen er her udgjort af en Materiel Proces. Her er Aktør implicit i form af 

’de’, og deres handling er ’at skulle se’. Ordet ’skulle’ angiver en Modulation af typen Hæftelse, der 

indeholder en Selvforpligtelse for Aktør. ’De’ er altså forpligtet til at se. ’Deres egen død’ er et Mål, 

som er det, ’de’ håndterer i handlingen, således at det er den, de skal se. ’I øjnene’ er et 

Cirkumstantiale af typen Lokalitet, og det angiver her en Retning. ’De’ skal altså se ind i øjnene på 

deres egen død. Oversigten over sætningen er som følger: 

At skulle se deres egen død i øjnene 

 Hæftelse, Prædikator Mål Cirkumstantiale, 

Lokalitet, Retning 

 

Denne personificering er forskellig fra de forrige, da døden her angives som en enhed, der 

håndteres, og ikke omvendt. Det er altså individet, der hæfter for at stå ansigt til ansigt med døden, 

og det er en nødvendighed. Her vækkes ikke en angst for en ukendt død, der vil påvirke den døende, 

men der vækkes måske en angst for at skulle erkende sin egen død. ’At se sin egen død i øjnene’ 

kan oversættes til at erkende sin egen død som værende sand og måske endda nært forestående, og 

metaforen indeholder her også potentielt et skub i retning af erkendelse for den døende. Frederik, 

der introducerer metaforen, taler da også om den i forbindelse med at hjælpe folk med at gå døden i 

møde ved at ty til gamle salmer for at ”bruge nåde og genkendelse og indsigt til at skabe trøst og 

forhåbning” (Frederik, l. 127).  

En anden interessant personificering er ’hvem ringer klokkerne for’. Her henvises til lyden af 

kirkeklokker, der ringer ved en begravelse, samtidig med at citatet er velkendt som titlen på en 

Hemingway-roman (Hemingway 1940). For Whom the Bell Tolls er hentet fra den metafysiske poet 

John Donnes serie af meditation og bønner om sundhed, smerte og sygdom, og den originale tekst 

er anvendt i Hemingways værk: 

 

“No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a 

part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as 

well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or 
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of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved 

in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls 

for thee.” (Donne 1624) 

 

Citatet henviser her til, at den spanske borgerkrig var af relevans for alle og ikke kun de spanske, 

samtidig med at romanen i sig selv kredser om døden som tema. 

Brudt ned i SFL-enheder er der i citatet af Frederik tale om en Materiel Proces, hvor ’klokkerne’ er 

Aktør, ’ringer’ er den handling, der udføres, og ’for hvem’ er Klient – den, som Aktør udfører en 

handling for (Andersen & Holsting 2015: 82). ’Hvem’ er altså den person, klokkerne ringer for, 

hvilket betyder, at klokkernes ringen er en ydelse, der udføres på vegne af en person. Således må 

klokkernes ringen have en funktion.  

I metaforteoretiske termer kan ’Hvem ringer klokkerne for’ siges at bygge på en basal metafor om, 

at klokkernes ringen er et varsel om død. Dette gælder, fordi lyd kommunikerer information 

(Panopoulos 2003: 641f). Hvis denne symbolik godtages, vil sammenhængen se ud som følger: 

Klokkerne laver lyd  lyd kommunikerer information  klokkerne 

kommunikerer information 

 

Så langt, så godt. At den information, klokker formidler, er information om død, skal der også 

argumenteres for. Når klokker ringer i kirken i Danmark, hænger det sammen med, at der sker en 

kirkelig handling, og når samtalen omhandler døden, vil denne kirkelige handling sættes lig med 

begravelsen. Kulturelt er vi opfostret med, at kirkeklokkernes ringen skulle hjælpe en afdød med at 

forkorte ophold i skærsilden, samt forjage dæmoner fra graven (Kirkeministeriet 1993: 5). I dag 

skal klokkerne ved en begravelse ”stemme til eftertanke i menigheden” (Ibid.).  

Når vi hører en metafor om lyd vækkes den auditive cortex. Således vil ’hvem ringer klokkerne for’ 

henføre den, der hører eller bruger udtrykket, til oplevelsen af at være til eller nær en begravelse. 

Således fortsætter sammenhængen: 

 

Klokkerne kommunikerer information  information formidlet af klokker drejer 

sig om kirkelig handling  en kirkelig handling omhandlende død er begravelsen 
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’Hvem ringer klokkerne for’ er således en sensorisk metafor, der aktiverer det auditive cortex og 

skaber associationer mellem lyden af klokker og begravelsen af en afdød (Akpinar & Berger 2015: 

22). Ved begravelsen er vi gennem kirken kulturelt opdraget til at være eftertænksomme, og således 

vil metaforen lade tilhøreren være eftertænksom angående døden.  

 

De andre ikke-angstprægede metaforer, ’sin sidste tid’ og ’at åbne op for at det ikke er slut’ tager 

udgangspunkt i to basale metaforer: livet er en tidslig enhed/døden er afslutningen og livet er en 

rejse/døden er en destination. Disse to var ikke til stede i de angstprægede metaforer. ’Sin sidste 

tid’ og ’at åbne op for at det ikke er slut’ trækker på den tidslige forståelse, mens forskellen mellem 

de to er, at den første definerer døden som en slutning, mens den anden modsiger denne påstand. At 

omtale døden som ’slut’ bliver brugt utallige gange af alle mine informanter, hvilket vidner om, at 

den tidslige forståelse af livet og døden er grundlæggende. ’At åbne op for at det ikke er slut’ 

stammer fra ”hvis du åbner op for, at den her historie den er måske ikke slut” (Erik, l. 443), hvor 

han taler om at smide bitterheden og udvide sin forståelsesramme via samtaler med en præst. Han 

anvender her den basale metafor livet er en historie sammen med livet er en tidslig enhed/døden er 

afslutningen, og ved at modsige døden er en afslutning kan angsten for det ukendte omformes til en 

forventning om noget andet; hvis ikke døden er en afslutning, må der være mere tid efter døden, 

ligesom der har været i livet. Den basale metafor er så konventionel, at det at modsige den som Erik 

gør udfordrer forståelsen af død generelt (Lakoff & Turner 1989: 55).  

Denne forventning kan ikke spores i metaforen ’sin sidste tid’, der lægger sig op ad den basale 

metafor døden er en afslutning. Frida anvender udtrykket nogle gange i mit interview med hende, 

og hun bruger metaforen, når hun taler om at optimere den døendes glæde, at give information til 

patienter og pårørende og om den palliative afdelings arbejde. Hos hende er ’den sidste tid’ en 

faktuel, tidslig beskrivelse af den del af livet, der forefindes umiddelbart inden døden. Kristine 

anvender også metaforen, og hun bruger den, når hun taler om konfliktløsning i familien, der netop 

ofte sker i den sidste tid, som er en tid, hvor konflikter ikke længere er vigtige. På den måde bliver 

metaforen koblet på emotionel forløsning i familien.  

 

Den mest positivt ladede af de ikke-angstprægede og neutrale metaforer er ’i lyset af døden’. Det er 

Frederik, der bruger den, når han siger ”i lys af døden snarere end i skygge af døden” (Frederik, l. 

209). Metaforen er en omskrivning af den basale metafor livet er en flamme/et bål, hvor livet kan 
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kaste lys. Her sættes døden i livets sted, og døden får derfor en mere positiv placering. Frederik 

taler her om sine erfaring med ældre, der ikke frygter døden, men snarere venter i længsel efter den. 

Metaforen er en afart af døden er forløsning, mens omskrivningen fra en metafor om livet giver den 

et positivt islæt.  

 

De ikke-angstprægede og neutrale metaforer, mine informanter bruger om døden, bygger altså på 

basale metaforer om livet som en tidslig enhed såvel som døden som en mulig tidslig enhed. Døden 

personificeres også her, men som en passiv enhed, der kræver erkendelse, snarere end en aktiv 

enhed, der frarøver én livet eller ens kæreste. Nogle af dem definerer direkte døden som positiv – 

lige så lysende som livet og lige så tidslig som livet – hvor det er tydeligt, at angsten ikke fylder i 

metaforen.  

I lyset af den eksistenspsykologiske teori anvendes de ikke-angstprægede metaforer i 

sammenhænge, hvor de professionelle giver udtryk for at ville hjælpe patienten med at gå fra angst 

til erkendelse og dermed nå til en angstfri tilstand i livet. Den professionelle kan netop anvende 

metaforer til at hjælpe den syge døende til at ’se sin egen død i øjnene’ ved at personificere døden, 

således at den er lettere at handle og agere overfor døden; døden er et uhyre eller en ukendt fjende, 

og sådan nogle skal bekæmpes. Døden gøres forståelig, fordi den handler bevidst, og dens negative 

intentioner som at skræmme eller at nedbryde skal ikke have plads til at udfolde sig (Lakoff & 

Johnson 2002: 46). Den professionelle får samtidig lettere ved at hjælpe den syge døende ved at 

skabe grundlag for en fælles forståelse gennem metaforerne og dermed sørge for, at patient og 

professionel kan tale om abstrakte emner på konkret vis (Özçalişkan 2003: 281). Slutteligt skaber 

brugen af metaforer rum for mentalisering ved at invitere samtalepartnerne til at sætte sig ind i 

hinandens mentale billeder, således at den døende vil øge sit refleksionsniveau og bedre forstå sine 

egne følelser (Holmes 2006: 45). Hvis dette opnås, vil den døende bedre kunne anerkende sine egne 

følelser, identificere sine forsvarsmekanismer og endeligt sin dødsangst, hvilket kan følge til 

muligheden for indsigt i selvet og dermed en sænkning i niveau af frygt, skyld og angst (Jacobsen 

& Boelsbjerg 2010: 100). Samtalerne mellem den professionelle kan, hvis de er udført 

hensigtsmæssigt, hjælpe den døende med at slippe af med en altoverskyggende angst og få 

mulighed for at nyde andre ting i livet; relationer, minder og så videre. 
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2.1.2 Metaforer om samtalerne 

Mine informanter bruger metaforer om deres samtaler med de døende ligesom de omtaler døden i 

metaforer. Her anvender præsterne og sygeplejerskerne to basale metaforer: samtaler er bevægelse 

og samtalen er en vandbeholder. Nedenfor præsenterer jeg de forskellige metaforer. 

 

2.1.2.1 Metaforer om samtalen som bevægelse:  
 

13. Samtalepartneren som en rasteplads 

14. Det er to ben at gå på 

15. At træde varsomt 

16. At møde ham der hvor han er 

17. At tage en trappestige 

 

Metaforer om samtalen som bevægelse skaber sensoriske oplevelser i den del af hjernen, der 

behandler bevægelse – den præmotoriske cortex (Aziz-Zadeh et al. 2006). På samme måde som 

med den sensomotoriske cortex vil et individ, der hører metaforen, opleve det i metaforen 

beskrevne, her at gå ud ad en vej på to ben, op ad en trappestige og at træde varsomt (Ibid.: 1821). 

To af metaforerne handler om at stoppe op – ’samtalepartneren som en rasteplads’ og ’at møde ham 

der hvor han er’ – og er begge brugt i forbindelse med at beskrive, hvordan den professionelle skal 

opføre sig i samtalen. At omtale sig selv som ’en rasteplads’ for den syge døende vækker følelser af 

ro og pause efter en køretur, mens ’at møde ham der hvor han er’ sætter den professionelle i en 

aktiv Aktørs plads, mens den døende er stillestående og skal gås i møde af den professionelle. Den 

analoge pendant til metaforen vil være, at den professionelle skal tale om det, den syge døende 

ønsker at tale om, og i det omfang vedkommende magter. Den opfattelse af den professionelles 

rolle findes i eksistentiel psykologisk terapi, hvor terapeuten bør gå ud fra patientens behov frem for 

sine egne (Spinelli 2007: 115). Denne forståelse af den professionelles rolle kan også spores i 

metaforen ’at træde varsomt’, der bruges af Karen, når hun fortæller om, hvordan hun hjælper de 

døende og deres pårørende til at tale om døden: 
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” […] man må finde ind, man må træde varsomt altså, fordi dem der aldrig har 

talt sammen om følelser –  jeg husker en, det vigtigste for hende det var at hendes 

heste derhjemme de blev passet, de fik mad, og hun havde to teenagepiger. Jamen 

hun fik slet ikke sagt til dem, at hun skulle dø, og det vigtigste var hestene og... og 

jeg havde jo nogle samtaler med hende og også med pigerne […] de var jo nødt 

til at få talt om hvad de følte, det havde de aldrig gjort.” (Karen, l. 98-103) 

 

Metaforen er her et billede, der skal forklare, hvordan man som professionel forholder sig til en 

døende, der ikke kan eller vil tale med sine pårørende om den nært forestående død. Eksemplet 

underbygger metaforen, men er hentet fra en virkelig patients liv. Karen mener, at man må ’træde 

varsomt’ når man taler med patienter og pårørende, der aldrig før har talt sammen om deres følelser. 

At ’træde varsomt’ er hentet i den basale metafor samtaler er bevægelse, hvor det at træde varsomt 

angiver en særlig måde, man skal bevæge sig på. 

 

2.1.2.2 Metaforer om samtalen som en beholder 

I metaforerne om samtalen som en beholder er det vand, der symboliserer indholdet i beholderen. 

De anvendte metaforer er som følger: 

 

18. At komme op på land igen 

19. At komme ud der hvor vi ikke kan bunde 

20. At få fødderne ind på land igen 

21. At synke sammen 

 

Vand er brugt som symbol helt tilbage til Bibelen og sandsynligvis også tidligere. I Bibelen 

repræsenterer vandet begyndelsen i form af urhavet, dåben, renselses- og indvielsesmiddel, 

regenerationens element, og udenfor kristendommen er det personificeret i form af Poseidon og den 

nordiske Ægir, som havfruer, flod- og åvæsener (Stefánsson 2009). Vand er kilde til angsten for at 

drukne, som er en afart af dødsangsten (Templer et al. 2006). Denne konnotation betyder i 

metaforerne nr. 19-22, at samtalen flytter deltagerne ud i det angstfulde – ’at komme ud der hvor vi 
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ikke kan bunde’ – og væk fra det angstfulde igen – ’at få fødderne ind på land igen’. Det er dog ikke 

en udelukkende negativ oplevelse, da metaforen bærer præg af katarsis. I psykodynamisk 

sammenhæng tror man på, at affektforløsning medfører en psykisk bedring, da traumer diskuteres 

og genopleves og medfører en affektiv afreagering (Olsen 2002: 389f). Det at tale netop om den 

angst for døden, den syge døende oplever, må siges at være en vækkelse af affekten. 

I disse metaforer er det antaget, at man er flere deltagere som udfører handlingen i fællesskab, 

hvilket afsløres af brugen af flertalsform i ’vi’ og i adverbiet ’sammen’. De professionelle gør altså 

brug af metaforer, der omfavner både dem og den døende, hvormed de kommunikerer, at de støtter 

den syge døende i at berøre og tale om sin angst. 

 

Sammenholdes metaforerne om døden med metaforerne om samtalerne, er der et interessant 

sammenfald. De metaforer, der anvendes om døden, beskriver døden enten angstpræget som 

ukendt, uhyggelig og noget der sker uden varsel eller ikke-angstpræget som noget, der indeholder et 

strejf af forventning og positivitet. Metaforerne, der omhandler samtalerne, henviser til samtaler om 

angst og død som at komme ud på dybt vand og ind igen og til den professionelle samtalepartner 

som en rasteplads, en pause fra angsten. Der er et overlap her, der udspringer af angsten; angsten for 

døden præger samtalerne, mens forhåbning og ro kan være udfaldet af dem, oftest bragt på bane af 

den professionelle og lidt sjældnere af den døende selv. På den måde er metaforerne dele af et større 

billede på hele dødsprocessen som den opleves af mine informanter, og man kan forestille sig, at de 

igennem interviewene har skiftet mellem angstprægede og ikke-angstprægede metaforer, hver gang 

de har skiftet mellem patientens oplevelse af døden før og efter en samtale med dem. Dette 

kommunikerer, at samtalerne mellem professionel og patient kan ændre den døende indstilling til 

sin egen død, neddysse dødsangsten og give plads til et fokus på noget andet. Således har 

metaforerne også tjent til at udtrykke overfor mig som interviewer, at informanterne mener, at 

samtaler om døden med syge døende har et positivt og terapeutisk potentiale.  

 

2.1.3 Delkonklusion 

Når mine informanter taler om samtalerne med de syge døende, anvender de en bred vifte af 

metaforer til at beskrive følelserne i samtalen, selve døden og selve samtalen. Der skelnes mellem 

angstprægede og ikke-angstprægede metaforer for døden, og i det angstprægede metaforer 

præsenteres døden i personificeret form i fire ud af seks tilfælde. Her er døden en aktør, der kræver, 
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at den døende skal forlade sine kære eller ligefrem tager dem væk med vold. De angstprægede 

metaforer anvendes, når mine informanter skal beskrive patienternes dødsangst, når de taler om at 

hjælpe de døende med at erkende deres egen død og når de skal beskrive døden som en potentielt 

grim oplevelse. De ikke-angstprægede metaforer anvendes, når døden omtales mere generelt, og 

døden personificeres kun i et ud af seks tilfælde. Særligt i et tilfælde omtales døden som noget 

potentielt positivt, hvor om ikke livet, så noget andet starter eller fortsætter efter dødens indtræden. 

Når mine informanter omtaler samtalerne, bruger de også metaforer. Mange af metaforerne her 

henviser også til den dødsangst, som de syge døende giver udtryk for, og samtalerne omtales som at 

bevæge sig ud i det angstfulde sammen. Samtidig omtales samtalerne i metaforerne som ’pauser’ og 

de professionelle som ’en rasteplads’, hvormed samtalernes potentiale er at skabe ro hos den syge 

døende. Metaforerne skaber rum for mental refleksion (Holmes 2006: 44), hvilket lægger op til at 

de deltagende kan agere mentaliserende, både overfor sig selv og den anden, og mange af disse 

sproglige billeder kan overføres til det ønskede udfald af eksistentiel psykologisk terapi, hvor målet 

er at anerkende angsten, erkende sin død og bevæge sig hen mod mere glæde og mindre angst. 

Dermed fungerer metaforerne som et udtryk for det psykologiske terapeutiske arbejde, der foregår i 

samtalerne. 

Metaforerne har gennem interviewene fungeret til at lade mig som interviewer forstå, hvordan en 

samtale mellem den professionelle og den syge døende forløber. Metaforernes 

kommunikationspotentiale er her er at videregive en oplevelse eller følelse, som kun de deltagende i 

sådanne typer samtaler kan bevidne. Dette sker ved at overføre de abstrakte følelser, der udspringer 

af dødsangst, og den konceptualisering af døden, der fremdiskuteres i samtalerne, til fysisk 

genkendelige oplevelser, som jeg som udenforstående kan identificere. Samtidig er jeg overbevist 

om, at informanterne også anvender metaforerne såvel som de syge døende gør det, når de 

diskuterer døden og dødsangsten. Selv for hospitalspræster og hospice- og palliative sygeplejersker, 

der kender til døden og arbejder med den dagligt, og for de syge døende, der befinder sig midt i den, 

er metaforer er nyttigt sprogligt værktøj til at kunne udtrykke sig med en fælles forståelse af de 

svære og næsten ubeskrivelige emner, døden bringer med sig.  
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Konklusion 
For at undersøge, hvilke interpersonelle kommunikationsstrategier mine sygeplejersker og 

hospitalspræster gør brug af i samtaler med syge døende om døden, har jeg bedt dem beskrive de 

emner, de mener at berøre i den type samtaler, samt at reflektere over, hvordan de formår at tale om 

et sådant emotionelt tungt emne. Det har vist sig, at deres arbejde ligger tæt op ad det, der er 

benævnt af Clark og LaBeef (1982) som death tellers, der varetager overbringelsen af nyheder om 

pludseligt indtruffet død, mens de her ikke er helt identiske; de sygeplejersker og hospitalspræster, 

jeg har interviewet, kan nærmere kategoriseres som death sustainers, som støtter de syge døende og 

deres pårørende i en længere dødsproces. Rollen som death sustainer indebærer blandt andet at give 

emotionel støtte, når de syge døende oplever dødsangstens indtog i deres liv. Eksistentiel angst, som 

dødsangsten, kræver en særlig terapeutisk tilgang til samtalen for at kunne neddysses eller helt 

udryddes. Dette gøres af mine interviewpersoner ved sammen med patienten at arbejde med at 

anerkende angsten og følelserne forbundet hermed og herigennem erkende egen dødelighed, hvilket 

medfører selvindsigt og en potentiel befrielse fra angsten (Jacobsen & Boelsbjerg 2011: 100; Yalom 

& Josselson 2014: 276). Herunder er det for mine interviewpersoner vigtigt at trøste og særligt 

vigtigt at trøste oprigtigt. Interviewpersonerne omtaler det, der kategoriseres som den overfladiske 

trøst, som de tager afstand fra. De omtaler en anden slags trøst, som er den der virker, og som ligger 

tæt op ad erkendelse, er oprigtig og ydmyg og lyttende og spørgende. Disse nøgleord kan trækkes 

direkte ud af mentaliseringsteorierne og beskriver forudsætningen for at have en mentaliserende 

indstilling (Fogtmann 2014: 13f). Dette er en af årsagerne til, at det er de professionelle, der bedst 

kan håndtere den syge døendes kriser og ikke de pårørende; de pårørende vil hyper- eller 

pseudomentalisere, fordi de er i emotionelt kaos, og de vil derfor enten fortolke den syge døendes 

følelser og udtryk forkert, pålægge ham eller hende følelser eller overtage den andens følelser. De 

pårørende vil i nogle tilfælde og specielt under emotionelt pres ikke kunne trøste oprigtigt, være 

lyttende og spørgende med videre. 

I samtalen med mig om angst, trøst og samtalerne om døden anvender mine informanter mange 

pseudocitater og forstærkende udtryk for at understrege vigtigheden af egne pointer og afstandtagen 

til de ’forkerte’ måder at håndtere den syge døendes sorg og angst på. Når mine interviewpersoner 

fortæller mig om samtalerne med de syge døende om døden, anvender de en bred vifte af metaforer. 

Metaforerne konkretiserer det diffuse ved emnet, og de er meget anvendelige i samtalen om døden 

såvel som i samtalerne mellem mig og de professionelle. Når de taler om patienternes dødsangst, 
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bærer metaforerne præg af angstfulde billeder såsom dybhavets uhyrer, uforudsigelighed og 

ensomhed. Metaforerne hjælper til at kommunikere det svært forståelige emne til en udenforstående 

– mig – og appellerer til mine sanser, således at den fælles forståelse øges (Akpinar & Berger 2015; 

González et al. 2006). Samtidig anvendes de i samtalen mellem professionel og døende med samme 

formål, og det giver mine informanter et bredt forståelsesgrundlag og udruster dem dermed bedre 

og bedre til at forstå den død, de ikke selv er en del af. Når der tales om døden på positiv vis, har 

metaforerne også en mere positiv klang og fokuserer på håb og muligheden for et liv efter døden. 

Denne skelnen mellem angstprægede og ikke-angstprægede metaforer indgår i en terapeutisk 

samtaleform, hvor de ikke-angstprægede metaforer kan skabe bro for de syge døende over mod en 

mere fredfyldt indstilling til egen død ved at transformere billedet af døden fra farligt til fredeligt. 

Man kan forestille sig, at de professionelle anvender disse billeder, når samtalen når der punkt, hvor 

de forsøger at hjælpe den syge døende ud af angsten og hen mod erkendelse.  

Der anvendes også metaforer, når selve samtalerne om døden omtales. Disse samtaler omtales som 

rastepladser og pauser, der kan skabe ro og rum for refleksion. Metaforer fungerer psykologisk til at 

skabe rum for mental refleksion, og en hyppig brug af metaforer kan hjælpe samtalepartnerne til at 

agere mentaliserende overfor sig selv og den anden, således at den professionelle reflekterer over 

den syge døende emotionelle adfærd og søger at forstå vedkommendes følelser, tanker og historie, 

og den syge døende kan reflektere over sine egne følelser, eksempelvis angsten, og forstå dens 

oprindelse og muligheden for at ændre den (Holmes 2006). Denne mentaliserende indstilling bliver 

også fremmet, når der i interviewsituationen anvendes metaforer, og den fælles forståelse mellem 

mig og hospitalspræst eller sygeplejerske øges, når de fortæller mig om angsten, trøst og samtalerne 

om døden.  
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Diskussion 
I følgende diskussion vil jeg starte med at gennemgå, hvorfor det er vigtigt med et fælles sprog om 

døden. Her vil jeg komme ind på behovet for ’blot tale’ (org. ’mere talk’, Sudnow 1967) som et 

vigtigt element i etableringen af social stabilitet og for at ”bringe deltagerne i alignment med 

hinanden” (Sudnow 1967: 150, egen oversættelse). Herunder vil jeg berøre muligheden for at agere 

mentaliserende i samtaler mellem raske og syge døende og diskutere, hvilke sproglige greb, der 

spiller en rolle i at fremme en mentaliserende indstilling i samtaler mellem individer, der ikke som 

udgangspunkt forstår hinandens sociale position. På denne måde vil det blive undersøgt, i hvilken 

udstrækning det teoretisk er muligt at have et fælles sprog om døden mellem raske og syge døende. 

I anden del af diskussionen vil jeg nærstudere en påstand, jeg har mødt flere gange i løbet af 

tilblivelsen af dette speciale: at vi mangler et sprog om døden. Her vil jeg gribe tilbage i min empiri 

og undersøge det sprog, mine interviewpersoner fortæller om at bruge, og diskutere sprogets rolle i 

en situation som døden.  

 

7 Et fælles sprog om døden 
Det er tidligere nævnt, at det henover de sidste næsten 50 år har været et gennemgående tema i 

sociologisk teori, at der mangler stereotype talemåder og foreskrevne adfærdsnormer, når det 

gælder det sprog, der kan anvendes i en samtale om døden. Ifølge både Sudnow, Elias, Sørensen og 

Jacobsen mangler der så at sige et hverdagsligt sprog, hvori man kan følge sociale koder, indtage 

sociale roller og i det hele taget føle sig sikker, og den talende bliver udsat for et stærkt emotionelt 

pres, når samtalen omhandler døden (Sudnow 1967; Elias 1983; Sørensen 2011; Jacobsen 2001). 

Manglen på et sprog betyder også, at den døende ikke føler sig mødt med omsorg, men føler sig 

alene med byrden, mens de pårørende ikke kan udtrykke sig, som de gerne vil (Andersen 2011).  

Denne samlede påstand vil jeg gerne undersøge nærmere med hjælp fra nærværende speciales 

empiriske grundlag. Jeg vil her se nærmere på, hvordan det sprog, mine interviewpersoner henviser 

til at anvende i samtalen med den syge døende og anvender i interviewene, måske kan løse nogle af 

disse problemer. Tager jeg påstanden nedefra og op, starter jeg med den del, der handler om 

manglende mulighed for at udtrykke omsorg. Andersen udtrykker det som følger: 
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”Erfaringen af ikke at være blevet mødt med omsorg i en situation i livet, hvor 

man for en stund gerne ville have delt sin byrde med et andet menneske, tynger 

den i forvejen hårdt ramte unødigt.” (Andersen 2011: 207) 

 

I Andersens øjne fungerer sproget som en hjælp til at udtrykke omsorg overfor den syge døende, og 

konsekvensen af manglen på et kulturelt bestemt sprog som udtryksform er, at parterne i samtalen 

ikke ved, hvad de skal sige, og at den syge døende tynges unødigt (Andersen 2011:214f). Hos mine 

interviewpersoner har sproget samme funktion; det hjælper med at lindre angst og frygt hos den 

døende, det bruges til at hjælpe pårørende og døende til at forstå dødsprocessen og føle sig trygge, 

og det anvendes, når store følelser er på spil i familien eller hos den syge døende. Så langt er det 

ganske klart, hvorfor et fælles sprog er nødvendigt: det skaber fælles sociale koder og hjælper til at 

udtrykke det, man gerne vil udtrykke.  

Det er her interessant at diskutere, om det er muligt at have et fælles sprog, hvis de raske anskuer de 

syge døende som en anden gruppe end dem selv. Jeg har tidligere præsenteret sociologisk teori om, 

hvordan de syge døende er blevet fjernet fra det offentlige blik ind bag hvide mure på hospitaler, 

hospices og plejehjem, fordi de raske ser dem som en trussel og en påmindelse om deres egen 

dødelighed (Bauman 1992; Sudnow 1967; Elias 1983). Dette fordrer et ønske om ikke at blive 

identificeret med eller have kontakt til de syge døende, og det medfører et skel mellem rask og syg 

døende. Et sådant skel understreger forskelle, og når der er tale om skellet mellem in- og out-gruppe 

(Castano & Dechesne 2005), er der endda tale om distancering. Generelt set gælder det, at når in-

gruppen, de raske, skal forholde sig til out-gruppen, de syge døende, udfordres og skræmmes de 

raske til at styrke egne bånd og dermed øges distanceringen mellem grupperne7. 

Dog er det også muligt, at de syge døende ikke forstås som en trussel, men mødes med medfølelse 

og omsorg. Her vil fjendtligheden overfor out-gruppen ikke skrue op for de positive følelser internt 

i in-gruppen og vice versa, men de raske individer vil søge at hjælpe eller forstå de syge døende. 

Man kan også argumentere for, at der ikke vil være dette skarpe skel grupperne imellem, fordi 

mange syge døende ikke umiddelbart ser anderledes ud end de raske, og dermed vil det være svært 

at skelne; de fællestræk, der findes, vil tælle stærkere end forskellen mellem rask og syg. De syge 

døende har ydermere tidligere tilhørt gruppen af raske, og de, der kendte vedkommende da han eller 

hun var rask, vil derfor ikke udelukkende forstå vedkommende som del af out-gruppen – på den 

                                                           
7 Der findes altid undtagelser, eksempelvis individer, der ikke frastødes eller føler sig truet af døden og døende 
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måde vil mange syge døende have bekendte, der stadig opfatter dem som del af in-gruppen. Således 

kan det manglende sprog måske ikke kun tilskrives skellet mellem in- og out-gruppe. 

Muligheden for at agere mentaliserende vil jeg diskutere med udgangspunkt i Batson et al.’s 

undersøgelse fra 1997 om muligheden for at ændre et individs følelser for en hel stigmatiseret 

gruppe ved at præsentere vedkommende for et individ fra den stigmatiserede gruppe og derefter 

skabe medfølelse via narrativer (Batson et al. 1997). Undersøgelsen inkluderer ikke mentalisering, 

men fokuserer på empati. Forskningen er dog brugbar i dette tilfælde, da det er påvist, at kognitiv 

empati8 involverer referencer til et individs egne affektive tilstande (Schnell et al. 2011), og Batson 

et al.’s undersøgelse netop har fokus på en kognitiv ændring i attitude og opfattelse (Batson et al. 

1997: 105). Forfatterne præsenterer, hvordan kognitive processer besværliggør attitudeskift fra 

fjendtlighed til medfølelse overfor stigmatiserede grupper, som hos dem er repræsenteret af AIDS-

ramte, hjemløse og dømte mordere (Ibid.: 107, 11, 113). En udfordring for en kognitiv ændring er, 

at når individer fra en ikke-stigmatiseret gruppe præsenteres for et individ fra en stigmatiseret 

gruppe og fatter medfølelse, vil det ikke-stigmatiserede individ placere vedkommende i en 

subgruppe – han eller hun vil være en undtagelse. Undtagelsen skal opleves i et bredt udsnit af 

gruppen, for opfattelsen af gruppen som en helhed kan ændres (Ibid.: 106). Dette kan overføres til 

gruppen af syge døende, der som nævnt kategoriseres som en stigmatiseret gruppe i samfundet. 

Forskerne nævner historiefortælling via tekst og film som en vej ind i empativækkelsen, og 

metoden er low-risk og low-cost for det ikkestigmatiserede individ, hvilket er essentielt for at der 

ikke reageres med modstand (Ibid.). Tanken hos forskerne er som følger: 

 

Den ikke-stigmatiserede optager perspektivet hos et medlem af den stigmatiserede 

gruppe  mere empati  dette individs velfærd sættes højere end før  denne 

højere grad af bekymring for individets velfærd spreder sig til resten af gruppen 

 

Denne idé bygger videre på ideen om intergroup contact – at in- og out-gruppen skal have kontakt 

til hinanden for at reducere fordomme og konflikter (Aronson et al. 1978; Brewer & Miller 1984; 

Wilder & Shapiro 1989). Udover intergroup contact opfordrer Batson et al. til at vække empati ved 

at give de ikke-stigmatiserede indblik i de stigmatiseredes historie, baggrund og følelser. 

Undersøgelsen viste, at empati leder til mere positive attituder overfor alle tre stigmatiserede 

                                                           
8 Kognitiv empati: evnen til at forstå en andens perspektiv eller mentale tilstand 
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grupper, og dette i lige høj grad for mænd og kvinder og uanset om vedkommende var ansvarlig for 

egen situation eller ej (Batson et al. 1997: 116f). En emotionel strategi kan altså hjælpe til at ændre 

de så svært foranderlige fordomme og skabe endnu bedre grund for at øge forståelse og empati for 

andre individer. Indblikket i følelser og baggrundshistorie vækker empati og ligeledes aktiveres et 

individs Theory of Mind ved historiefortælling, hvilket videre aktiverer og øger 

mentaliseringsniveauet hos den lyttende (Mar 2011). Dette vil sige, at narrativer kan aktivere 

mentaliseringsevnen, øge empati og skabe bund for en kognitiv ændring i attitude over for en 

stigmatiseret gruppe; flere personlige beretninger fra syge døende om døden vil lade de raske forstå 

de døende bedre og hermed også sproget om døden. Så langt, så godt. Og hvordan påvirker dette så 

de syge døende? Dette speciale er et forsøg på at fortælle en historie om de mennesker, der arbejder 

for og med syge døende på daglig basis. Deres historier og fortællinger om, hvordan de taler med de 

syge døende om eksistentielle og overvældende emner som døden, angst og ensomhed giver 

forhåbentlig et indblik i de syge døendes sindstilstande og åbner op for større forståelse og mere 

mod hos alle os, der en dag skal tale med en syg døende. Som Pernille formulerede det i mit 

interview med hende: 

 

” [Man kan] spejle sig i en fortælling […] det kan også være værdifuldt i sig selv, 

at det kan ligesom blive et prisme, der spejler og bryder den andens erfaringer.” 

(Pernille, l. 488ff) 

 

Samtidig giver det et indblik i, hvorfor det er så krævende at tale med syge døende om døden, selv 

når man ikke er følelsesmæssigt involveret med den syge døende. Det sprog, der skal anvendes, må 

nødvendigvis være båret frem af metaforer og dramatiseringer, fordi et fælles sprog uden billedlige 

fremstillinger af følelser og erfaringer herom er umuligt at etablere mellem to modsatrettede, sociale 

grupperinger, da metaforerne fremmer den mentaliserende indstilling, der mangler grupperne 

imellem (Holmes 2006). 

 

En tilgang til fordelen ved et fælles sprog behandles på mere filosofisk vis af Irvin Yalom (1980). 

Han skelner, inspireret af Heidegger, mellem to tilstande i livet; forgetfulness of being og 

mindfulness of being. Forgetfulness of being er den tilstand, vi mennesker som udgangspunkt 
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befinder os i, og individet skal udsættes for mindst én ud af flere stærke situationer for at kunne 

flytte sig til mindfulness of being – forståelsen af og opmærksomheden på egen tilværelse og 

eksistens. Den stærkeste af disse situationer er at blive bekendt med døden (Yalom 1980: 31). Han 

formulerer det således: ”Death is the condition that makes it possible for us to live in an authentic 

fashion” (Yalom 1980: 31), og netop denne forståelse af døden som eneste mulighed for et autentisk 

liv støtter endnu mere op om påstanden om, at vi behøver et fælles sprog, der trækker døden ud i det 

sociale liv igen ved at blive italesat. Dette fordi raske individer vil befinde sig i den første tilstand, 

mens de syge døende befinder sig i tilstand nummer to. Et sprog om døden vil optimalt set kunne 

bygge bro mellem tilstandene og betyde, at de syge døende vil kunne beskrive deres sindstilstand i 

en grad, de raske vil kunne forstå. De raskes opmærksomhed på døden i deres eget liv vil også blive 

vækket og selv de, der ikke sidder med en pårørende på kanten af livet, vil få et mere indholdsrigt 

og intensivt liv (Ibid.: 32). Måske er denne tilstand, der følger mødet med døden, grunden til at 

præsterne og sygeplejerskerne i denne undersøgelse har så veludviklet et sprog om døden og formår 

at tale med de patienter, de møder hver dag i deres arbejde; de har en forståelse for livets korthed og 

værdi, en skærpelse af sanserne og emotionel responsivitet og har derfor også udviklet deres sprog i 

den retning (Yalom 1980: 34).  

 

8 Vi mangler et sprog – gør vi? 
Så langt er jeg qua min empiri enig i den betragtning, at manglen på et sprog medfører mangel på 

omsorgsudtryk og dermed en oplevelse for den syge døende af ikke at være blevet hjulpet eller hørt. 

Dog bygger dette på en forudgående påstand om, at der mangler et sprog, og her peger min empiri 

på noget andet: noget af det første, der kom på tale i mit interview med hospicesygeplejersken 

Karen, var den åndelige omsorg. Karen formulerer det som noget, der fylder rigtig meget i form af 

samtaler (Karen, l. 18ff), og når jeg talte om åndelig omsorg med hospitalspræsten Erik, nævnte 

han som det første sjælesorgssamtalerne (Erik, l. 25f). Jeg ser i samtalerne med mine 

interviewpersoner ikke en mangel på et hverdagsligt sprog om døden, men derimod netop brug af et 

hverdagsligt sprog hos de professionelle death sustainers. Der foreligger ikke et særligt terapeutisk 

eller fagligt sprog, som præster og sygeplejersker er oplært i – faktisk anfægtes det faglige sprog 

indimellem. De professionelle anvender derimod et sprog, der som udgangspunkt er tilgængeligt for 

alle, i form af metaforer, eufemismer, humor, dramatisering og rollespil og sprog hentet fra Biblen, 

salmer og sange. I kraft af deres professionelle rolle som death sustainers har de erfaring med at 
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anvende disse kommunikationsmetoder, og de har eksempelvis en bred vifte af metaforer og 

eufemismer at trække på. Dertil har de anvendt denne brede vifte sammen med syge døende og har 

sandsynligvis god erfaring med, hvilke der bedst lader sig anvende i forskellige samtaler om døden. 

Den erfaring har ikke-professionelle raske ikke, og selvom vi har adgang til det samme sprog som 

de professionelle, kan vi i situationen med en syg døende pårørende ikke agere lige så fintfølende 

og mentaliserende som de professionelle formår at gøre det, grundet vores emotionelle tilstand. 

Som tidligere nævnt er de pårørende ofte i samme type sorg og krise, som de syge døende er 

(Hagberg 1980: 30f), og dermed er de så affektivt og emotionelt opstemte, at de ikke formår at 

agere mentaliserende – hvilket er krævet, når man skal være i stand til at trøste oprigtigt, sætte sig 

ind i den andens følelser, forstå sine egne følelser og ikke mindst skille de to ad. Spørgsmålet vil her 

være, om der mangler et sprog om døden, eller det blot føles sådan i situationen, fordi vi ikke 

magter at sige det, vi gerne vil sige, og som den døende gerne vil høre. Det er måske netop i en 

situation som den ved døden, hvor et storladent, romantisk sprog ikke er flovt, men passende at 

anvende, selv for det moderne menneske. Mine interviewpersoner vidner om at anvende det flittigt, 

samtidig med at metaforer ikke forstås som fortærskede eller overfladiske, men er uerstattelige 

værktøjer til at skabe fælles forståelse om noget meget abstrakt, som kun den ene part i samtalen har 

direkte erfaring med. Det er dog også værd at overveje, om dette kun er gældende i professionel 

sammenhæng.  

 

En anden side af sagen kan også være, at sproget, ligegyldigt i hvilken form, aldrig vil fungere, når 

det handler om døden. Den danske forfatter Naja Marie Aidt mistede i 2015 sin søn Carl til døden, 

og hun skriver sådan her i sit værk ”Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage” fra 2017: 

 

”Ord hænger utilstrækkelige og sølle på linjerne, linjerne standser abrupt sig 

selv. Sproget, der altid har fulgt mig og været mit liv, kan intet. Sproget gisper, 

sproget falder til jorden, fladt og ubrugeligt. […] At forstå det uforståelige er ikke 

sprogligt.” (Aidt 2017: 131) 
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Denne pointe kan måske undergrave hele den undersøgelse, jeg netop har præsenteret – og måske 

gør den det ikke. Det sprog, der er tilgængeligt ved døden, vil sandsynligvis aldrig ramme hovedet 

på sømmet fuldstændig. Som Kristine formulerede det i mit interview med hende: 

 

” (…) de samtaler handler jo om alt muligt andet end døden, for vi kan jo ikke 

tale om døden, Sofie, det er svært. Det er meget abstrakt. det kræver nok at man 

er sådan en skrap en som dig” (Kristine, l. 101ff) 

 

Kristine hentyder her til, at man kun kan tale om døden, hvis man har studeret den, forsket i den og 

står udenfor. Samtidig siger hun senere i diskussionen, at man først er i stand til at tale om døden, 

når man er ”på grillen” (Kristine, l. 584). Døden kan ifølge hende altså kun italesættes af den 

døende selv eller på akademisk vis af en forsker. Men for dem, der er midt i mellem disse to 

grupper, og som sandsynligvis udgør en væsentligt større gruppe, er det måske ikke muligt at tale 

om døden og heller ikke at få et sprog om den givet. Denne overvejelse kan åbne op for en ny 

tanke: om døden måske skal forstås anderledes. Dette er blevet foreslået i Nanna Hauge Kristensens 

speciale fra 2013, ”Død på hospice”, hvor hun skriver: 

 

”Mit argument, om at død består af flere dimensioner, peger på en etymologisk 

utilstrækkelighed i vores sprog for død. At død kun kan benævnes i ental - som 

døden - udelukker de forskellige måder, hvorpå mennesker dør. […] Denne 

gentænkning involverer, at død forstås som flerdimensionel og som en stadig 

større del af livet i takt med, at livet afvikles.” (Kristensen 2013: 89) 

 

Ved at omskrive begrebet om død fra endimensionelt til flerdimensionelt inviteres udenforstående 

ind i samtalen om det, der sker, før og efter selve dødsøjeblikket: angst, livet, relationer, 

fortrydelser, tro og tiden efter døden. Jeg vil her slutte min diskussion og slutte mig til Kristensens 

betragtning af utilstrækkeligheden af forståelsen af død, som den er nu, samt hendes forslag om, at 

begrebet bør udvikles og udvides og dermed muligvis gøres mere forståeligt.  
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9 Study limitations 
Som følge af metode og antallet af interviewpersoner er denne undersøgelse svært generaliserbar. 

Specialet undersøger de specifikke interviewpersoners oplevelser med og forståelser af de emner, 

jeg som interviewer har opstillet, og derfor er resultaterne også situations- og individspecifikke. 

Dette er oftest et følge ved en fænomenologisk tilgang, og således har generaliserbarhed ikke været 

et mål i denne undersøgelse. Emnets følsomme natur har også betydet, at det for mig ikke har været 

muligt at analysere samtalerne om døden mellem de professionelle og de syge døende, men kun har 

kunnet forholde mig til de professionelles refleksioner og rapporteringer udenfor samtalen. Det vil 

være yderst interessant at lydoptage og analysere samtalerne i videre forskning.  

Emnet har været sjældent undersøgt og det har derfor været udfordrende at finde forskning indenfor 

det specifikke emne. Mange psykologer, sociologer og sproglige teoretikere har berørt døden i deres 

værker, men interviews med individer i samme eller lignende professionelle stillinger som mine 

interviewpersoner om netop dette emne har jeg ikke haft held med at finde frem til, og i 

allermindste grad indenfor sprogpsykologien. Undersøgelsen skriver sig hermed ind i denne 

faglighed med en ny vinkel, der vil være interessant at fortsætte med at undersøge. 

Endnu en udfordring er min egen kulturelle baggrund, der har betydet, at jeg har beskæftiget mig 

med kristne præster fremfor andre religioner, fordi kristne hospitalspræster er de lettest tilgængelige 

i Danmark. Denne kristne baggrund er en stor kilde til hospitalspræsternes sprog, tilgang til 

patienter og til interviewet med mig, hvor mange Bibelske historier blev præsenteret og der blev 

hentydet meget til teologisk filosofi. Dette betyder ikke, at præsterne ikke kan forholde sig til emnet 

uden at citere Biblen, men blot at deres synsvinkel naturligvis udspringer af kristendommen.  
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