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SAMMANFATTNING 
Bakgrund:  Närstående till patienter med en obotlig sjukdom som leder till döden upplever 
både lidande och sorg. Att vara till för någon som skall dö samtidigt som man bearbetar sin 
egen sorg kan skapa känslor av oro, stress och skuldkänslor. Problem: Närstående vill kanske 
inte acceptera den kommande förlusten av någon som står en nära, hoppet finns kvar in i det 
sista. De kanske inte kan förstå hela vidden av situationen, inte erkänna för den sjuke eller sig 
själva hur det kommer att sluta.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
närståendes upplevelser av lidande och sorg inom den palliativa vården. Metod: Studien är en 
kvalitativ analys av självbiografier författade av närstående inom den palliativa vården.  
Resultat: Studien visar på hur närstående kan besparas lidande genom gott bemötande och 
empatisk personal. Resultatet visar på en stor individuell spridning när känslor skall bearbetas 
och sorg komma upp till ytan och accepteras. Slutsats: Att vara närstående till någon i livets 
slutskede väcker svåra och irrationella känslor och tankar hos människor. Att hantera sina 
egna upplevelser och känslor är svårt. Att stödja dessa personer utifrån individuella behov har 
en avgörande roll för reducering av deras lidande.  
 
Nyckelord: Lidande, litteraturstudie, närstående, palliativ vård, sorg.  
 

ABSTRACT  
Background: People who is close to patients suffering from incurable diseases experiences 
both suffering and grief. It is hard to be there for someone and at the same time handle your 
own grief. This can create feeling of anxiety, stress and guilt. Problem: Near related persons 
might not accept the further loss of someone near, the hope remains until it is final. They may 
not know the whole width of the situation, not acknowledge to the patient or himself how it is 
going to end. Aim:  The aim with the literature study was to describe close ones experiences 
of suffering and grief within the palliative care. Method: The study is a qualitative analysis of 
autobiographies written by people close to patients in the palliative care. Result: The study 
shows how close ones can be spared suffering and grief through kind treatment and empathic 
personnel. The result shows a great individual dissemination when feelings are to be worked 
trough and grief gets to the surface and is accepted. Conclusion: To be close to someone in 
the end of his or her life wakes hard and irrational feelings and thoughts in people. To handle 
your own experiences and feelings is difficult. To support these persons due to their 
individual needs is a crucial part in reducing there suffering.  
 
Keywords: Close ones, grief, literature study, palliative care, suffering.
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1. INLEDNING 
I kontakten med döden i vården väcktes frågan om närstående i den palliativa vården och 
deras resa mot accepterande av situationen. Denna studie fokuserar på närstående och deras 
roll som vårdare i patientens närhet i den palliativa vården. En närstående som upplever ro i 
den situation som råder kan vara ett stöd för patienten. En närstående som inte vill och kan 
acceptera patientens ”öde” kan projicera sin egen oro, stress, ångest och skuldkänsla mot 
patienten. Ett vårdande av hela patienten, en holistisk vård, innebär att vårdpersonalen även 
vårdar deras närstående. Genom att möta dessa närstående i sin sorgeprocess och lindra deras 
lidande kan vårdpersonalen ge både dem och patienten verktyg att möjliggöra ett värdigt 
avslut på sina relationer. Detta skulle då ge patienten en fridfullare död och ge patienten ”rätt 
att dö”. Tanken med studien blir då att möjliggöra hanterandet av de verktyg som skall göra 
gott och vara till gagn för patienten. Det lidande som närstående genomgår, och som i ett 
senare steg kan bli till ett lidande för patienten och sedan eventuellt ett livslidande för den 
närstående när patienten är borta, introducerar vi i denna studie som ett närståendelidande.  
 

2. BAKGRUND 
Vårdvetenskapens utgångspunkt är patienten med betoning på patientens perspektiv av dennes 
hälsa/ohälsa i sin livssituation och på vårdandet. Vid vissa sjukdoms- ohälsotillstånd där det 
inte finns några möjligheter till kurativ behandling kan närståendes perspektiv inte uteslutas. 
Patientens livsvärld, den verklighet som patienten lever i, dennes dagliga tillvaro och 
vardagsliv måste uppmärksammas och förstås. Med ett medvetet etiskt vårdande av patienten 
i dessa situationer, som i den palliativa vårdformen, kan vårdandet tillämpas med ett 
närståendeperspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2002).  Den 
mänskliga omsorgen kan kopplas till detta perspektiv. Varje människa är beroende av andra 
människor och varje människa vårdar och blir vårdad. Denna omsorg sker dels i relationen 
mellan närstående och patient, men också mellan närstående och vårdare. Sjöstedt (1997) 
återger teoretikerna Watsons, Leiningers och Roachs beskrivning av vårdande som mänsklig 
omsorg, vilken har sin grund i dels kulturen, men också interpersonellt. Människan har en 
förmåga att vårda bara genom att vara, att vara människa är att utöva omsorg. Detta gör hon 
genom att uttrycka kärlek, medlidande, sorg, glädje, nedstämdhet och förtvivlan. Att vårda 
handlar om att hjälpa, stödja och skydda och där den som är i behov av vård uttrycker både 
positiva och negativa känslor. Att vårda innebär också att tillfredsställa allmänmänskliga och 
personliga behov i relation till det dagliga livet (Sjöstedt, 1997).   
 
Studiens perspektiv är närstående och är det grundläggande begreppet för arbetet. Palliativ 
vård är dess kontext eftersom studien avser följa närstående till patienter i livets slutskede, 
oavsett sjukdom eller om patienten vårdas på sjukhus eller i hemmet. De två andra begreppen, 
sorg och lidande, ses som en naturlig del i den process som närstående till patienter i den 
palliativa vården genomgår. Utifrån tidigare forskning görs också en beskrivning om hur det 
är att vara närstående i den palliativa vården.  
 
2.1 Närstående  
Närstående är de personer som finns i patientens närhet. Anhöriga ses som någon som har 
direkta blodsband, medan närstående associeras till patientens närmaste sociala nätverk. 
Närstående kan till exempel vara en vän, granne, partner, sambo eller släkting, en person som 
bryr sig om, en som patienten har förtroende för (Svensk sjuksköterskeförening, 2004).   
 
Att vara närstående i palliativvården innebär för den enskilda individen att hon/han genomgår 
en förändring i livet. Det är också ett delande av olika upplevelser och erfarenheter, de delar 
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sjukdomen, besök på sjukhus, samt lidandet med den andre, men också positiva stunder och 
att göra det bästa av dem. Det är en känslomässig balansgång – att gå på en spänd lina. Det är 
en njutning att vara tillsammans den tid som är kvar, men samtidigt veta att det inte varar, att 
det kommer att förändras. Behov finns av att komma ifrån och samtidigt veta att patienten inte 
vill att främmande människor tar hand om henne/honom. Det innebär också att hjälpa att 
förstå vad som händer, vara fokuserad på personen, vara nära och att vara borta från det 
vanliga sociala livet. Samtidigt håller de närstående fast vid sina känslor för patienten och 
håller fast vid sina sociala aktiviteter. Det är en känsla av kris och de är alltför upptagna av 
den svåra situationen för att kunna tänka på framtiden och hur den ska bli (Duke, 1998). 
Hudson, Quinn, Kristjanson, Thomas, Braitwaite m.fl. (2008) beskriver det stöd som behövs 
för att närstående skall kunna fungera i rollen som vårdare. Det handlar med andra ord om att 
axla en roll och samtidigt fungera i den tidigare relation som fanns mellan patienten och 
närstående.  
 
Att vara närstående innebär att följa alla sjukdomens upp- och nergångar och de egna behoven 
åsidosätts ofta (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). En vänskapsrelation mellan 
två vuxna människor förändras, och kan mer likna att vara mamma till ett litet barn. 
Närstående kan känna sig både obekväma och osäkra i den nya situationen. Ett dilemma 
upplevs, att å ena sidan stötta patienten i dennes vilja och å andra sidan det som närstående 
upplever som den rätta och säkra vården (Holmberg, 2006). 
 
2.2 Palliativ vård   
Palliativ vård betyder mantelomsvept vård, det innebär att vårdpersonalen tar hand om hela 
människan. I en sjuk människas miljö så finns ofta nära och kära som liksom patienten, 
påverkas känslomässigt. Den palliativa vården har också till uppgift att finnas till för 
närstående. Människor som befinner sig i en känslomässig kris kan bete sig på ett sätt som de 
aldrig gjort förut. Patienten, liksom dennes närstående behöver hjälp med att både leva och att 
möta döden. Livet tar inte slut vid en diagnos, det förändras. Vårdpersonalens uppgift är att 
stödja både närstående och patient att leva så normalt som möjligt, genom att de närstående är 
delaktiga i vården och orkar vara stödjande och närvarande på patientens villkor (Fridegren & 
Lyckander, 2001). 
 
Den palliativa vården är en helhetsvård och de närstående blir här en naturlig del av vården, 
eftersom de både är med patienten på sjukhuset och de finns i patientens hemmiljö. Frågor 
väcks om meningen med sjukdomen och livet, skuldkänslor aktiveras lätt när man förstår att 
någon skall dö (Fridegren & Strang, 2003/2004). Palliativ vård är en form av lindrande vård 
och den inriktas på att lindra lidande när det inte går att bota. Det är ett teamarbete mellan 
olika experter, där kommunikation och relation med både patienter och närstående är en viktig 
del i detta arbete (Ericsson & Ericsson, 2002).  Omvårdnaden är av central betydelse i denna 
vårdform och trygghet är ett nyckelord i vårdandet. Gemenskap och bra kontakt med 
närstående skapar trygghet i omvårdnaden och genom att sjuksköterskor stödjer både patienter 
och närstående skapas en trygg situation (Karlsson & Sandén, 2007). 
 
Palliativ vård innebär att vården ska uppnå bästa möjliga livskvalitet för både patient 
och närstående. Denna vårdform innebär också att ge närstående hjälp att hantera 
patientens sjukdom från diagnos till att denne avlider (Mayland, Williams & Ellersham, 
2008). Samma beskrivning ges av Henoch (2002) med fokus på stöd till närstående så 
att de ska orka med situationen både under sjukdomstiden och under sitt sorgearbete. 
Detta sker med en öppen kommunikation om att patienten är döende. Vårdformen utgår 
från en helhetssyn med fysisk, psykisk, social och andlig dimension. Veerbeek, Zuylen, 
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van Swart, Maas, van der Vogel-Voogt m.fl., (2008) beskriver även de den palliativa 
vården som ett stöd med fokus på livskvalitet hos patienten och de närstående.  
 
2.3 Lidande 
Lidande kan ses som ett svar på olika förluster. Det kan vara förlust av en smärtfri tillvaro, 
förlust av hälsa, förlust av värdighet, förlust av rörelseförmåga, förlust av en förväntad 
framtid, förlust av någon annan eller förlust av sig själv. Många synonymer kan illustreras till 
uppkomsten av lidande, så som smärta, oro, obehag, plåga, elände, ont i bröstet, tortyr och 
sorg. Ett känslomässigt lidande är fyllt av ledsamhet, personen kan både gråta och skrika. 
Hon/han pratar med den som lyssnar, repeterar historien om förlusten om och om igen för att 
övertyga sig själv om att mardrömmen är verklighet. När en katastrof inträffar så reagerar 
individen med chock, tillståndet är akut och personen försöker ta till sig vad som har hänt. 
När hon/han gjort det och också förstår att hon/han måste ta sig samman för att överleva och 
ta sig igenom situationen så uppstår ett lidande (Morse, 2001). 
 
Om en person upplever att hon inte kan leva upp till förväntningarna och kraven på att ta hand 
om sin nära och kära, kan detta leda till ett lidande. Att bli vårdare innebär att det sker en 
rollförändring i livet, personen kan då inte leva på det sätt som den är van vid. Förändringen 
och kraven är ett hot mot identiteten och en upplevelse av förlust av helhet och kontroll. De 
mål som har funnits i livet upplevs som förlorade och om hon inte når en förståelse för hur 
hon ska kunna fungera i den nya situationen så hotas hennes liv som person. I detta lidande 
finns också en sorg över det som varit och det som är på väg att förloras (Wiklund, 2003).  
 
Livslidande är något som berör hela människan och är knutet till en upplevelse av att inte 
kunna leva upp till sin roll. Det skapas som en konsekvens av att uppleva sig stå ensam i 
situationen där känslor och tankar blir övermäktiga om man inte får tillfälle att ventilera 
dessa. Till dessa känslor och tankar kommer den trötthet och utmattningskänsla som 
förstärker upplevelser ytterligare och därmed skapar ett större lidande. Sjukdomslidande är 
kopplat till de symtom och problem som följer med sjukdomen. Vårdlidande är det lidande 
som uppstår i samband med vård eller behandling eller vid brist på dessa. Vården är till för att 
människan skall kunna leva trots sjukdom och alla medel skall användas för att minska 
lidandet (Eriksson, 2003).  
 
Förståelsen har varit bristande för vård i livets slutskede och kvaliteten på vården har inte 
varit tillfredsställande (Kaufer, Murphy, Baker & Mosenthal, 2008). Lidande uppkommer 
alltid i palliativ vård. Monterosso och Kristjanson (2008) förklarar detta med att närstående 
till patienterna påverkas både emotionellt, psykiskt och finansiellt och att detta skapar en 
permanent förändring i den struktur de annars är vana vid före insjuknandet. Vidare visar 
studien att en tidig diagnos reducerar lidandet. Kaufer m.fl. (2008) refererar i sin studie till 
tidigare gjorda undersökningar, som visar att kommunikation, respekt och medlidande 
efterfrågades. Trots detta fick patienter vårdade inom intensivvård inte tala med vare sig 
sjuksköterska eller läkare om sitt tillstånd ens en gång per dag vilket upplevdes som orsak till 
lidande. Veerbeek m.fl. (2008) skriver att information som ges kontinuerligt, till patient och 
närstående tillsammans med ansvarig läkare är en avgörande aspekt för att upprätta en 
kommunikation även mellan patient och närstående. Vet patienten att de närstående (och vice 
versa) har samma information kommer det vara lättare att upprätta en kommunikation dem 
emellan och känslor av att behöva dölja vad man vet reduceras. Detta minskar också det 
upplevda lidandet som kommer av den bristande kommunikationen.  
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Kaufer m.fl. (2008) tar i sin studie upp en femstegsmetod som skall hjälpa familjer i palliativ 
vård, likväl som patienten. Här handlar det om att på olika sätt möta patienten i de olika 
lidandefaserna där information och kunskap, bemötande och feedback är några av verktygen 
som anses göra metoden framgångsrik. Att tidigt knyta kontakt med någon det finns ett 
förtroende för, verkar vara ännu ett sätt att komma i kontakt med sina känslor och få beskriva 
sina upplevelser. Denna ”någon” kan vara en kurator, sjuksköterska eller läkare. Det viktiga 
är att denna ”någon” finns tillgänglig under stor del av sjukdomstiden och inte blir en tillfällig 
kontakt utan att personen följer den närstående och blir en slags fast punkt.  
 
2.4 Sorg 
Enligt Ottosson (2008) är sorg en reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående. Det 
är en form av traumatisk kris och är en process som den drabbade genomgår. Den uttrycks på 
olika sätt och många olika känslor finns i sorgen. 
 
Grimby (2002) visar att sorg är en process som den drabbade går igenom för att 
acceptera det oacceptabla. De olika faserna som den sörjande går igenom växlar med 
varandra. Både fysiska och psykiska reaktioner förekommer av skiftande slag. 
Sorgearbete innebär att inse förlusten och så småningom kunna leva vidare med den 
som en integrerad del i sig själv. Detta kräver mycket energi och sörjande är ofta 
väldigt trötta. Hon påvisar också effekterna av den antecipatoriska sorgen - den 
närstående sörjer redan innan patienten är död - ett sätt att ta till sig förlusten innan den 
inträffat. Att få stöd i denna fas kan hjälpa båda parter att se sammanhang och mening. 
Sorg upplevs som en känsla av overklighet och rymmer många olika känslor. Den är ett 
uttryck för att försvara sig mot det smärtsamma. Vrede kan riktas mot omgivningen och 
skuldkänslor kan uppstå. Fast den drabbade haft tid under sjukdomsperioden att 
förbereda sig så upplevs ändå döden för många att den kommer för tidigt.  
 
Effekterna av den separation en förlust innebär är att det framkallas både avskiljande 
och sorg.  Att förlora en livskamrat är för de flesta individer en katastrof.  
Trots att deltagarna i studien hade vetat när ungefär tiden var inne för att deras 
make/maka skulle dö kom känslor av chock och rädsla som kändes helt annorlunda än 
de känslor som känts under sjukdomstiden. De upplevde ensamhet, tomhet, 
övergivenhet, isolering, ledsamhet och ilska. Bara att uträtta små saker kräver mycket 
energi för en person som sörjer. Ett behov finns av att bli omhändertagen och att bli 
tröstad. Något som också är viktigt i sorgearbetet är att komma ihåg och konstruera 
minnen för att finna mening i det ofattbara (Duke, 1998).  
 
Även Monterosso och Kristjanson (2008) påvisar hur sorg i olika stadier påverkar 
närstående när sorgen börjar växa och de inser att behandlingen inte längre är kurativ. 
Att hantera sorgen är avgörande och om osäkerheten möts med ledsagning till 
förståelse från vårdpersonalen kan sorgen hanteras och resultera i kvalitet istället för 
lidande.  Fridegren och Strang (2003/2004) menar att för närstående är sorgeprocessen 
ingen vanlig kris och det kan ta flera år att bearbeta den. Sorgen kan upplevas 
skrämmande både för den som är drabbad och för dennes omgivning. Det är därför 
viktigt att veta hur sorg kan uppträda. Den börjar ofta redan under sjukdomstiden och 
man sörjer både förlust och den gemensamma framtid som man inte kommer att få 
uppleva. 
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2.5 Att vara närstående inom palliativ vård 
Närståendes erfarenheter av den palliativa vården är att information är det som ger 
störst stöd och vården upplevs då kvalitativ (Monterosso & Kristjanson, 2008). Likaså 
framkommer detta hos Veerbeek m.fl., (2008) där vårdarens typiska roll beskrivs som 
utbildande och informativ. Även Kaufer m.fl. (2008) visar i sin studie att en informativ 
vård, tillsammans med upprättande av kommunikation mellan vårdpersonal och 
närstående, är det som efterfrågas av närstående till patienter som vårdas palliativt.  
 
Information är avgörande för upplevelsen av en god vård med minskat lidande hos 
närstående och ger därigenom förmodligen en klarare bild av tillståndet för att mer 
effektivt bearbeta sorgen utifrån fakta. Sorg är dock aldrig statisk och varje 
sorgeprocess högst individuell. Korrekt information kan dock hjälpa att inte sörja 
komponenter som inte egentligen existerar. Studien visar också att en efterfrågad 
komponent i vården är att patienten har samma vårdare för att därigenom öka 
upplevelsen av en tillfredsställande vård. Andra avgörande komponenter är att vara 
delaktig i beslutsfattande (Kaufer m.fl., 2008).  
 
Att ha möjlighet att kommunicera tankar och känslor beskriver Mayland m.fl. (2008) 
som en viktig del i den psykiskt stödjande vården av närstående. Ett allvarligt och 
kroniskt tillstånd påverkar närstående och det blir en daglig kamp att hålla en så normal 
livsföring som möjligt (Brännström m.fl., 2007). Palliativ vård skall fokusera på 
patienten och dess närstående och inte mätas i effektivitet med kliniskt fokus 
(Neergaard, Olesen, Jensen & Sondergaard, 2008).  
 
Närstående vill att patienten ska ha det så bra som möjligt. Med detta kommer pressen och 
viljan att räcka till (Andershed, 2004). Detta beskrivs som emotionell stress uttryckt i vrede 
och skuld, där osäkerheten i relationerna ofta leder till social isolering (Benzein & Saveman, 
2004). Konstant oro finns över det oförutsägbara i situationen. De närstående påverkas när en 
person är svårt sjuk, de får ett ökat ansvar för vårdandet och en reducerad upplevelse av 
personlig frihet. Det är ett komplicerat liv, ett ”överlevande” kaos som ofta leder till dålig 
sömn och energin räcker inte till för att ha ett socialt liv utanför hemmet. Genom den 
palliativa vården delas ansvaret och de slipper känna sig ensamma. De får fysisk hjälp i form 
av det praktiska men också psykiskt stöd, de får en paus, en möjlighet till andhämtning 
(Brännström m.fl., 2007).  
 
Patientens upplevelse av trygghet av att vårdas i hemmet är något som återigen ställer krav på 
närstående. Sjuksköterskans lyhördhet samt förståelse av de närståendes känslor till 
patienterna är då viktiga aspekter i vården (Karlsson & Sandén, 2007). Närståendes situation 
och upplevelse av det nya ansvaret som följer, leder till svårigheter att balansera mellan att 
erbjuda sin kapacitet eller upplevas som en börda. Det handlar om att finnas till, vara 
närvarande och en länk till sjukvården i många fall. God kommunikation, information, 
vårdpersonalens attityder samt förmåga att lyssna, är delar som är beroende av närståendes 
upplevelse av att vara tillfreds med vården (Andershed, 2006). 
 

3. PROBLEMFORMULERING  
Att acceptera att någon som står en nära är obotligt sjuk och kommer att dö är aldrig enkelt. 
Att förlora någon på grund av sjukdom verkar svårare än att förlora någon på grund av ålder.  
Många närstående vill inte ta till sig att deras nära och kära ska dö och lever i förnekelse. De 
vill, eller kan inte, släppa hoppet och håller fast vid det på ett sätt som utesluter acceptans av 
patientens situation.  
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Om patienten accepterat sin situation, så tror vi att det finns ett behov att även de närstående 
ska göra det. Detta för att lindra lidandet hos densamme i den förändrade livssituationen. Att 
vara närstående inom den palliativa vårdformen, där omvårdnaden präglas av omsorg om hela 
familjen, det vill säga både närstående och patient, är en komplex situation.  
 
Vi skulle vilja komplettera begreppet lidande med ett lidande för dem som står bredvid, ett 
närståendelidande. Det är vår högst personliga erfarenhet att detta begrepp saknas inom den 
palliativa vården. Att uppmärksamma och på allvar bemöta de närståendes lidande och sorg 
ser vi som en självklarhet för morgondagens vård. De närstående är en viktig del i patientens 
miljö och deras upplevelse av vården innebär inte nödvändigtvis att patienten upplever 
detsamma. Detta är dock de närståendes upplevelser och måste tas på allvar. Det kan uppstå 
svårigheter för vårdpersonal att i en vårdsituation reducera lidande för närstående och 
samtidigt ha patientfokus. En vård kompletterat med fokus även på närståendes lidande skulle 
dock kunna ge förutsättningar att bättre bearbeta sorgen och förlusten och därigenom minska 
lidandet. 
 

4. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av lidande och sorg i den 
palliativa vårdformen. 
 

5. METOD 
För att få svar på detta syfte har en kvalitativ metod använts där material av berättande 
karaktär, i detta fall självbiografier, analyserats. Genom att analysera berättelser om hur 
människor erfar sin värld så kan människors upplevelser fångas och beskrivas (Dahlborg 
Lyckhage, 2006).  
 
5.1 Datainsamling 
Litteratursökningen av biografierna gjordes manuellt bland biografier på Märsta bibliotek. 
Sökningen resulterade i sju biografier som stämde överens med våra urvalskriterier. Dessa 
kriterier var att de utifrån ett närståendeperspektiv skulle beskriva de bärande begreppen, 
närstående, palliativ vård, lidande och sorg. Av dessa sju valdes fyra biografier ut genom att 
läsa sammanfattning på baksidan och snabbt ögna igenom böckerna. Att valet föll på fyra 
stycken till att börja med berodde på att vi trodde oss kunna få ett tillräckligt material för 
studien genom dessa biografier. Eftersom syftet med studien var att beskriva upplevelser, lät 
vi oss inte begränsas i sökningen av en speciell relation som make/maka eller barn. Ingen 
etikett kan sättas på upplevelser utifrån en given relation, utan känslor som leder till dessa 
uppkommer utan att vi kan kartlägga eller förutsäga dem alla. Det intressanta i sammanhanget 
blir istället att ett större spektrum av upplevelser kan presenteras genom utvecklingen av 
vården. Tre av böckerna vi valde var från 2004 och 2005, den fjärde var från 1996. Denna 
uppfyllde dock våra kriterier och vi valde därför att ha med denna. 
 
Böckerna är publicerade på svenska, eftersom sökningen endast gjordes på svenska böcker. 
De är skrivna av närstående som berättar om sina erfarenheter och upplevelser i samband med 
att deras barn respektive fru har genomgått en sjukdom med dödlig utgång. De berättar om 
möten med vården, om både sorg, lidande och glädje samt om deras sista tid tillsammans. De 
belyser företeelsen vi problematiserat och är även relevant för studiens kontext (Dahlborg 
Lyckhage, 2006). Nedan följer en redogörelse för böckerna vi använt i analysen.  
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”Inuti sorgen”  (Andersson, 2004) är en biografi om sonen Joel som dog i cancer 14 år 
gammal. Hans pappa, Tord, återger tiden från diagnos till Joels bortgång genom att beskriva 
deras resa, känslor av hopp och förtvivlan genom noggranna beskrivningar av upplevelser 
kring allt som har med Joels sjukdom att göra. 
 
”Det är ju cancer” (Karlsson, 2005) är en biografi om Ankis dotter Lina som drabbas av 
leukemi och under berättelsens gång går bort i sjukdomen. Biografin beskriver närståendes 
upplevelser kring Linas sjukdom. Hon beskriver hur man som förälder är helt maktlös och 
tvingas se på när sitt barn lider. 
 
”Alla frågor börjar med varför” (Eneslätt, 2004) är en biografi som handlar om Ullas vuxna 
dotter Maria och hennes kamp mot bröstcancern. Vi får i berättelsen följa Maria, hennes 
mamma, make och dotter och deras känslor under resan med sjukdomen som ledde till Marias 
död. 
 
”Min Maj, Att vårda den du älskar” (Edmark, 1996) är en självbiografi skriven av Majs make 
Ove och handlar om hennes och hans gemensamma kamp mot sjukdomen ALS. De har från 
början ett intensivt kärleksförhållande som sedan i och med sjukdomen förändras eftersom 
han blir hennes personliga assistent och ständiga vårdare. 
 
5.2 Dataanalys 
Analysen i den modell vi valt kan delas in i tre delar. Utifrån textens helhet identifieras först 
meningsbärande delar genom att ställa frågor till texten, vad det är som sägs, hur det sägs och 
vilken innebörd det har. Teman skapas utifrån de meningsbärande delarna med dess 
innebörder och utifrån dessa skapas till sist en ny helhet. Genom analysen klarläggs hur 
delarna hänger ihop i en berättelse (Dahlborg Lyckhage, 2006). Skapandet av teman sker för 
att processen skall kunna röra sig fram och tillbaka mellan textens helhet och delar. Teman är 
kärnan för den kvalitativa analysen (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
Berättelserna läste vi enskilt och en berättelse i taget. Vi bekantade oss med materialet genom 
att läsa det flera gånger för att se helheten. Under analysens gång växte frågor fram till texten. 
Detta gjorde att vi, genom en samtidig dialog med texten, som också beskrivs av Dahlborg 
Lyckhage (2006), fann de meningsbärande delarna (tabell 1). Vi noterade var och en för sig 
delar i texterna som vi uppfattade som meningsbärande delar utifrån begreppen lidande och 
sorg. Dessa delar jämförde vi sedan tillsammans och förde en diskussion om deras betydelse 
och relevans i förhållande till studien. Den övergripande förståelsen gjorde att vi sedan kunde 
vandra mellan helhet och delar. Vidare kartlades vad som sägs, hur det sägs och vilken 
innebörd detta har i sitt sammanhang Vi förde sedan samman det vi hittat utifrån likheter och 
skillnader och skapade teman (tabell 2).  
 
Utifrån varje tema beskrevs sedan den nya helheten i en sammanfattande text på ett 
strukturerat sätt Vi har genom analysen försökt vara så öppna som möjligt och vår vilja har 
varit att både fånga och förstå vad som sägs i texterna för att finna de data som har skapat våra 
teman. Den kvalitativa metoden som vi använt oss av kännetecknas just av öppenhet och att 
den är induktiv (Jacobsen, 2007). 
 
Resultatet av analysen är en beskrivning utifrån våra teman och tillvägagångssättet 
presenteras i matriserna i bilaga 1 (lidande) och bilaga 2 (sorg). I matriserna kan läsaren följa 
hur helheten delats upp i mindre delar för att under rubrikerna lidande och sorg finna de 
teman som mer ingående och detaljerat beskriver upplevelserna.  
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Tabell 1 - Exempel på fråga för att identifiera meningsbärande del, meningsbärande del, vad 
som sägs/hur det sägs och innebörd.  
Fråga för att 
identifiera 
meningsbärande del. 

Meningsbärande del Vad sägs?/Hur sägs 
det? 

Innebörden? 

9. Vilka roller 
förväntas närstående 
axla? 

Identitet Marias mamma 
beskriver sina 
skiftningar i 
uppgifter för att i 
stunden finnas till på 
rätt sätt för Maria 
(Eneslätt, 2004).  
Karlsson (2005) 
beskriver de 
närståendes olika 
roller utifrån deras 
styrkor och 
svagheter, men också 
dagsform och 
omständigheter. 
Edmark (1996) 
berättar att han nu 
var hennes vårdare, 
den intima relationen 
som make försvann. 

Närståendes roll 
förändras i och med 
sjukdomen och 
växlar mellan 
observatören, 
språkröret, 
tryggheten, länken 
till verkligheten mm. 
Svårt ansvar att axla 
och en komplex 
uppgift att utföra.   

I figuren ovan gestaltar sig ett närståendelidande, vilket tillsammans med andra meningsbärande delar kommer 
att sammanfattas i sammanställning av teman. Se nedan.  
 
Tabell 2 - Exempel på sammanställning av teman. 
Tema  Innehåll  Citat som belyser 
1. Närståendelidande Genomgående ser vi hur 

närstående önskar finnas till 
konstant. Ett lidande uppstår 
när deras ansträngningar inte 
upplevs räcka till, eller när 
begränsningarna blir 
påtagligt gällande.  
Enelätt (2004) beskriver sig 
som statist i verkligeheten 
och Karlsson (2005) delger 
oss hur hon tillfälligt flyr 
verkligheten för att orka och 
hur hon lider av maktlöshet.  
Edmark (1996) beskriver att 
han inte kunde lämna huset 
långa stunder men var 
tvungen att komma bort för 
att orka. 

”Mitt hjärta grät. Hon ville 
skydda mig, men vad 
upplevde hon själv 
egentligen?” (Eneslätt, 2004, 
s. 29). ”Mormor, du måste 
trösta mamma nu, för jag kan 
inte göra någonting här” 
”…med sorg längst in i 
själens botten” (Eneslätt, 
2004, s. 41). ”Sömnen hade 
gett mig vila. Nu måste jag 
på något sätt tillbaka till 
verkligheten” (Karlsson, 
2005, s. 57).  ”Ju sjukare Maj 
blev desto mer krävdes det 
av mig” (Edmark, 1996, s. 
133). 
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Som tema till lidande fann vi, i enlighet med Katie Eriksson (2003) att vårdlidande, 
sjukdomslidande och livslidande var lämpliga rubriker. Med tanke på vårt perspektiv, samt på 
grund av hur närstående står bredvid i vårdandet av patienten, valde vi att komplettera med ett 
närståendelidande. Dessa var alla lidanden som framträdde i texterna och där beskrevs genom 
de närståendes upplevelser. Vårt val av indelning skedde därför enbart på grund av att vi, i 
enlighet med gällande forskning, kunde finna och kategorisera dessa lidande på beskrivet sätt.  
 
Som tema till sorg fann vi, att hantera den egna sorgen, bemöta andras sorg, antecipatorisk 
sorg och acceptans i sorgen. Dessa växte fram under analysen och anses av författarna vara 
lämpliga teman för att grundligt beskriva och sammanfatta sorgen hos närstående. Dessutom 
tycker vi oss kunna se samma teman i bakgrunden genom artiklarna och anser oss därför även 
här ha en vetenskaplig förankring.  
 
5.3 Etiska överväganden 
Självbiografier är redan publicerat material, godkännande från författarna att få använda deras 
biografier i forskning behövs då inte. Denna medvetenhet har resulterat i att vi har låtit de 
egna värderingarna stå utanför och analysen har bestått av en tolkning av författarnas budskap 
om sina upplevelser. Medvetenhet finns dock om att vår förförståelse kan finnas med i vår 
analys och tolkning, men vårt mål är att studien så långt som möjligt skall förmedla 
författarnas upplevelser. Med denna redovisning gjort om tillvägagångssätt samt syfte och 
problemformulering är det vår övertygelse om att vår studie är etiskt försvarbar och inte 
kommer att orsaka berörda personer intrång på deras integritet eller på annat sätt skada. Att 
säkra tillförlitligheten i resultatet görs genom att både referenser och citat noggrant anges och 
kan kontrolleras av läsaren. I fallet med självbiografi har läsaren möjlighet att återgå till 
texten i biografin. Att tolka andras upplevelser och känslor kan skapa frågetecken inför vårt 
resultat (Forsman, 1997). Tanken med vår metod är därför att i diskussionen koppla analysen 
av det obearbetade materialet, i form av dessa biografier, till aktuell forskning på området 
(Friberg, 2006).  
 
6. RESULTAT 
Nedan följer en presentation av vårt resultat utifrån begreppen lidande och sorg. 
 
6.1 Lidande 
Här presenteras de fyra temana närståendelidande, vårdlidande, sjukdomslidande och 
livslidande som visar sig i närståendes upplevelser. En beskrivning av dessa fyra teman finns i 
tabell 3. Att sätta etiketter på individuella upplevelser som lidande är svårt för att inte säga 
omöjligt. Därför ansågs att Katie Erikssons lidandebegrepp (Eriksson, 2003) med sin 
vetenskapliga förankring närmast sammanfattade det analysen av biografierna visade.  
 
Matrisen i bilaga 2 beskriver de delar vi funnit i studien där vi ansåg oss se exempel på 
lidande hos de närstående. Tabell 3 nedan visar de teman analysen gett och resultatet 
redovisar.  
 
Tabell 3 – Teman under lidande.  
Närståendelidande Vårdlidande Livslidande Sjukdomslidande 
Ett lidande för dem 
som står bredvid 
patienten. 

Ett lidande orsakat av 
vården av patienten 

Ett hot mot 
människans existens, 
ett lidande som 
påverkar hela 

Ett lidande orsakat av 
patientens sjukdom. 
Närstående lever 
indirekt med 
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människan.  sjukdomen och dess 
verkningar.  

 
I biografiernas texter gestaltar sig kombinationer av lidande. En förklaring till detta är att 
inget lidande till 100 % går att särskilja från ett annat utan alla är mer eller mindre orsaker 
eller konsekvenser av varandra.  
 
6.1.1 Närståendelidande 
Genomgående visar analysen hur närstående önskar finnas till konstant. Att vara nära, vara 
tillgänglig och kunna ställa upp på alla patientens önskemål verkar betydande (Karlsson, 
2005). Ett lidande uppstår när närståendes ansträngningar inte upplevs räcka till, eller när 
begränsningarna blir påtagligt gällande. ”Jag hade gjort vad som helst för att befria henne från 
den försvagande smärtan och ångesten i hennes kropp och själ” (Eneslätt, 2004, s. 40). 
Närståendes önskan att göra patientens vardag betydelsefull och innehållsrik är stor, men 
begränsningar finns att finna i såväl omständigheter, patientens hälsa som de närståendes egen 
kapacitet. ”Mitt hjärta behövde Maria och hon behövde någon, som älskade henne, hos sig” 
(Eneslätt, 2004, s. 39).  
 
Att ha kunskap om att tiden är knapp visar på ökat engagemang för att göra varje dag 
värdefull. När patienten sedan inte kan få den önskade nyttan av ansträngningen uppstår 
ytterligare känslor. Detta gestaltas bland annat i Linas morfars försök att få Lina att äta genom 
att skapa sitt ”Morfar Bosses specialkök”. Linas mamma betonar i boken att Lina måste äta 
trots att de av erfarenhet visste att hennes fysiska status med torra slemhinnor, illamående 
med mera, gjorde att detta var svårt (Karlsson, 2005). ”Morfar Bosses specialkök” blev för 
dem alla ett sätt att göra vad de kunde för Lina. ”Maten var ett ständigt och stort problem. 
Morfar var uppfinningsrik och ville hjälpa Lina” (Karlsson, 2005, s. 42). Genom att bara se på 
när hon led skapades av hennes sjukdomslidande ett närståendelidande för de i hennes närhet.  
 
Att stå bredvid och se på skapar känslor av overklighet och maktlöshet. Att fly för att orka 
visar sig i analysen som en väg att tillfälligt underlätta vardagen. Eneslätt (2004) beskriver sig 
som statist i verkligheten och Karlsson (2005) delger oss hur hon lider av maktlöshet. Att som 
närstående vara delaktig i den goda vården är en sak, men att själv uppleva den goda vården i 
dessa komplexa situationer kan vara svårt. Patientens önskan eller patientens upplevelse av 
vad en god vård är överensstämmer inte alltid med den närståendes önskan och upplevelse. 
Detta uttrycks när Lina valde att stanna i hemmet, trots det ökade behovet av medicinsk vård. 
Linas mamma kände inte när beslutet fattades att detta var ett klokt och genomtänkt beslut, 
men skriver senare i boken hur det kändes som det enda rätta att göra. Lina ville vara hemma 
och hennes önskan blev därmed en annan än moderns vid det tillfället. ”Jag kunde inte förstå 
hur det kunde vara värt allt detta för att vara hemma, men det var det” (Karlsson, 2005, 
s.100). I analysen framgår att patienten många gånger har en annorlunda upplevelse av sina 
behov än vad närstående har vid samma tillfälle. Att erkänna behovet av att skapa egen tid i 
kaoset upplevs svårt när man känner att ens närvaro inte går att undvara. Ove kunde inte 
lämna huset långa stunder men var tvungen att komma bort för att orka. Även när de andra 
assistenterna arbetade krävdes hans närvaro, Maj behövde hjälp med allting (Edmark, 1996). 
 
Ett närståendelidande kan också sträcka sig till att omfatta de man känner, att man försummar 
övriga familjen. Detta visar sig tydligast i Linas och Joels familj, där det också finns syskon 
som påverkas av situationen. Karlsson (2005) beskriver ett samtal angående sonens 
födelsedagsfirande dagen efter. ”Jag blev ledsen under samtalet, allt kändes så sorgligt. Jag 
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förstod att det måste vara tråkigt för Lucas att vi inte skulle vara hos honom på hans 
födelsedag” (s. 29).  
 
Men ett närståendelidande kan också lindras av att närstående hjälps åt att vara en del i vården 
av patienten. ”Mådde Lina bra mådde vi andra bra, var Lina glad var vi glada och så vidare” 
(Karlsson, 2005, s. 16). Föräldrarna turades om att vara på sjukhuset och delgav alltid den 
som var hemma information om vad som hände. Deras olikheter gjorde att de kompletterade 
varandra på ett bra sätt. I vissa situationer orkade den ena inte vara den som var stark, då tog 
den andra över.  
 
6.1.2 Vårdlidande 
Personalens bemötande är avgörande för patientens känsla av trygghet och därmed de 
närståendes upplevelse av trygghet (Eneslätt, 2004). Vården skall skapa ett forum med 
utrymme för individen och detta kan endast ske när vården blir individuell och personalen 
inkännande. Personal som hade god relation till Maj ledde till frihet för Ove. Analysen visar 
att närstående kan skapa ett vårdlidande genom att hamna i en vårdarroll som de inte orkar 
med, de vårdar 24 timmar/dygn. Om samhället inte stöttar dessa personer är risken att de går 
över gränsen, vilket kan leda till fysiska eller psykiska övergrepp enligt Edmark (1996). 
 
Vårdlidande uppstår på grund av omständigheter som personalen inte kan förhindra. Det är ett 
lidande som kommer av sjukdomens omständigheter och organisationens uppbyggnad. Lika 
helt och fullt är detta ett lidande orsakat av vården som beskrivs av Karlsson (2005) och 
Andersson (2004) där de flertalet gånger påpekar den ångest och den osäkerhet som orsakades 
av personalbyten och flytt mellan avdelningar. Dock lindrades detta lidande genom att 
personalen nästan uteslutande skapade en atomsfär där känslor av oro, osäkerhet, brist på 
trygghet och ovisshet bemöttes med förstående, empati och en lyssnande attityd. Karlsson 
(2005) skriver om att undantag fanns från detta, men förklarar också att denna upplevelse av 
personalens kylighet likväl kan orsakas, eller späs på, av hennes egen osäkerhet och rädslan 
att visa känslor inför okända människor. Inför isoleringen av Lina på 
transplantationsavdelningen beskriver modern sina negativa tankar, och sina ansträngningar 
för att dölja dessa för Lina.  Just bytet av personal och avdelningar menar Karlsson (2005) 
ökar lidandeupplevelsen. ”En undersköterska som inte alls var särskilt vänlig eller hjälpsam 
tog emot oss” (Karlsson, 2005, s. 72). Liknade upplevelse ses i analysen hos Andersson 
(2004) där personal med stort medicinskt ansvar, som under deras IVA-vistelse, har mer fokus 
på apparatur och medicinska fakta än på patienten och närstående vid deras sida. ”Inget 
socialt småprat, bara rationell och högteknologisk intensivvård av åtta människor i samma 
sal.”, ”Jag märkte att jag var i vägen…” (Andersson, 2004, s. 17).  
 
Anderssons (2004) beskrivning av personalens bemötande för skapandet av känslan av 
trygghet och för att upprätta ett förtroende mellan vårdpersonal, patient och närstående är 
slående. Vid ett tillfälle visades familjen runt på den nya avdelningen. ”Personalen visade oss 
runt, mest för att lugna oss tror jag. De såg säkert att vi inte tog in någon information” 
(Andersson, 2004, s. 13). Detta första möte gjorde dock att det upprättades en relation och en 
känsla av omhändertagande och trygghet. Detta var i denna situation betydligt mer viktig än 
själva informationen. Avgörande för både patient och närstående är personalens bemötande. 
Detta poängteras extra starkt och ständigt i Andersson (2004). ”Jag insåg att det mest 
avgörande för mig var hur personalen bemötte oss, vilket stöd vi fick från dem, hur mycket tid 
de gav oss, hur engagerade de var” (s. 106). Karlsson (2005) beskriver samma behov av ett 
gott bemötande. Engagemang gjorde att de kände sig trygga och omhändertagna på bästa sätt. 
Att göra sig tillgänglig verkar vara av större vikt än att leverera svar på frågor. Frågorna är 
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ofta av den karaktär som inte kan besvaras. Att då som vårdpersonal våga finnas till i denna 
miljö av osäkerhet och ovisshet är det som påtalas vara grunden för den trygghet och värme 
som behövs.  
 
Analysen visar också ett vårdlidande där närstående gör sig delaktig i patientens lidande. 
Detta blir en kombination av vårdlidande och närståendelidande. En upplevelse av att svika 
uppkommer när den närstående kan välja att inte följa med på en behandling. Den möjligheten 
har inte patienten. Ett talande exempel på detta är när Lina (Karlsson, 2005) skall genomgå, 
och som modern uttrycker det utsättas, för ryggstick. Ryggstick är något Lina avskyr och 
denna gång inte blivit informerad om det förrän det var dags. Hon blev förtvivlad och ledsen, 
mamman hatade det. Hon kände med henne och kände sig både liten och utlämnad. Hennes 
sammanfattning av upplevelsen blir större än själva sticket där mamman utökar beskrivningen 
av upplevelsen med att beskriva sina negativa känslor inför hela isoleringen. Känslor kommer 
upp till ytan och bemötandet blir än mer viktigt i situationer som är extra laddade, här på 
grund av isoleringen. ”Vi hade ingen aning om hur det såg ut utanför avdelningen, det enda vi 
sett var det kala rummet där vi placerats att vänta. Den enda kontakten vi hade med 
omvärlden var en otrevlig undersköterska och en för oss okänd läkare som sade att Lina 
senare samma dag skulle få ett ryggstick, vilket hon hatade” (Karlsson, 2005, s.73).  
 
Det som sammanfattar vårdlidandet i boken om Lina (Karlsson, 2005) är moderns utförliga 
beskrivningar av undersökningar och information och bemötande kring dessa. 
Undersökningarna i sig upplevs olika av Lina beroende på hur smärtsamma eller otäcka de är, 
men modern registrerar kontinuerligt personalens hanterande av Linas känslor inför och under 
undersökningarna och behandlingarna. Efteråt sammanfattar och utvärderar hon och utifrån 
hur Lina upplevt det speglar det sig i moderns egen upplevelse.  
 
6.1.3 Livslidande 
I kombination med sorgen beskriver närstående hur förlusten av patienten skapar ett 
livslidande som man inte kan eller ens vill eliminera. Saknaden av patienten ger en viss 
styrka åt sorgen och lidandet är ett kvitto på att patienten lever kvar genom minnena. 
Livslidande är något som påverkar hela människans existens. Denna beskrivning finns i 
var och en av biografierna (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 
2005) där förlusten av patienten inte är slutet på lidande eller sorg, utan enbart en ny fas 
att hantera. I takt med att Majs sjukdom tog över hennes kropp blev omsorg det sätt 
Ove visade henne sin kärlek. Känslorna för henne minskade aldrig, vilket gjorde 
situationen ännu värre. Den intima relationen försvann och de delade inte sovrum de 
sista fyra månaderna. Det dåliga samvetet är någonting som många som vårdar en 
patient som står en nära har att kämpa med både under sjukdomstiden och efteråt. 
Ibland blev kravet på uppmärksamhet för stort, då kunde han inte hålla tillbaka sin 
irritation. Hans beteende gjorde henne ibland ledsen och det är något han ångrar och får 
leva med (Edmark, 1996). Eneslätt (2004) beskriver hur hon känner sin dotters närvaro 
trots att hon inte längre är i livet och hur hon upplever sig se i djuren i naturen eller som 
hallucinationer. Detta skapar glädje för henne i stunden men lidande när Marias närhet 
bleknar och modern återigen känner sig övergiven och mycket ledsen. Hon beskriver 
saknaden efter Maria som mycket stor, men minnena som hjälp för att minska 
livslidandet. Boken avslutas med moderns tacksamhet över att ha fått haft en sådan 
underbar dotter. Livslidandet minskar och ökar i intensitet under livets gång. Dock 
beskriver exempelvis Karlsson (2005) hur detta lidande blir mer dunkelt med tiden, 
men hur små saker som till exempel traditioner för lidandet och sorgen upp till ytan.  
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Karlsson (2005) visar på hur kuratorsstöd hjälpte henne och familjen under Linas 
sjukdomstid, samt efter hennes bortgång. Kontakten med kuratorn uppfattades först inte 
som positiv av Linas mamma och pappa, men kuratorn presenterades som en ”klok 
gumma” med stor erfarenhet. Detta fick dem att acceptera kontakten och efter Linas 
död sökte de själva upp henne för samtal. Analysen påvisar att dessa samtal visar sig 
kunna reducera det livslidande som oundvikligen kommer ur en sådan tragedi som 
Linas närstående upplevt.  
 
6.1.4 Sjukdomslidande 
Trots att den närstående inte är sjuk, lider denne av sjukdomen, lever med den och den 
påverkan sjukdomen får på ork och relationer. Så här uttrycker sig Marias mamma efter att 
Maria fått sin diagnos, ”Tiden, som följde, är svårt att beskriva. Helgen blev fruktansvärt lång 
och ångestladdad. Den unga familjen prövades hårt” (Eneslätt, 2004, s. 13).  
 
Ett sjukdomslidande visas i analysen i samtliga analyserade biografier (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) eftersom de närstående genomlider 
sjukdomen, om än vid patientens sida. ”Mötet med Nisse blev svårt för oss alla. Resultatet av 
proven var så nedslående” (Eneslätt, 2004, s. 51). Sett ur ett närståendeperspektiv blir detta ett 
lidande relaterat till exempelvis känslor inför sjukdomens utveckling, något som alla 
närstående beskriver i sina texter. Sjukdomens förlopp blir även det något som i högsta grad 
påverkar de närstående och den fysiska smärtan hos patienten beskrivs som en psykisk smärta 
hos de närstående. ”Det fick inte bli som natten före, Lina fick inte må så dåligt en gång till” 
(Karlsson, 2005, s. 59). Joels pappa beskriver detta talande när han berättar om sonens 
svårigheter att andas. ”Jag fick andnöd. Försökte väl ta över Joels. Men min egen var bara 
ångest, ren och sylvass ångest” (Andersson, 2004, s 88). Här påvisar analysen ett lidande, 
orsakat av Joels sjukdom, gestaltat i psykiskt smärta som dessutom tar sig fysiska uttryck. 
Marias mamma (Eneslätt, 2004) projicerar sina egna känslor kring prövning av bröstproteser, 
till Marias situation, ”För en ung kvinna kan detta upplevas som att vara vanställd” (sid. 29). 
Likaså inför peruken efter håravfallet:  
 

Efter några behandlingar blev perukanvändning aktuell. Känslan, när håret började lossna i sjok, var 
chockartad, trots den mentala förberedelsen. Det långa, vackra, blonda håret ramlade av. När jag kom till 
henne och såg henne i peruk första gången, ville jag att hon skulle ta av sig den. (Eneslätt, 2004, s. 30).   

 
”Själva transplantationen har jag fortfarande svårt att tänka på, trots att det inte var jag som 
var subjektet. Det var en så stark upplevelse även för mig” (Eneslätt, 2004, s. 43). Författarna 
beskriver alla hur de påverkas av både sjukdomen och behandlingarna. Att se den som är sjuk 
lida upplevs som mycket smärtsamt (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; 
Karlsson 2005).  
 
Ett annat exempel på sjukdomslidande hos närstående är den utmattning som kan komma 
både fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Upplevelser av skuldkänslor beskrivs samt om 
skammen att inte alltid orka. Det var ingen uppoffring, men visst var det jobbigt, fysiskt att 
inte få sova, psykiskt att se hur Maj bröts ner. Det psykiska tog mest kraft ur maken (Edmark, 
1996). ”Jag hade ett oerhört stort behov av kontroll” skriver Eneslätt (2004, s.39). Hon 
behövde veta hur hennes dotter hade det, hon tillbringade därmed mycket tid hos henne. Hon 
fick vara hennes språkrör när hon själv hade svårt att prata efter den tuffa 
cellgiftsbehandlingen. Andersson (2004) beskriver ett sjukdomslidande när han uttrycker 
familjens överenskommelse när det gäller diskussioner kring sjukdomen. ”Vi vet, men vi 
nämner det inte vid namn” (s. 61). Ytterligare ett uttryck för sjukdomslidande är att 
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närstående skapar begränsningar på grund av sjukdomen, begränsningar patienterna själva 
inte upplever. Detta visas tydligt i nedanstående citat: 
 

”Pappa, kan vi åka in till stan?”  
Jag tycker han ser sämre ut idag, jag undrar om blodkropparna skenar igen?  
”Jo, det kanske vi kan. Vad ska vi göra där då?”  
”Jag vill gå på Onoff och Videoteket”.  
Jag undrar hur länge han orkar?  
”Ja, om det inte är alltför mycket folk”.  
Ska vi verkligen mista honom?  
”Okej. Ska vi åka direkt?”  
Herregud, det kan väl inte vara möjligt att vi ska mista honom?  
”Ja, alldeles strax” (Andersson, 2004, s. 78). 

 
Linas mamma beskriver även hon detta när de under en resa till Skåne vill avsluta för att deras 
son fått feber och troligen smittat Lina. Barnen upplever inte detta som en stor fara och förstår 
inte föräldrarnas resonemang med att avbryta semestern, medan föräldrarna känner att 
eventuella konsekvenser av detta bäst behandlas på det sjukhus som de är vana vid. Efter att 
ha tagit del av barnens resonemang valde familjen dock att stanna kvar i Skåne (Karlsson, 
2005). 
 
Det som tydligt framkommit är att lidande på alla plan förekommer och med olika medel kan 
reduceras eller förstärkas. Genom alla biografier (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 
2004; Karlsson 2005) beskrevs lidande under samtliga teman som beskrivits i resultatet. Att 
se människan som en helhet i detta sammanhang, som den lidande människan har gjort det 
enklare att återskapa en bild av närståendes kamp mot lidandet och deras försök att själva 
förstå vad det är de går igenom. Lidandet som beskrivits under närståendelidande, 
vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande är ett sätt att ge en bild av delar av något som 
sammantaget upplevs av närstående som en helhet. Lidande är inget som de närstående själva 
penetrerar för att förstå.  
 

6.2 Sorg 
Här presenteras de fyra teman som växt fram under analysen, hantera egen sorg, bemöta 
andras sorg, den antecipatoriska sorgen och slutligen acceptans i sorgen. En kortfattad och 
sammanfattande beskrivning av dessa teman finns att läsa i tabell 4. Dessa är delar i 
sorgeprocessen och att bemöta människors upplevelser i denna process ses som en viktig del 
för att lindra närståendes lidande. 
 

Matrisen i bilaga 3 beskriver delar vi funnit i studien där vi såg exempel på hur sorgen visar 
sig hos de närstående.  
 

Tabell 4 – Teman under sorg. 
Hantera egen sorg. Bemöta andras sorg. Antecipatorisk sorg. Acceptans i sorgen. 
Den individuella 
sorgen, sorgen utan 
normer eller ramar 
för hur den får 
gestalta sig eller ta 
sig i uttryck hos var 
och en av oss. En 
sorg som måste 
accepteras och inte 
ifrågasättas. 

Var och en har sin 
sorg i det som har 
hänt och med hjälp 
av andra människor 
lär de sig att bära 
sorgen själva. 

Sorg som drabbar de 
närstående redan 
under 
sjukdomsperioden. 

Att till viss del finna 
avslut, sätt att gå 
vidare.  
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Denna tabell visar undergrupper till sorg. Inte heller sorgens delar i analysen går att särskilja 
från varandra, utan de går ibland i varandra. 
 
6.2.1 Hantera egen sorg 
Den individuella sorgen, är en sorg utan normer eller ramar för hur den får gestalta sig eller ta 
sig i uttryck hos var och en av oss. En sorg som måste accepteras och inte ifrågasättas. Den 
egna sorgen blir extra påtaglig i och med författarnas beskrivning av sina känslor. 
Beskrivningarna sträcker sig också till hur deras osäkerhet utvecklas vart efter dessa 
närstående chockas av att deras sorg inte är förutsägbar och heller inte alltid upplevs som 
acceptabel ens av dem själva (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 
2005). Marias mamma beskriver på ett bra sätt denna sorg med alla frågor som kommer inför 
framtiden. ”Hur går man vidare? Hur lever man efter en sådan förlust? Hur tar man till sig 
insikten om att ens dotter, hustru, mamma, syster eller svärdotter har gått bort för alltid?” 
(Eneslätt, 2004, s. 73). 
 
Att erkänna för sig själv att känslorna inte är rationella känns som ett steg för att tillåta sig att 
börja sörja. Andersson (2004) visar detta när han beskriver hur han och hustrun försökte att 
för Joels skull se allt positivt, men hur han sedan i kommande mening erkänner att det inte 
alls var så kan kände för tillfället. ”För egen del lyckades jag inte alls. Min motvilja var så 
stark att jag ville skrika.” (s. 30). Edmark (1996) beskriver hur han samtalar med Maj vid 
graven, i bilen, när han är ute och springer och hemma i huset, var som helst kunde han 
kommunicera med henne. Han kände hennes närvaro så starkt att han trodde han skulle bli 
galen i sin sorg. Dessa känslor beskrivs av författarna (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) både under sjukdomstiden och efter döden. De uttrycks väldigt 
starkt och visar hur de närstående lever med sorgen för att så småningom kunna försonas med 
den. 
  
Beskrivning av hur sorgen tar tag i de närstående när som helst och hur svårt det är att ge den 
utrymme i vardagen är något som genomgående beskrivs av samtliga författare (Edmark, 
1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Andersson (2004) beskriver sorgen 
som något man kan skjuta framför sig, men inte kan smita förbi, det är något som måste gås 
igenom förr eller senare. Genom att gråta kändes sörjandet mer konstruktivt, då lättade trycket 
i bröstet och det gick lättare att andas. Att skriva var också ett sätt för de närstående att 
bearbeta sorgen. Författarna (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) 
beskriver alla hur de vid olika tillfällen gråter utan att visa det för patienten. De gråter i 
duschen och i tysthet för sig själva, men också inför vänner och vårdpersonal (Andersson, 
2004; Karlsson, 2005). Inför dessa människor behöver de närstående inte dölja något eller 
förklara. De låter sig fyllas av sorgen och överskottet, det som inte får plats gråter de ut, pratar 
med andra om eller skriver om. 
 
Allas sorg är olika och den individuella spridningen ger styrka åt alla inblandade om man talar 
om sorgen. Då finns utrymme för tröst i gemenskapen. ”Den kamp vi utkämpade tillsammans 
stärkte sammanhållningen i familjen” (Andersson, 2004, s. 111). Det är så påtagligt i alla 
berättelser att det är en kamp, ett krig som utkämpas och att de måste kämpa för att behålla 
lugnet och inte bryta ihop. Under vissa tillfällen upplevs den egna sorgen så påtaglig och så 
stor att man inte har utrymme för, eller vilja att, hantera eller förstå andras sorg. Att försöka 
hantera den egna sorgen är ibland mer än man klarar, att dessutom sätta sig in i och förstå 
andras känns då svårt. Däremot kan det under vissa perioder vara en styrka att dela sorgen och 
att sätta ord på sorgen eller höra andras beskrivning av deras sorg, som gör att man förstår att 
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sorgen inte alltid är rationell eller realistisk, och inte heller behöver vara det (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Edmark (1996) berättar att de grät mycket 
tillsammans men att de hade hittat en balans som gjorde att han och Maj kunde tala om det 
som skulle komma, att Maj inte skulle leva året därpå. Människor strävar efter jämvikt och i 
analysen framkommer det hur de närstående söker efter en mening i det som hänt. På något 
sätt blir de kompenserade för sin förlust när de lär sig något av den, de får något annat tillbaka 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). 
 
6.2.2. Bemöta andras sorg 
Sorg är ett stort kapitel i förlusten av en annan människa. Att bära sin egen sorg kan ibland 
upplevas oöverstigligt, men hur hanterar vi sorgen från de andra närstående till patienten, 
närstående som finns omkring oss? Hur bemöter närstående varandra?  Var och en har sin 
sorg i det som har hänt och med hjälp av andra människor i omgivningen lär de närstående sig 
att bära sorgen själva. ”Av hänsyn undanhöll Maria mig stor del av sina ångestfyllda tankar. 
”Du tar på dig mer än du orkar bära, mamma”, sa hon vid ett tillfälle” (Eneslätt, 2004, s. 52). 
Detta citat belyser det faktum att både patienter och närstående tar ansvar, inte bara för sin 
egen, utan också andra närståendes sorg. Att hantera sin egen sorg kan upplevas nog så 
krävande och förvirrande, och att ta till sig någon annans sorg verkar vara både kvävande och 
stärkande beroende på vart i sin egen sorgeprocess de närstående befinner sig (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Andersson (2004) beskriver detta på ett 
talande sätt: 

 
Klyschorna fascinerade mig på något märkligt vis. Det var som gamla bruksanvisningar i konsten att leva, 
tyckte jag. Jag förstod till och med var uttrycket ”brustet hjärta” kom ifrån. När jag såg hur tårarna rann 
nerför Joels förlamade ansikte kändes det som om hjärtat sprack (s. 67). 

 
Att bemöta andras sorg handlar också om hur vårdpersonalen bemöter de närståendes sorg. 
Andersson (2004) återger detta kort i sin bok. ”På barn 3 mötte de oss med kramar och 
stillsamma hälsningar. Det fanns inte så mycket att säga. Det var överläkaren Erik Forestier 
som berättade för oss om förutsättningarna.” (s. 50). I Andersson (2004) tydliggörs att om 
man som närstående blir bemött i sin egen sorg vilket verkar ge förutsättningar att finnas till 
för andra närstående i deras sorg. Det blir tydligt att man inte alltid behöver förstå. ”Jag tror 
att jag hämtade styrka ur den erfarenhet som Britt och Karin och de andra hade. De visste att 
föräldrar kan ge sitt barn en bra tid mot slutet, för det hade de sett så många gånger” 
(Andersson, 2004, s. 53).  
 
Den medicinska kunskapen ses som mindre viktig för de närstående. Det viktiga var att bli 
bekräftad, att bli sedd och hörd och att vårdpersonalen var sig själva och vågade vara ärliga.  
De närstående beskriver sig som mycket sårbara i dessa situationer och att de även tar in saker 
som inte sägs rakt ut. Personalens bemötande, omsorgsfullhet, inkännande och visande av 
empati verkar genomgående vara det som gör att närstående kommer igång med en tidig form 
av sorgeprocess. Det underlättar också när de närstående visar varandra att alla sörjer. Att 
enbart visa positiva och glada känslor verkar inte vara receptet på en ”lyckad” sjukdomstid 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005).   
 
Eneslätt (2004) beskriver hur det ofta bara handlar om att finnas till för andra. Sorgen efter 
Maria delades av släkt och vänner genom, som det beskrivs i boken, ”smekningar, tårar och 
ofattbar känsla av saknad och tomhet” (s. 74). Ibland är närheten, den menande blicken eller 
deltagande omfamningen det enda rätta för att starta en sorgeprocess. Biografiernas författare 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) sörjde många gånger i det 
tysta under sjukdomsperioden, efter den sjukes bortgång tillät de sig själva att sörja mer 
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öppet. Dock var detta en lång process där de på olika sätt beskriver hur de börjar sörja. Marias 
mamma (Eneslätt, 2004) kapslade in sig själv och tillät inte andra att se hennes sorg. På detta 
vis trodde Maria sig bespara sina närstående smärta, men detta skapade endast större sorg, 
eftersom denna bearbetades bättre när de delade tankar och grät i varandras armar. Maria såg 
hela tiden sin mammas sorg och på grund av att modern inte ville visa den försökte Maria 
vara stark i moderns närhet. De har varandra som stöd, men framförallt har de patienten som 
ett stort stöd. Under sjukdomstiden är de ett team som kämpar tillsammans, när patienten 
sedan dör så försvinner det stora stödet de närstående haft. Analysen visar närståendes försök 
att lära sig av patienten, att leva nu och inte sedan.  
 
Barnen behövde vuxnas trygghet, kärlek och stöd mer än någonsin när de förlorat sin 
storasyster, store bror och mamma. Barns sorg och tankar upplevs som ett kapitel för sig för 
de närstående (Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Eneslätt (2004) beskriver 
det som ”tankar av andra dimensioner” (s. 89) där hon återger Marias dotters ord inför 
känslan av förlusten av sin mamma. ”Jag vet att mamma inte kan komma till mig. Men jag 
kan komma till mamma. Jag kan dö och ibland vill jag dö” (Eneslätt, 2004, s. 89). Barnen 
sörjer inte på heltid på samma sätt som de vuxna. Livet tar så mycket plats i ett barns liv, de 
lever i nuet på ett annat sätt och då får sorgen ibland stå tillbaka (Andersson, 2004; Eneslätt, 
2004; Karlsson 2005). De beskriver också syskonens irritation över småsaker, men också hur 
mycket de uppskattar varandra i olika situationer (Andersson, 2004; Karlsson, 2005). De ritar 
teckningar till patienten och tröstar på sitt sätt (Eneslätt, 2004). 
  
6.2.3 Antecipatorisk sorg 
Sorgen är en livslång process som drabbar de närstående redan under sjukdomsperioden. 
Denna period är en upplevelse av chock där de slits mellan hopp och förtvivlan. Författarna 
beskriver sina känslor av panik och rädsla som uppstår när de får veta att den de håller kär har 
en obotlig sjukdom. De förstår att livet aldrig mer kan bli som förut i och med sjukdomen och 
med deras erfarenheter av den (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 
2005). Världen rasar och allt förändras på bara några minuter (Karlsson, 2005). Denna sorg 
beskrivs även som ett accepterande. ”Plötsligt såg jag cellgifterna som en medicinsk 
landvinning att vara tacksam för” (Andersson, 2004, s. 24). De närstående beskriver också hur 
tiden inte finns för reflektion och eftertanke, något som påverkar möjligheten att sörja under 
sjukdomstiden. Det framgår i berättelserna att de förtränger vad som håller på att hända men 
att det ändå går att leva ett bra liv under dessa svåra omständigheter. Det blir det lilla 
vardagslivet som blir det viktiga för dem, de försöker intala sig att livet inte är slut, inte än. 
Det upplevs både sorgligt och tungt att se patienten så sjuk, men ändå har de nära till skratt. 
De anpassar sig och orkar det de måste och klarar det de måste, men de vet efteråt inte hur 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005).  
 
Författarna delar också med sig av hur känslorna, oavsett av vilken art de var, alltid var 
förstärkta och hur kasten mellan dem var häftigare än vanligt. Tillstånd av overklighet och 
känslor som var så smärtsamma och förlamande att det ledde till att de närstående föll in i 
praktiska sysslor och deras beteende blev mekaniskt (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Vissa upplevde att de var gäster i sin egen verklighet, att de 
bara var där på besök (Eneslätt, 2004). Detta orsakade en ökad risk att hamna ur balans 
eftersom de närstående saknade medel att hantera sin sorg i detta läge. Det fanns hos alla en 
medvetenhet om att det till slut inte fanns någon bot, bara en väg ut och det var döden. Ändå 
beskriver alla närstående att döden kom oväntat och överrumplade dem totalt (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). 
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I grunden handlar det om respekt, att acceptera patienten, med sjukdom och allt, inte kräva av 
honom/henne att han/hon ska bli frisk. Det finns också upplevelser av att detta inte går, den 
enda önskan var att patienten skulle bli frisk. Detta visar både på en antecipatorisk sorg såväl 
som på ett närståendelidande och ett lindrande av sjukdomslidandet. Den antecipatoriska 
sorgen gestaltas genom att detta är en ständigt utvecklande process av deras sorg under 
sjukdomstiden, medan närståendelidandet visar sig i att närstående känner ett behov av att 
begränsa sina känslor för att lindra deras lidande. Lindrandet av sjukdomslidandet kan ses 
som att den smärta sjukdomen orsakar mentalt på närstående minskas av att ett accepterande 
ger en nytta i sorgeprocessen (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 
2005). Edmark (1996) berättar hur han grät över Maj och sig själv, samt deras framtid, som 
inte längre var någon framtid tillsammans. Det var en hemsk upplevelse att se hur Maj, som 
hade en sådan enorm livsgnista successivt slås ut. När de sålt sin lägenhet i Miami kändes det 
som början till slutet. ”Att lämna det kära livet som betytt så enormt mycket för oss, men när 
hösten kom förstod jag hur rätt vi hade gjort” (s. 98). Att förstå vad som händer är en väg till 
accepterande. De närstående står bredvid och ser vad som händer, men det framkommer även 
i analysen att det finns svårigheter att tillåta sig förstå innebörden av vad som händer 
((Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). 
 
6.2.4 Acceptans i sorgen 
En form av acceptans uppträder redan under sjukdomstidens slut, när närstående får veta att 
det inte finns någon bot. När det inte längre fanns något att göra, då blev också stressen 
mindre. Att genomgå dessa behandlingar, som nedsätter immunförsvaret var en stor press på 
dem alla. Rädslan för till exempel infektioner försvann i och med att dessa behandlingar inte 
gjordes längre (Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005).  Marias mamma beskriver 
det med orden ”Nu behövde hon inte kämpa för att dölja någonting” (Eneslätt, 2004, s. 68). 
Detta blir på ett vis ett avslut på en process som pågått även inom patienten med en sorg över 
att orsaka andra i dennes närhet lidande med att inte vara stark hela tiden (Edmark, 1996; 
Eneslätt, 2004). Det viktiga blev nu att ta vara på den tid som fanns, att låta dem leva 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). 
 
Tiden är en återkommande faktor som ger minskat utrymme för sorgen ((Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Konflikter som hindrar sorgen är något som 
skiljer Edmarks (1996) berättelse från övriga analyserade biografier (Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Samtliga biografier (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) beskriver hur sorgen också begränsas av den egna 
uppfattningen om vad man får och inte får känna i vissa sammanhang. Här har vårdpersonalen 
en stor uppgift. Sorgens utrymme bestäms också av relationen till patienten och hur de 
närstående vanligtvis visar känslor. Undertrycker alla inblandade parterna sorgen har den 
också svårare att komma upp till ytan och bearbetas. Detta visar sig i Eneslätts (2004) 
berättelse där mamman beskriver hur Maria är den starkaste i många situationer och hur 
mamman ständigt försöker dölja sina känslor för Maria. ”Inför Maria fick jag skärpa mig 
igen” (Eneslätt, 2004, s. 66). Detta är återkommande i alla berättelser, att de vid många 
tillfällen döljer sina känslor inför patienten. Detta görs av rädsla för att skapa mer lidande och 
att de inte vill belasta patienten med ytterligare oro (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005).  
  
 Tiden är även en aspekt som har betydelse för acceptansen. Tiden, eller livet är det som får 
dem att komma till insikt, men det går inte att säga hur lång tid det tar. Både under 
sjukdomsperioden och efteråt ses livet som en berg- och dalbana. En dag kan kännas riktigt 
bra och nästa är sorgen oöverstigligt stor igen och orsakar stor smärta och tomhet (Edmark, 
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1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Eneslätt (2004) skriver att hon inte 
tror att sorgen har några tidsbegränsningar och att man därmed inte kan ställa krav på att 
sorgeprocessen skall avta med tiden. Det som visar sig i biografierna (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) är att en form av acceptans inte kommer 
tillstånd eftersom det dels är en för stor förlust att komma över. Dels gestaltas det som att ett 
erkännande upplevs av de närstående som ett sätt att nonchalera minnet av den bortgångne. 
”… svaret på varför Maria dog lär vi aldrig få. Detta VARFÖR är så stort och kommer aldrig 
att överge mig” (Eneslätt, 2004, s. 85). Karlsson (2005) menar att hon vet att livet går vidare, 
”… men hur och varför?” (s. 203). Andersson (2004) uttrycker hur närståendes tillvaro på 
ytan började upplevas normal en tid efter Joels död. Detta är hans beskrivning av sorgen ett 
och ett halvt år efter Joels död: 

 
Vi såg ju i varandras ögon hur den kom och gick men driften att uttrycka den i ord var inte lika stark 
längre. Det var som om det ohyggliga som hände oss först öppnade oss på vid gavel. Sedan, när chocken 
släppte sitt grepp drog vi oss tillbaka. Vi tystnade och började sörja för oss själva. Inombords  (s. 129). 

 
Den form av acceptans som kan skönjas i böckerna är bland annat när Eneslätt (2004) börjar 
beskriva sin dotter med ljusa minnen och inte bara ser förlusten och smärtan. Det finns 
svårigheter att acceptera, men att ändå kunna leva med det som hänt. Alla fyra skriver de om 
en enorm tomhet och sin stora saknad. Sorgen minskar med tiden men saknaden växer 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Edmark (1996) berättar att 
han inte vill förtränga Maj som han älskat och uppskattat och han menar att sorgen är 
förstadiet till saknaden och saknaden efter Maj är han rädd om och vill vårda ömt. Alla finns 
de med i deras liv ännu, de kommer alltid att minnas, aldrig att glömma.  
 

7. DISKUSSION 
Här följer en diskussion av metoden vi använt oss av i vår studie, en diskussion rörande vårt 
resultat, samt en etikdiskussion. Vi vill även presentera vilken betydelse detta kan få för 
bemötandet av närstående i den palliativa vården och ge praktiska exempel på hur detta kan 
ge positiva efterverkningar för densamma. I diskussionen uttrycks även vår förhoppning om 
hur kunskapen efter studiens genomförande skall öka kunskapen inom området för närstående 
inom palliativ vård.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudien grundas på en analys av biografier skrivna av närstående till patienter inom 
den palliativa vården. Berättelser har en central roll i vårdandet och ses som en väg att nå 
ökad kunskap. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv så handlar det om berättelser som är 
skrivna av människor som erfar hälsa/ohälsa, lidande och vård (Dahlborg Lyckhage, 2006). 
Syftet har fokus på människors upplevelser. Målet med studien är att beskriva upplevelserna 
och vi valde medvetet ett vinklat urval (Jacobsen, 2007) därför anser vi att den valda metoden 
var ett rimligt val för att få svar på detta syfte.  
 
Att öka kunskapen om närståendes upplevelser, samt öka förståelsen, anser vi vara av 
betydande vikt för palliativ vård. Denna kunskap och förståelse menar vi nås med en hög 
kvalitet genom att studera och analysera biografier skrivna av människor som upplevt detta på 
nära håll. Dessa upplevelser har sedan kopplats till vetenskapliga artiklar och diskussion har 
förts om likheter och skillnader i resultatdiskussionen. Metoden ledde till ett resultat som vi 
beskriver har stora individuella skillnader, likväl som mönster som återkommer i samtliga 
biografier. Detta gör att vårdpersonal får en tydligare plattform att arbeta på. Det bör tilläggas 
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att denna individuella spridning är ett uttryck för hur stor betydelse omständigheter och vår 
person har i sammanhanget.  
 
Litteratursökningen efter dessa biografier skedde manuellt genom att söka efter underlag för 
våra bärande begrepp, som närstående, palliativ vård, lidande och sorg, eftersom dessa 
krävdes för att kunna uppfylla studiens syfte. Genomgången av funna biografier gjordes 
genom att vi läste baksidan på böckerna och innehållsförteckningen. Vidare lästes böckerna i 
sin helhet för att försäkra oss om dess relevans för studien. Valet att använda oss av detta 
begränsade antal biografier var medvetet och vi ansåg att resultatet var mättat i och med 
dessa. Vi misstänkte redan innan, och under studien fick vi det bekräftat, att dessa biografier 
tillsammans beskrev en individuell spridning, likväl som mönster vi väntade oss finna hos 
människor som genomgår lidande och sorg. Vi övervägde under arbetets gång att inkludera 
ytterligare biografier, men med stöd av ovan nämnda förklaring ansågs tidigare valda 
biografier ge den tillförlitlighet som krävdes.  Att biografierna var på svenska, ansåg vi vara 
en fördel för studien eftersom vi båda bättre behärskar det svenska språket framför andra. 
Därigenom anser vi, att vi på ett mer kvalitativt sätt kunnat genomföra analysen.  
 
Berättelserna visade på likheter och skillnader och dessa noterades noggrant för att kunna visa 
på ett trovärdigt resultat. Dock kan svagheter ses genom att materialet är så pass individuellt 
och studiens syfte är att beskriva upplevelser som är allt annat än statiska och förutsägbara. 
Likväl kan detta ses som en styrka att motsägelsefulla upplevelser framkommer, vilket stödjer 
trovärdigheten genom kunskapen om individuella upplevelser. Vi misstänker att resultatet av 
en empirisk studie skulle ha visat på liknande resultat. Detta stöds ytterligare av att vi under 
studiens gång, och i diskussionen av resultatet, såg kopplingar till de i bakgrunden använda 
artiklarna. 
  
Biografierna lästes flertalet gånger och genom en matris identifierades underlag relaterat till 
syftet för att sammanställa resultatet. Frågor och meningsbärande delar noterades i ett första 
steg för att sedan sättas samman och sammanfattas i underrubriker till lidande (vårdlidande, 
närståendelidande, sjukdomslidande och livslidande) och sorg (hantera egen sorg, bemöta 
andras sorg, antecipatorisk sorg och acceptans i sorgen). Dessa underrubriker blev sedan våra 
teman. Graneheim & Lundman (2003) beskriver i sin metod att ett tema ofta inkluderar ett 
flertal subteman, medan däremot Dahlborg Lyckhage (2006) inte gör det. Vi anser att vi fått 
fram ett tydligt resultat utan att använda subteman, därför har vi valt att inte inkludera dessa 
under våra teman.  
 
Under arbetets gång lät vi oss inspireras av Dahlborg Lyckhage (2006) som beskriver en 
metod för kvalitativ analys av berättelser. De frågor som växte fram och ställdes utifrån texten 
om närståendes upplevelser anser vi gav analysen ett större djup. Dessa presenteras i matrisen 
som berör de meningsbärande delarna. Att ställa frågor beskrivs av Graneheim & Lundman 
(2003) som väsentligt för resultatets trovärdighet.  
 
De data som vi avskilt från texten kan inte falla mellan två teman och heller inte tillhöra två 
teman (Graneheim & Lundman, 2003). Svårigheter som vi har upplevt under analysen var att 
särskilja data som är kopplat till sorg och data som är kopplat till lidande. Sorg och lidande är 
två begrepp som är nära sammankopplade med varandra i denna kontext. En förlust innebär 
både lidande och sorg. I ett första skede hade vi flera teman under begreppet sorg. En kritisk 
granskning ledde till att teman slogs ihop utan att resultatet ändrades märkbart. Detta visar på 
att data har placerats under rätt tema. Studien visar därmed på en god validitet då vi i analysen 
har använt oss av förstahandskällor som har god kunskap om fenomenet (Jacobsen, 2007). 
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Resultatet togs som tidigare nämnts fram genom att identifiera delar för att skapa en ny helhet 
kring begreppen lidande och sorg. Dessa delar tog vi fram individuellt för att sedan genom 
diskussion skapa teman genom sammanställning av delarna. Vid en analys av data finns risk 
för att man väljer ”fel” citat, det vill säga citat som saknar relevans för studien eller inte klart 
identifierar det studien syftar att beskriva (Jacobsen, 2007). Genom att vara två författare, som 
för en dialog och ser olika urval anser vi att risken är mindre för att ”fel” citat väljs ut. Detta 
ökar därmed studiens reliabilitet. Denna arbetsgång redovisas i matriser under resultatet. 
Utifrån våra teman fördes en gemensam diskussion och en analys med inspiration hämtad från 
Dahlborg Lyckhage (2006) och Graneheim & Lundman (2003). Denna analys ledde till det 
redovisade resultatet. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Förväntningarna inför resultatet var att detta skulle visa på en upplevelse hos närstående där 
lidandet tar sig varierande uttryck av känslor som ilska, irritabilitet, otillräcklighet och 
förtvivlan. Där är sorgen och sorgearbetets längd nära länkat till de omständigheter och det 
bemötande som upplevs under sjukdomstiden. Med omständigheter menar vi sådant som kan 
hindra känslor av sorg att bryta fram, så som barn att hålla masken inför, praktiska 
omständigheter att ordna och tidigare förhållanden och upplevelser av sorg. Dessa 
förväntningar stöder vi på våra erfarenheter och upplevelser av närståendes behov, samt de 
artiklar vi läst i samband med sammanställningen av bakgrunden.  
 
Andra förväntningar inför resultatet var att de närstående skulle vara den starka parten under 
sjukdomstiden och finnas som ett orubbligt stöd för patienten, där de närståendes sorg inte 
kom upp till ytan förrän efter att patienten avlidit.  
 
Den permanenta förändring i livet som Monterosso och Kristjanson (2008) beskriver är ett 
resultat av en emotionell, psykisk och finansiell kris. Det lidande detta skapar är svårt att 
bemöta och reducera. Därför blir det, som deras studie visar, extra viktigt att bemöta dessa 
människor på ett för situationen korrekt sätt. Vad detta korrekta sätt innebär finns inga 
instruktioner för men en inkännande och empatisk person som lyssnar mer än den pratar ofta 
ger en positiv bild av mötet (Andersson, 2004; Karlsson, 2005). Edmark (1996) beskriver 
detta att vara vårdare, make och samtidigt finna plats för sig själv i detta komplexa läge. 
Karlsson (2005) och Andersson (2004) visar hur svårt det är att vara förälder, vårdare, 
make/maka och inte glömma bort sin egen person. Eneslätt (2004) visar på svårigheterna att 
finna sin nya roll där dottern många gånger tar över och försöker styra upp situationen.  
 
Vi introducerade ordet närståendelidande. Detta begrepp kan kopplas till fynd i Kaufer m. fl. 
(2008) där det menas att närståendes upplevelse av en god vård inte nödvändigtvis innebär att 
patienten upplever detsamma. Denna iakttagelse ser vi som viktig att notera eftersom ett 
närståendelidande därför kan skapas trots att patienten upplever vården tillfredställande 
(Eneslätt, 2004; Karlsson, 2005). Detta genererar svårigheter för vårdpersonal att i en 
vårdsituation skapa tillfredsställelse för att reducera lidande för alla parter (Karlsson, 2005). 
Det är dock kontinuiteten av personal och samtal som är betydelsefulla om patient och 
närstående skall känna sig nöjda med vården. Att vården består av effektiv kommunikation 
och gemensam respekt är avgörande för upplevelse av en god vård (Kaufer m.fl., 2008).  
 
Det vi upptäckt i analysen av texterna, när dessa kopplas till den vetenskapliga 
definition som beskrivs av begreppen, är att upplevelse av sjukdomslidande kan visa sig 
som livslidande hos närstående (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; 
Karlsson 2005). På samma vis kan vårdlidande för patienten uppfattas som ett 
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närståendelidande hos dem som står nära. Wiklund (2003) beskriver bland annat 
lidande som att inte kunna leva upp till sin roll. Närståendelidande blir här mer direkt 
förankrat till vissa situationer i livet, i detta fall vård i livets slutskede av någon som 
står nära. Närståendelidande kan alltså, om det inte fångas upp och lindras, leda till ett 
livslidande för dessa berörda. Här har vårdpersonal en moralisk skyldighet, anser vi, att 
ge dessa närstående den hjälp de behöver under resans gång, för att i ett senare skede 
kunna nå acceptans med sin egen insats likväl som att nå ett avslut. Morse (2001) 
menar att individen kommer att hamna i chock innan hon kan ta sig samman och finna 
vägar att leva vidare. Genomgående i biografierna (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) ser vi att i denna chock är det viktigt att ha någon 
närvarande, en närstående eller någon vårdpersonal. Duke (1998) ser mönster hos 
närstående där chock och rädsla förstärker deras känslor.  Att här få möjlighet att bli 
tröstad ger också utrymme att finna en mening i det ofattbara som hänt. Viktigt att 
förstå i hela denna diskussion är att sorgeprocessen inte är en vanlig kris och att det kan 
ta flera år att bearbeta och komma igenom sorgen, (Fridegren & Strang, 2003/2004) 
vilket också vårt resultat visar. Vår uppfattning om livslidandet är att upplevelsen av 
detta gestaltar sig i den egna sorgen. Det är svårt att skilja dessa åt, men sorgen verkar 
vara en direkt produkt av lidandeupplevelsen. Därför är författarnas uppfattning att ett 
försök till reducering av livslidandet genererar en mer strukturerad sorgeprocess där 
personen lättare kan komma till acceptans. 
 
Här kommer också tankar kring den antecipatoriska sorgen in. Denna sorg som kan ses som 
förstadiet till den kommande sorgen eller en förberedelse på den stundande förlusten. Grimby 
(2002) menar att sorgen är en process för att acceptera det oacceptabla. Eneslätt (2004) 
beskriver tankar kring förlusten av dottern med frågeställningen ”Varför?”. Denna 
frågeställning började redan under sjukdomstiden och kan ses som ett utlopp för den viktiga 
antecipatoriska sorgen. Edmark (1996) berättar om den förtvivlan han kände när han insåg att 
Maj visste mer om sin sjukdom än hon berättat. Hon ville inte att han skulle följa med när hon 
skulle få besked om diagnosen, men det ville han. Oron var väldigt stor innan hon äntligen 
hörde av sig, det gavs inget hopp och ingen väg ut. Att lindra ett närståendelidande tror vi 
handlar om att ha en kommunikation patient och närstående emellan. Denna kommunikation 
ger möjlighet att förstå varandra och kunna hantera frågor som uppkommer tillsammans och 
lidandet kan minimeras.  
 
En fråga som verkar ställas av alla närstående är varför. Denna fråga kommer upp 
oberoende av sjukdom och det är den frågan man hoppas att få ett svar på. Tyvärr är det 
en fråga som inte kan mötas med ett tillfredställande svar eftersom individen varken vill 
eller kan acceptera situationen hon/han ställs inför när hon/han ska förlora någon nära. 
Tanken att det skulle vara en obotlig sjukdom som fått fäste i Maj fanns inte 
överhuvudtaget (Edmark, 1996). Sjukdomar och död är en del av livet, liksom sorg. 
Ingen kan däremot vara beredd på att en 14-åring ska dö (Andersson, 2004). Den 
förtvivlan, övergivenhet och ilska som blandas med ledsnad och ensamhet framkommer 
som en förstärkning av sorgen och ibland ett hinder för att gå vidare.  
 
Det som slår oss rakt igenom läsningen och analysen av texterna är denna kamp där allt 
slits mellan hopp och förtvivlan, en förtvivlan som är svår att klä i ord. Livet upplevs 
som en berg- och dalbana av känslor som trycks undan, där dels ett lidande skapas och 
dels en upplevelse av att vara stark. Eneslätt (2004) beskriver de närstående som ett 
moraliskt och fysiskt stöd i vården. Som en sammanfattning kan orden ork, stöd och 
trygghet ges på det som närstående efterfrågar i vården. Analysen visar, precis som 
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Brännström m. fl. (2007) beskriver, att de närståendes egna behov ofta åsidosätts. 
Därför behövs enligt vår uppfattning hjälp att orka vara stödjande på patientens villkor.  
 
Skuldkänslor aktiveras lätt och ses i samtliga beskrivningar i biografierna (Edmark, 
1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) samt av Fridegren och Strang 
(2003/2004). Dessa skuldkänslor är nära besläktade med det lidandet personerna 
upplever som närstående. I ett andra led innebär det att detta lidande kan minskas 
genom en aktiv genomgång av närståendes status samt kontinuerlig uppföljning av 
deras emotionella och psykiska hälsa. Ork blir över lag ett viktigt ord i sammanhanget. 
Orken gör att de närstående har en plattform att finnas till och även orka göra det på 
patientens villkor. Det visar sig upprepade gånger i biografierna (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) att när orken finns kan man finnas till 
för varandra, den mentala styrkan ökar och lidandet upplevs påtagligt mindre. Karlsson 
och Sandén (2007) beskriver hur en trygghet skapas genom stöd från personalen där 
omvårdnad sker av både patient och närstående. Denna länk verkar återkomma som en 
röd tråd, det vill säga att det finns ett klart samband mellan hur patienten och 
närstående mår, samt hur vårdpersonalen väljer att bemöta detta. Holmberg (2006) 
beskriver att kommunikationen var störd mellan sonen och mamman. Först när den 
palliativa vården involverades kunde hon lära sig förstå sonens förtvivlan som en 
copingstrategi. Med hjälp av vårdpersonalen skapades en förståelse från båda håll. 
Detta ledde till att de kunde gråta tillsammans och dela både sorg och förtvivlan. 
 
Det som förvånar oss är patienternas ständiga försök att vara starka och skydda sina 
närstående. De verkar också veta långt innan de närstående hur sjuka de är, vilket 
kanske är det som gör att de lättare kommer till acceptans. De närstående står bredvid 
och upplever både maktlöshet och hjälplöshet i denna kamp som utspelar sg. Det som 
också är tydligt i alla berättelser är att det framförallt är de som är sjuka som vill leva 
ett så normalt liv som möjligt. De vill varken släppa skola, kompisar, jobb, 
fritidsaktiviteter eller annat socialt umgänge (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 
2004; Karlsson 2005). För Edmark (1996) underlättade det att Maj vägrade se sig som 
en sjukling. Dock behöver närstående hjälp av utomstående att hantera att patienten har 
en obotlig och dödlig sjukdom (Mayland m. fl., 2008). Att acceptera att någon är sjuk 
är inte samma sak som att sluta leva. Att fortsätta att ha en meningsfull och innehållsrik 
vardag verkar för samtliga vara så pass betydelsefull att de i vissa fall låter hälsan 
komma i andra hand. Likaså visar sig de närstående vara ett stort stöd för varandra, en 
axel att gråta ut på, där tryggheten av varandras närhet ger tröst. Att visa känslor inför 
patienten verkar genomgående inte vara aktuellt. Marias mamma (Eneslätt, 2004) 
beskriver hur hon döljer sin sorg genom att krama sin dotter för att gömma tårarna som 
kommer till följd av situationen. Barn finner tröst utan de vuxnas logik och barnen har 
inte heller samma begränsade tankegångar. Dessutom ger barn uttryck för sina 
funderingar trots att de av oss vuxna kan upplevas som hemska och oresonliga. ”Dör 
jag blir jag hos mamma” (Eneslätt, 2004, s. 89). 
 
Lidandet beskrivs utförligt i samtliga berättelser (Edmark, 1996; Andersson, 2004; 
Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Lidandet kan ses som en gemensam nämnare, den 
hjälper oss att se att vi hör ihop med våra medmänniskor. Vår medkänsla stärks och 
lidandet får en mening som det är lättare stå ut med, den blir en naturlig del av livet. 
Lidandet blir också en konkurrent om närståendes uppmärksamhet och stjäl därmed tid 
och ork för att skapa en livskvalitet i den nya tillvaron (Andersson, 2004). Eftersom den 
palliativa vården utgår från en helhetssyn (Veerbeek m. fl., 2008) måste utrymme 
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finnas för närståendes känslomässiga reaktioner, krisupplevelser och irrationella tankar. 
Ges detta utrymme och stöd i reaktionerna kan fokus sedan ske på livskvalitet för både 
närstående och patienten. Även om Joels pappa inte trodde att Joels död hade någon 
mening så kanske den lärde honom något. Joels död ökade hans medkänsla för 
människor i hans omgivning. Även de andra beskriver att banden stärktes till människor 
som de hade en nära relation med (Edmark, 1996; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). 
Människor som har upplevt lidande beskriver sig själva som att de har blivit mycket 
rikare efteråt (Morse, 2001). Förlusten, som både Wiklund (2003) och Morse (2001) 
beskriver den, leder till ett lidande när man inser att man måste ta sig samman för att 
klara situationen.  
 
Endast som en kommunikation emellan patient och närstående upplever författarna 
(Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005) att något konstruktivt 
kan formas utav känslor och upplevelser. En dialog kan då dessutom minska sorgen och 
därmed minimera lidandet för såväl närstående som patient. Det är bättre att försöka gå 
vidare, att minnas dem och uppfylla de önskningar de hade. Linas livsglädje fond 
innebär (Karlsson, 2005) att Lina lever vidare, den speglar Linas sätt att vara. Att ta 
vara på de tillfällen som ges och försöka göra något speciellt av en dag då man mår bra. 
Edmark (1996) vill inte fastna i minnen som kan passivisera, han vill gå vidare. Det blir 
inte lättare att sörja om man isolerar sig, man behöver ljusglimtar i tillvaron. Hans 
förälskelse till en ny kvinna var inget hinder för att bearbeta sorgen.  
 
Först när sorgen fått bearbetas kan man komma vidare i livet (Edmark, 1996; 
Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; Karlsson 2005). Den fråga vi ställer oss är dock hur 
sorgen får ett fullständigt utrymme när det finns barn med i bilden. Vår uppfattning är 
att omgivningen, främst föräldrarna, håller tillbaka sin sorg för att inte skada barnen 
med den och alla känslor den innebär. Gör detta att man lättare går vidare när man 
tvingas in i vardagen, eller gör det sorgen mer långdragen? Detta är en fråga vi inte 
funnit något svar på, bara fingervisningar. Monterosso och Kristjanson (2008) skriver 
att familjer där barn är inblandade innebär en unik situation och kräver speciellt 
omhändertagande. Vi tror att svaret på vår fråga ger högst individuella svar, eftersom 
alla agerar och reagerar som unika individer.    
 
Många lidande går i varandra. Vi hade under analysens gång svårigheter att ibland 
särskilja ett lidande från ett annat. Detta på grund av att de är orsaker och konsekvenser 
av varandra. Ett sjukdomslidande för patienten kan resultera i ett livslidande för de 
närstående. Detta gör i förlängningen att reducerandet av ett lidande även reducerar ett 
annat.  
 
7.2.1 Att vara närstående inom den palliativa vården 
De närståendes upplevelser är sammanflätade med den sjukes upplevelse av lidandet, både när 
det gäller sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Men de upplever även lidande av ett 
annat slag – nämligen närståendelidande, som i allra högsta grad bör bemötas av 
vårdpersonal. Eriksson (2003) menar att sjukdomslidande är det lidande som följer i 
sjukdomens spår och kan identifieras som problem och symtom med relation till diagnosen. 
Detta lidande kan vi se hos närstående i deras beskrivningar av hur de blir klart drabbade av 
sjukdomen på ett sätt där patientens sjukdomslidande blir ett mentalt lidande för de närstående 
som även kan resultera i fysiska manifestationer.  
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Ofta verkar patientens fokus vara mer på helheten medan närstående i svåra situationer ofta 
fokuserar på de medicinska behoven. Denna konflikt skapar ett lidande man som närstående 
upplever när man vill och kanske inte alltid kan. Den bristande kommunikationen när det 
gäller alla inblandades känslor inför situationen genererar då ytterligare skuldkänslor. 
Närstående tror sig veta, utifrån den egna upplevelsen, hur situationen behandlas bäst. Detta 
beskriver en händelse under en kryssning Lina gjorde med familjen. ”Efter maten undrade 
mormor om inte Lina var trött och ville gå och vila. Det ville hon inte alls” (Karlsson, 2005, s. 
174). 
 
Att vara närstående inom den palliativa vården är en känslomässig berg- och dalbana. Att 
sörja är en process som går igenom många vändningar och måste få göra det. Närstående går 
igenom känslomässiga kriser och har lätt att känna skuld inför sitt sätt att hantera situationen 
eller känna sig otillräcklig för sin insats för patienten (Fridegren & Lyckander, 2001). När 
viljan finns men inte orken krävs något mer för att kunna ta nya tag. Där kommer 
vårdpersonalen in. Genom stöd från sjukvården kan man skapa en trygg situation både för 
patient och närstående (Karlsson & Sandén, 2007). Vi tror att om närstående har fast mark 
under fötterna och tillåter sig själva att acceptera sina egna känslosvallningar finns möjlighet 
att kunna förstå och sätta sig in i andras utan att tära på den egna orken.  
 
Sorgen är en livslång process där en förlust inte kan täckas, eller där tiden inte läker sår. Dock 
verkar nya vägar kring sorgen göra att det skapas en ny vardag med nya glädjeämnen för att 
sorgen inte skall vara kvävande. Veerbeek m.fl. (2008) skriver om hur viktigt det är att i 
efterhand, tillsammans med vårdgivaren, få utvärdera vården under sjukdomstiden och sista 
tiden patienten varit i livet. Att här få ventilera och diskutera sorgen och tankarna kring 
sorgen och lidandet ger en öppenhet som gör det lättare att börja bearbeta. Att bearbetningen 
dessutom sker i dialog med andra ser vi som avgörande för undvikandet av en destruktiv och 
nedbrytande sorg.  
 
Vi tror dock att sorgen inte försvinner för att man beslutar sig att försöka se ljust på minnena. 
Sorgen är där för att personen som gått bort betytt mycket för dem som förlorat denne. Sorgen 
finns där för att påminna om vad som skett och kanske för att vi ska uppskatta vad vi har idag. 
Sorgen är något vi ska vara tacksamma för. Att den finns där innebär att vi fått ta del av något 
eller någon som är värd att sörja, att vi förlorat något som vi är tacksamma att vi ändå upplevt. 
Utan sorgen hade personen inte gjort samma intryck och avtryck i våra liv.  
 
7.3 Etikdiskussion 
Genom att göra en analys har vi gjort en beskrivning av författarnas upplevelser utifrån deras 
berättelser. Att reflektera under arbetets gång har hjälpt oss att hålla tillbaka vår egen 
förförståelse i detta arbete. Genom hela processen har vi dokumenterat och varit noga med att 
hålla isär vem som säger vad och kontrollerat våra referenser. Vi anser att vår studie är av god 
kvalité ur ett etiskt perspektiv eftersom det också har granskats av både handledare och 
medstudenter. 

 
7.4 Studiens möjliga betydelse till kunskapsutveckling inom vården  
Pressen på närstående i den palliativa vården är stor. Andershed (2004) menar att närstående 
är i en utsatt och för dem oftast ny situation. De överväldigas av sjukdomen och involveras i 
den och påverkas av allt som händer. De har dessutom sin egen sorg att bära på och bearbeta. 
Hur mycket klarar de av? Vad är rimligt och vad är möjligt att göra i denna situation? 
Tillvaron bör präglas av att skapa en balans mellan de närståendes och patientens behov, samt 
ett delat ansvar med vårdpersonalen. Utan de närståendes engagemang skulle tryggheten i 
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vårdandet av patienten minska. Insatserna av de närstående får däremot inte tas för givna. 
Personalen bör lyssna till deras behov, bekräfta deras känslor, visa de mänsklig omsorg. 
 
En annan betydelse vi hoppas och tror vår studie har gett, är att ett närståendelidande i 
framtiden kommer att beaktas i vården. Vården utökas att även bestå av vård av patientens 
närstående på ett mer strukturerat och planerat sätt (se förslag nedan). Att även vårda de som 
är nära patienten ger patienten möjlighet att fokusera på de egna känslorna utan att ta alltför 
stor hänsyn till hur de som finns runt omkring henne/honom reagerar. Detta såg vi beskrivet i 
samtliga biografier vi använde i studien (Edmark, 1996; Andersson, 2004; Eneslätt, 2004; 
Karlsson 2005).  
  
7.5 Resultatets betydelse i praktiken - Förslag på att hur vårdpersonal kan 
bemöta närstående 
Eftersom hela familjen drabbas bör vården vara familjecentrerad. De närstående är en viktig 
del i patientens vård, det är därför betydelsefullt hur de mår och hur livet fungerar för dem. 
Vid inskrivning av patienter i vården tas en anamnes och en statuskontroll och man gör sedan 
regelbundet uppföljningar, allt enligt vårdprocessen (Eriksson, 2004). Detta skulle även kunna 
göras på närstående för att kunna möta deras behov, lindra deras lidande samt ge det stöd de 
behöver i den löpande sorgeprocessen.  
 
Kaufer m. fl. (2008) poängterar i sin studie, just hur viktigt det är med upprättandet av en tidig 
kommunikation, familjemöten och psykologiskt stöd. Detta görs för att kunna följa upp alla 
berörda i vårdandesituationen både under sjukdomstiden och efteråt. Att skapa en form av 
vårdplan även för närstående skulle resultera i en närmare kontakt med dessa. Genom 
uppföljning skulle ett naturligt forum skapas för dialog och utveckling av den vård de 
oundvikligen är delaktiga i. Detta skulle i ett andra led leda till en dokumentering som 
underlättar bemötande vid förflyttning mellan avdelningar eller vid byte av personal.  
 
Automatiskt gör denna process att vårdpersonalen får en mer ”strukturerad” relation till de 
närstående och vår förhoppning är att närståendelidandet lindras naturligt genom denna 
åtgärd. För att de ska orka i längden är det viktigt att de närstående får samla krafter. De 
fokuserar så starkt på patienten att de förtränger eller glömmer bort hur de själva mår. Detta 
kan leda till posttraumatisk stress med känslomässig avtrubbning, oro och ångest. Det är inte 
säkert att alla närstående orkar be om hjälp, de bör däremot erbjudas hjälp och stöd 
regelbundet (Ernemo, 2008). 
 
7.6 Författarnas förslag på vidare arbeten 
Under genomförandet av denna studie uppkom ständigt nya frågor och tankar kring hur man 
utvecklar och förbättrar vården inom den palliativa vården så att både patient och närstående 
får en optimal upplevelse av den ”goda” vården som § 2a talar om i Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, 1982:763).  
 
Under arbetets gång har vi väckt tankar på syften rörande ett vårdperspektiv, patientperspektiv 
och närståendeperspektiv. Intressanta studier att genomföra vore hur vårdpersonal kan 
underlätta för närstående, som oftast har en stor börda att bära, eller hur vårdpersonal bemöter 
närstående tillfredsställande utan att äventyra den goda vården för patienten. Som vi nämnt i 
vår studie överensstämmer inte alltid patientens upplevelse av en god vård med de 
närståendes uppfattning av densamma. I det sistnämnda kommer både patientperspektivet in 
tillsammans med vårdperspektivet och i viss mån även närståendeperspektivet.  
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En annan viktigt aspekt inom den palliativa vården är omhändertagandet efter patientens 
bortgång. Hur bemöter vården de efterlevande och vilka åtgärder efterfrågar de närstående 
själva? Vilket stöd behövs för en familj som drabbats av en tragedi liknande de som beskrivs i 
Edmark (1996), Andersson (2004), Eneslätt (2004) och Karlsson (2005)? Dessa är alla stora 
frågor som inte ryms inom ramen för vår studie, men som vore av intresse för utvecklingen av 
en betydelsefull del av den palliativa vården. 

 
Slutligen har vi, som ett resultat av vår studie, ställt oss följdfrågan hur vi avlastar patienten 
från de bördor denne tar på sig genom att han/hon känner att han/hon måste visa sig stark 
inför omgivningen. Marias mamma (Eneslätt, 2004) beskriver detta flertalet gånger och 
framförallt blir det tydligt när hon säger att ”Nu behövde hon inte kämpa för att dölja 
någonting” (s.68). Vi såg hur utomstående fick en betydande plats i närståendes bearbetning 
av sorg och i lindring av lidande. Kommunikation och information skapar forum för dialog. 
Denna dialog förser de närstående med viktiga fakta och ger personalen möjligheter att 
kontrollera närståendes fysiska och mentala hälsa i den påfrestande situation det innebär att 
vara närstående inom palliativ vård. Studier med syfte att kartlägga hur denna avlastning 
skulle ske kan vara av stor betydelse för vårdandet och till hjälp för patienten likaväl som 
personalen som skall bemöta denne. 

 
8. SLUTSATS 
Våra slutsatser efter färdigställandet av resultatet är att upplevelserna av lidande och sorg 
förekommer hos samtliga närstående till patienter inom den palliativa vården. Både lidande 
och sorg är individuella upplevelser som tar sig varierande uttryck då varje närstående är unik. 
Våra identifierade teman visar tydligt att det ändå finns gemensamma upplevelser som 
därmed kan sammanfattas och ge en något mer strukturerad bild av hur känslorna tar sig 
uttryck. Genom denna struktur anser vi oss förse läsaren med kunskap för att bättre förstå och 
möta närstående till patienter inom palliativvården. Det är vår uppfattning, som ett resultat av 
vår erfarenhet, att dessa upplevelser inte alltid blir uppmärksammade och bemötta hos dessa 
närstående, trots det stora behov som finns.  
 
Att stå bredvid patienten är svårt för alla närstående. Att uppleva sig ensam ökade lidandet. 
Fakta och information var många gånger det som, trots hastigt påkommen hopplöshetskänsla, 
senare stärkte individerna. De skapade ro och hade tillsammans med bekräftelse och 
medkänsla stor betydelse för sorgeprocessen och påverkade de närståendes upplevelser av 
sorgen. Kommunikation närstående emellan och mellan närstående och patient blev därför en 
viktig faktor som lindrar både lidande och sorg.  
 
Att beskriva känslor är aldrig lätt. Att försöka förstå andras känslor är ibland ännu svårare. Vi 
ser dock att vi genom denna studie har identifierat stora delar av de upplevelser närstående har 
av lidande och sorg. Därmed har vi kommit en bit i vår personliga utveckling, likaväl som vi 
hoppas att närstående får nytta av studien genom en ökad förståelse för de upplevelser de 
genomgår när det gäller lidande och sorg. Genom denna identifiering såg vi hur nära kopplade 
lidande och sorg är till varandra, samt hur våra teman under respektive begrepp går i varandra 
och ibland är svåra att särskilja. Deras betydelse får dock aldrig ringaktas och vårdpersonalens 
uppgift är komplex, men viktigt, i försöket att möta närståendes sorg och lidande.  
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Bilaga 1 
Lidande del 1 – funna delar 
 
Fråga för att 
identifiera 
meningsbärande del 

Meningsbärande del Vad sägs?/Hur sägs 
det? 

Innebörden? 

1. Hur känner 
patienten själv inför 
situationen? 

Oro över att egna 
känslor är en 
belastning.  

Vill inte belasta 
patienten med sina 
egna känslor inför 
sjukdomen och 
situationen.   
Gråter i duschen 
(Andersson, 2004). 
Vi måste se stabila 
ut, även om oron höll 
på att knäcka oss 
(Karlsson, 2005).  
Edmark, (2006) 
beskriver att han går 
undan när han blev 
arg.  

Närstående vill inte 
orsaka patienten 
lidande med att 
verifiera sina egna 
känslor, döljer dem 
hellre. 

2. Vem ska trösta 
vem? 

Kontroll Kontroll skapar 
trygghet (Eneslätt, 
2004). 
Det viktiga var att 
Joel fick utrymme att 
leva (Andersson, 
2004).  
Full kontroll på det 
medicinska 
(Karlsson, 2005). 
Maj såg sig inte som 
en sjukling (Edmark, 
1996). 

Genom kontroll 
skapas en trygghet 
och därmed en 
reducering av 
lidande. Att förstå 
det medicinska gav 
trygghet, liksom att 
den sjuke vill och får 
möjlighet att leva ett 
vanligt liv. 

3. Vad händer? Vad 
gör ni? Var finns en 
plats för närstående i 
detta? 

Åskådaren Att se på är som att 
leva i en mardröm 
(Eneslätt, 2004). 
”…värken var säkert 
outhärdlig” 
(Andersson, 2004, 
sid 38). Ovisshet, 
inte veta vad som ska 
ske, kände sig vilsna 
(Karlsson, 2005). 

Närvaro och 
småsaker skapar 
deltagande och 
återger kontroll och 
känsla av att vara 
delaktig och kunna 
hjälpa.  Att bara se 
på skapar känslor av 
vanmakt.  

4. Hur förmedlar 
man en annans 
önskan? 

Språkröret Närstående ser sig 
som patientens 
språkrör (Eneslätt, 
2004). Nödvändigt 
att ha någon som för 
ens talan (Edmark, 

Omständigheter gör 
patienten svag för 
kontakt med 
vårdpersonal och 
myndigheter. 
Närstående träder då 
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2006). in som språkrör. 
5. Vad händer? Ångesten Vill visa patienten 

hänsyn genom att 
dölja sina egna 
ångestfyllda tankar 
(Eneslätt, 2004). 
Drabbas av 
panikångest 
(Andersson, 2004). 
Panik och förtvivlan 
att få veta sanningen 
(Karlsson, 2005). 

Närstående vet att 
patienten märker och 
ändå vill de inte 
belasta med sitt 
lidande. Skapar 
ytterligare ångest. 
Ångest inför besked. 
  

6. Hur ska det gå? Psykisk smärta Den sista tiden var en 
lång psykisk smärta 
(Edmark, 1996). Slits 
mellan hopp och 
förtvivlan (Eneslätt, 
2004), (Karlsson, 
2005) och 
(Andersson, 2004).  

Att se någon som 
man håller kär kämpa 
och brytas ner av en 
svår sjukdom är 
smärtsamt. Ständig 
berg- och dalbana 
mellan beskeden.  

7. Hur länge orkar 
man? 

Kommunikation ”Inför Maria fick jag 
skärpa mig igen” 
(Eneslätt, 2004, sid 
66). Får kraft att 
klara av det gång på 
gång (Karlsson, 
2005). ”Klarade inte 
av att ständigt 
kontrollera mig” 
(Edmark, sid 140, 
1996). 

Rädsla för att såra 
och skapa lidande, 
gör att 
kommunikationen 
brister och man 
undanhåller varandra 
saker. Dåligt samvete 
som de närstående 
får leva med. 

8. Är det bara en 
dröm? 

Overklighet Händer nog inte mig, 
ser bara på. ”Statist i 
verkligheten” 
(Eneslätt, 2004, sid 
63). ”Vi skulle åka 
hem och hälsa på i 
verkligheten” 
(Karlsson, 2005 sid 
32). 

Känsla av att vara 
osynlig, som i en 
bubbla. Vad är 
verkligt, vad är 
fantasi eller dröm?  

9. Vilka roller 
förväntas närstående 
axla? 

Identitet Marias mamma 
beskriver sina 
skiftningar i 
uppgifter för att i 
stunden finnas till på 
rätt sätt för Maria 
(Eneslätt, 2004).  
Karlsson (2005) 
beskriver de 
närståendes olika 

Närståendes roll 
förändras i och med 
sjukdomen och 
växlar mellan 
observatören, 
språkröret, 
tryggheten, länken 
till verkligheten mm. 
Svårt ansvar att axla 
och en komplex 
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roller utifrån deras 
styrkor och 
svagheter, men också 
dagsform och 
omständigheter. 
Edmark, (1996) 
berättar att han nu 
var hennes vårdare, 
den intima relationen 
som make försvann. 

uppgift att utföra.   

10. Hur tar man till 
sig det som sägs?  

Accepterande Klara besked. 
Tillbaka i 
verkligheten 
(Eneslätt, 2004). 
Fruktansvärda 
besked, men skönt att 
de var öppna och 
raka (Karlsson, 
2005). 
Acceptera patienten 
med sjukdomen och 
inte kräva att denne 
blir frisk (Andersson, 
2004).  

Rak information ger 
möjlighet att 
bearbeta och 
acceptera. Denna 
process leder till ro 
och minskat lidande. 

11. Vad innebar det 
där? Varför gjorde de 
så? 

Bemötande Överkänslig för 
tonfall, kroppsspråk, 
registrerar minsta 
mimik och analyserar 
ordval. Sårbar, lätt att 
få ur balans 
(Andersson, 2004). 
Känslor som 
nervositet, sårbarhet, 
är labil (Karlsson, 
2005) 

Bemötandet blir 
oerhört viktigt för 
upplevelsen av 
vården och 
reducerandet av 
lidande genom 
felaktiga signaler.  

12. Var finns 
medmänskligheten? 

Omsorg Läkarnas röst var 
som pisksnärtor och 
avdelningen 
högteknologisk och 
rationell utan tid för 
småprat (Andersson, 
2004). Övergivenhet, 
ledsamhet, undrande, 
utlämnad och liten 
vid isoleringen 
(Karlsson, 2005) 

Vården blir kall och 
statisk när den 
inriktas på kroppen 
och inte helheten ses 
och själ och ande ges 
ett naturligt 
utrymme. Behov av 
information och 
omhändertagande. 

13. Hur ska man 
kunna hjälpa mot 
rädslan? 

Rädsla/osäkerhet Kommer det att 
finnas rädsla inför 
vården? Inför döden? 
(Andersson, 2004).  

Närståendes vilja att 
lindra och minimera 
lidande i alla 
situationer. 
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14. Vem vet bäst? Själv-
bestämmanderätt 
 

Linas beslut att 
stanna kvar och 
vårdas i hemmet, 
trots påtagliga 
smärtor och 
besvärande symtom 
(Karlsson, 2005). De 
fick all hjälp som var 
möjlig och han 
flyttade hem kontoret 
och blev Majs 
personliga assistent 
(Edmark, 1996). 

Vem bestämmer i 
slutändan om 
vården? Vem avgör 
vad som är bäst? 
Patientens önskan 
måste respekteras 
även om den inte 
överensstämmer med 
vårdens eller de 
närståendes. 

 
Lidande del 2 – sammanfattande teman 
Tema  Innehåll  Citat som belyser 
1. Närståendelidande Genomgående ser vi hur 

närstående önskar finnas till 
konstant. Ett lidande uppstår 
när deras ansträngningar inte 
upplevs räcka till, eller när 
begränsningarna blir 
påtagligt gällande.  
Enelätt (2004) beskriver sig 
som statist i verkligheten och 
Karlsson (2005) delger oss 
hur hon tillfälligt flyr 
verkligheten för att orka och 
hur hon lider av maktlöshet.  
Edmark (1996) beskriver att 
han inte kunde lämna huset 
långa stunder men var 
tvungen att komma bort för 
att orka. 

”Mitt hjärta grät. Hon ville 
skydda mig, men vad 
upplevde hon själv 
egentligen?” (Eneslätt, 2004, 
s. 29). ”Mormor, du måste 
trösta mamma nu, för jag kan 
inte göra någonting här” 
”…med sorg längst in i 
själens botten” (Eneslätt, 
2004, s. 41). ”Sömnen hade 
gett mig vila. Nu måste jag 
på något sätt tillbaka till 
verkligheten” (Karlsson, 
2005, s. 57).  ”Ju sjukare Maj 
blev desto mer krävdes det 
av mig” (Edmark, 1996, s. 
133). 

2. Vårdlidande  Personalens bemötande är 
avgörande för patientens 
känsla av trygghet och 
därmed de närståendes 
upplevelse av trygghet 
(Eneslätt, 2004). 
 
Byte av avdelningar och 
därmed personal ökar 
lidandeupplevelsen 
(Karlsson, 2005). 
 
Bemötande (Andersson, 
2004). 
 
Personal som hade god 

”Jag vill betona att all 
vårdpersonal var helt 
underbar, alla bidrog med 
något positivt. Men den som 
var nästintill oumbärlig 
mentalt för Maria, var Nisse. 
Han tittade in och satt på 
Marias sängkant en kvart 
varje dag efter sitt arbete” 
(Eneslätt, 2004, s. 47).  
 
”…nytt ställe med en mängd 
nya rutiner som dessutom 
innebar förbud av olika slag” 
(Karlsson, 2005, s. 72). 
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relation till Maj ledde till 
frihet för mig (Edmark, 
1996). 

”Personalen visade oss runt, 
mest för att lugna oss tror 
jag” (Andersson, 2004, s. 
13).  

3. Livslidande I kombination med sorgen 
beskriver närstående hur 
förlusten av patienten skapar 
ett livslidande som man inte 
kan eller ens vill eliminera. 
Saknaden av personen ger en 
viss styrka åt sorgen och 
lidandet är ett kvitto på att 
personen lever kvar genom 
minnena. 

”Förtvivlan och hjälplöshet 
behärskade hela mig” 
(Eneslätt, 2004, s. 67). 
”Jag som levde nära Maj såg 
de små förändringarna och 
sörjde varje del som 
försvann” (Edmark, 1996, 
128). 

4. Sjukdomslidande  Trots att den närstående inte 
är sjuk lider denne av 
sjukdomen och lever med 
den och den påverkan 
sjukdomen får på ork och 
relationer.  

” Ändå var det ofta hon som 
var min klippa – så stark.” 
(Eneslätt, 2004, s. 7).  ”Idel 
nya människor som måste 
göra illa vår älskade lilla 
dotter” (Karlsson, 2005, s. 
14). ”Sjukdomen var ständigt 
närvarande” (Edmark, 2006, 
s. 129).  
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Bilaga 2 
Sorg del 1 – funna delar 
 
Fråga för att 
identifiera 
meningsbärande del 

Meningsbärande del Vad sägs?/Hur sägs 
det? 

Innebörden? 

1. Hur reagerar 
människor vid 
förluster? 

Chocken  Trott att en olycka 
var det värsta, lika 
chockad att få reda 
på att hon har en 
obotlig sjukdom 
(Edmark, 1996). Vi 
visste, men förstod 
inte, ville inte förstå 
(Karlsson, 2005). 

Svårigheter att ta till 
sig och förstå. 
Förtränger det som 
händer. Tanken på en 
obotlig sjukdom och 
att hon/han ska dö 
finns inte. 

2. Hur tar närstående 
hand om varandra? 

Finnas nära och se 
på. 

Det är inte alltid det 
finns ord, ibland får 
man bara finnas till 
(Eneslätt, 2004). Vi 
grät tillsammans 
(Edmark, 1996). 

Sorg är att inte räcka 
till, inte säga rätt 
saker, inte finna ord 
(Eneslätt, 2004).   

3. Hur ges utrymme 
för egen sorg? 

Tala med 
utomstående. 

Att tala med varandra 
ger tröst. Att tala 
med utomstående, t 
ex en kurator, ger 
möjlighet till 
bearbetning 
(Eneslätt, 2004).  

Börjar ställa sina 
frågor om hur man 
går vidare och hur 
man accepterar. 
Söker efter stöd, 
accepterar sin sorg.  

4. Finns tid att sörja 
nu? 

Efteråt Tillåter sin sorg att 
komma fram 
Eneslätt, 2004; 
Karlsson, 2005).   

Ställer ytterligare 
frågor, frågor som 
startar en 
sorgeprocess. Undrar 
över egen sorg och 
andras.   

5. Kan man visa sin 
sorg fullt ut? Sörjer 
man mindre för att 
man i vissa 
situationer håller 
tillbaka? 

Begränsning av 
sorgen. 

Sorgen får större 
utrymme efter att 
patienten gått bort 
(Eneslätt, 2004).  

Fortfarande finns 
känslor av hänsyn till 
andra där undran om 
begränsningen av 
den egna sorgen 
lindrar deras sorg och 
hjälper dem gå 
vidare. 

6. Har sorgen några 
tidsbegränsningar? 

Komma tillbaka. Sorgen beskrivs som 
enorm efteråt och 
frågorna upphör inte 
att komma (Eneslätt, 
2004).  ”Ja livet går 
vidare men hur och 
varför? (Karlsson, 
2005, s. 203). ”Med 

Sorgen måste få ta 
sina egna vägar. Att 
påverka är att 
begränsa och det 
förlänger och 
förstärker känslor 
som hopplöshet och 
hindrar människan 
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tiden såg jag att både 
sorg och glädje 
kunde samsas i mig” 
(Andersson, 2004, s. 
122,). 

att fungera. Sorgen 
går att bygga om, 
anpassa den så att 
den passar individen. 

7. Liknar barns sorg 
vuxnas? 

Barns sorg. Barn lever i nuet. 
Joels syster Matilda 
registrerade det hon 
för tillfället såg och 
tänkte inte längre 
fram (Andersson, 
2004). 

Barn uttrycker sin 
sorg utan att fundera 
på omgivningen i 
samma utsträckning 
som vuxna. 

8. Kommer de aldrig 
träffas mer? 

Kronisk smärta och 
sorg. 

Ser sin dotter och 
känner hennes 
närvaro (Eneslätt, 
2004). Vi bär på en 
sorg, kommer alltid 
att vara tillsammans 
(Karlsson, 2005). 

Känslor av att vara 
övergiven och 
lämnad, obeskrivlig 
tomhet. Att leva med 
sorgen och det som 
hänt, men inte kunna 
acceptera. 

9. När hinner man 
sörja? 

Tid Minskad plats för 
reflektion och 
eftertanke 
(Andersson, 2004). 
Bråket har hindrat 
sorgen (Edmark, 
1996). 

Tidsbrist och 
konflikter ger 
minskat utrymme för 
sorgen att komma 
upp till ytan. 

10. Framstår livet 
som mer 
meningsfullt när man 
inser att man inte kan 
ta det för givet?  

Tidsbegränsning Döden är mer nära 
och verklig än 
någonsin, ändå 
känner de sig levande 
(Andersson, 2004).  

”Fyll inte livet med 
år, utan åren med liv” 
(Okänd). Det är inte 
livslängden som är 
det viktiga, utan 
kvaliteten. 

11. Hur reagerar 
man? 

Olika stadier. ”Det var inte fakta 
jag var ute efter. Det 
var tröst” 
(Andersson, 2004, s. 
29). ”Till slut tog 
frågorna slut. 
Läkarna kunde ändå 
inte ge det svar vi 
ville ha” (Karlsson, 
2005, s. 164).  

För att kunna bemöta 
rädsla krävs empati 
och inkännande. Alla 
reagerar inte lika 
inför till synes 
liknande situationer. 
Ofta räcker det att 
finnas till och lyssna.  

 
Sorg del 2 – sammanfattande teman 
 
Tema  Innehåll  Citat som belyser 
1. Hantera egen sorg. Den individuella sorgen, 

sorgen utan normer eller 
ramar för hur den får gestalta 
sig eller ta sig i uttryck hos 

”…med sorg längst in i 
själens botten” (Eneslätt, 
2004, s. 34). 
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var och en av oss. En sorg 
som måste accepteras och 
inte ifrågasättas.  

2. Bemöta andras sorg.  Var och en har sin sorg i det 
som har hänt och med hjälp 
av andra människor lär de sig 
att bära sorgen själva. 

 ”De har förlorat sin 
storasyster och behöver all 
trygghet de kan få” 
(Karlsson, 2005, s. 203). 

3. Antecipatorisk sorg Sorgen drabbar de närstående 
redan under 
sjukdomsperioden.  

”Det kändes som det onda 
aldrig skulle ta slut, att det 
sorgliga skulle finnas kvar 
för all evighet” (Karlsson, 
2005, 38). 

4. Acceptans i sorgen Sorgen är en livslång process 
där en förlust inte kan täckas, 
eller där tiden inte läker sår. 
Dock verkar nya vägar kring 
sorgen göra att det skapas en 
ny vardag med nya 
glädjeämnen för att sorgen 
inte skall vara kvävande. 

”Det tog över ett år för mig 
att inse att jag aldrig skulle 
sluta sakna honom” 
(Andersson, 2004, s.131). 
”Nu skulle vi själva börja 
göra saker för vår, Lucas och 
Alice skull utan att Lina 
fanns med oss” Karlsson, 
2005, s. 204). ”Sorgen 
klingar av men saknaden får 
du leva med” (Edmark, 1996, 
s.158). 

 
 


