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Abstract 

 

Author: Maria Friberg 

“I am not afraid of death. But I fear what I might turn into on my way there.” – The 

experience of loss and sorrow in conjunction with serious physical illness. [Translated title] 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assessor: Kristina Gustafsson  

 

The aim of this essay was to closer understand the experience of loss and sorrow in 

conjunction with serious physical illness. I have used a phenomenological approach and 

therefore used the questions: what have the individuals experienced? How have they 

experience it? And what meaning did they ascribe to the experience? To answer this questions 

I have examined five different biographies, based on the biographers’ experience of living 

with a serious physical illness. I have from these biographies deciphered different themes of 

loss and sorrow: The physical body, identity, loss of everyday life, to live in a social context, 

loss of control and the future. I have analysed the result with The Dual Process Model 

(Stroebe & Schut 1999), where the main idea is that people who experience sorrow and grief, 

are in a need to oscillate, between confronting and avoidance of different emotions and 

stressors triggered by the loss. I confirm this in my result, where I have found that the 

individuals experience loss and sorrow in the themes above, but that they express it and 

experience it in different ways at different times, and therefore are in a need to oscillate 

between different emotions and stressors triggered by the loss they experience. My conclusion 

is that loss and sorrow is a complex and fluctuating phenomenon. Nevertheless, it affects a 

person’s whole existence.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Ökad medicinsk kunskap innebär att fler lever med allvarliga fysiska sjukdomar längre 

(Cutler, Hayter och Ryan 2013). Detta utmanar oss till att öka kunskapen om upplevelsen av 

att leva med en allvarlig fysisk sjukdom och de kritiska förhållanden detta för med sig menar 

författarna. Lindsay, MacGregor och Fry (2014) visar att individer med fysisk sjukdom 

kämpar med ett flertal olika förluster, som till exempel sin tidigare identitet och kontrollen 

över den egna kroppen. Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassman (2012) pekar dessutom 

på att upplevda förluster ständigt är återkommande hos personer med allvarliga och/eller 

kroniska sjukdomar, då successiv försämring i sjukdomen ofta är ett faktum. Vid förlust så 

triggas ofta sorg (Kero 2014), men sorg i samband med fysisk sjukdom verkar vara relativt 

outforskat även om forskningen börjar ta fart (jmf Foley, Timonen & Hardiman 2013). 

Lennéer- Axelson (2010) saknar dessutom forskning generellt om sorg men menar att det man 

vet idag är att sorgens uttryck visar sig vara mycket mer varierande än vad man tidigare trott. 

Detta bekräftas av min upplevelse av praktik inom kuratorsarbete på sjukhus där förluster vid 

fysisk sjukdom skapade en stor sorg hos ett flertal patienter, men sorgen tog sig uttryck på 

varierade sätt.  Jag saknade dock kunskap om deras upplevelse och hur det påverkade dem för 

att kunna ge ett så gott stöd som möjligt (som inte var medicinskt inriktad).  Så hur upplever 

personer förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk sjukdom?  Detta ska jag försöka ta 

reda på genom att göra en kvalitativ studie av biografier och självbiografier för att nå den 

subjektiva upplevelsen av förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk sjukdom.   

 

Som vetenskapsteoretisk ansats kommer jag använda mig av fenomenologi.  Med 

fenomenologi som ansats fokuserar forskaren på individers meningsbyggande av ett upplevt 

fenomen (Creswell 2013). För enligt Schütz (2002) kan man inte komma närmare en objektiv 

sanning om verkligheten än hur den omedelbart uppfattas av oss, då allt tolkas och ges en 

mening av oss människor. Alltså syftar uppsatsen till att undersöka individers egna 

upplevelser och meningsbyggande av fenomenet förlust och sorg, inte någon ”objektiv” 

beskrivning. Även om fenomenologin i sig är mycket teoretisk kommer jag också att använda 

Stroebe och Schut’s pendlingsmodell (1999) som beskriver copingprocesser i samband med 

förlust och sorg. Detta för att hjälpa mig förstå sorgens komplexitet och individuella uttryck. 

 

Personer med allvarliga fysiska sjukdomar kommer socionomen inte endast att stöta på som 

kurator, utan även i flera olika områden då både kropp, själ och samhälle påverkar och 
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påverkas av sjukdomen (jmf Jeppsson Grassman et al. 2003). Kuratorsarbete, LSS insatser, 

hemtjänst och/eller försörjningsstöd är inte ovanligt i denna grupp.  Kunskap om upplevd 

förlust och sorg i detta sammanhang kan då bidra till förståelse om varför vissa individer 

reagerar och agerar som dem gör. Forskning visar till exempel att personer med ALS tenderar 

att ha ett starkt behov av kontroll över hur deras insatser är utformade som en reaktion mot 

kontrollförlusten till följd av deras sjukdom (Foley, Timonen & Hardiman 2013). Därför vill 

jag genom denna uppsats öka kunskapen i socialt arbete om upplevelsen av förlust och sorg i 

samband med allvarlig fysisk sjukdom.   

  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en fenomenologisk studie av biografier och 

självbiografier närmare förstå upplevelsen av förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk 

sjukdom. För att uppnå detta har jag följt Creswell’s (2013) anvisningar om hur en 

fenomenologisk studie bör genomföras och har därav utformat frågeställningarna i linje med 

hans anvisningar.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vilka former av förlust och sorg upplevde individerna i samband med allvarlig fysisk 

sjukdom?  Hur upplevdes det? Och vilken mening tillskrevs upplevelsen? 

 

2. Tidigare forskning 
Jag har tittat på tidigare forskning som undersökt upplevelser av någon form av allvarlig 

fysisk sjukdom. Jag har alltså inte valt att begränsa mig till endast en typ av sjukdom som 

mycket av den tidigare forskning gjort. Detta för att jag söker efter fenomenet förlust och sorg 

i samband med fysisk sjukdom och genom att välja olika typer av sjukdomar ökar jag chansen 

att kunna säga något generellt om fenomenet, utan att resultatet är bundet till en särskild 

sjukdom. Jag har funnit vissa återkommande upplevelser som tycks vara mer universella och 

dessa upplevelser har jag delat in i teman. De teman jag tagit fram är den fysiska kroppen, 

identitet, saknaden av en normal vardag, att leva i ett socialt sammanhang, kontrollförlust 

och framtiden.  

 

2.1 Den fysiska kroppen 
Ett gemensamt tema som återkommer i forskningen är den fysiska kroppen, dess förändring 

och förlust av funktioner. I Cutler, Hayter och Ryan’s (2013) forskning om patienters 
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upplevelse av att vårdas på intensivvård beskriver tidigare inlagda hur de tvingats omvärdera 

mycket av den fysiska funktionen som de tidigare tagit för givet. Ett flertal av patienterna 

beskrev hur de blev medvetna om sin egna dödlighet och omvärderade hela sin mening med 

att vara vid liv. Mycket på grund av den intensiva smärtan men även på grund av möten med 

svår sjukdom och död på avdelningen.  

 

I forskning om personer som genomgår dialys beskriver ett flertal personer saknaden av 

närhet och sex, då sjukdomen och medicineringen påverkade känslighet i hud och slemhinnor 

(Lindsay, MacGregor & Fry 2014). Detta skapade för många en osäkerhet och vissa beskrev 

hur de hade sex med sin partner trots smärtan för att de inte ville att relationen skulle 

påverkas, medan vissa valde att avstå från sex helt på grund av smärtan. Att sådan fysisk 

närhet nu förknippades med smärta och obehag ledde enligt vissa till en känsla av ensamhet i 

sin sjukdom. Svårighet med sex är något som beskrivs även i en studie om kvinnor med 

endometrios (Cox et al. 2003). Kvinnorna i denna studie beskriver att smärta alltid var 

närvarande vid samlag men att ämnet kändes genant att prata om med sin omgivning vilket 

var en av anledningarna till en känsla av ensamhet i sina problem. 

 

Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassmans (2012) forskning på individers upplevelser av 

att åldras med kronisk fysisk sjukdom visar att återkommande förlust av kroppsfunktioner är 

ett faktum. Forskningen visar även att dessa förluster inte blir lättare med tiden, utan snarare 

svårare trots att de var väntade. Detta motsäger tron att äldre personer inte upplever förlust av 

kroppsfunktioner lika svårt som yngre personer.  Dock beskrevs inte alla förluster av 

kroppsfunktioner som lika svåra hos alla individer.  

 

Om ALS drabbar en människa har personen i genomsnitt 2–4 år kvar att leva (Foley, Timonen 

& Hardiman 2013). Det är en nervsjukdom som sakta leder till förlamning av hela kroppen. I 

Foley, Timonen och Hardiman’s (2013) forskning framställs att diagnosen upplevdes som en 

dödsdom, och att varje vinst hade två förluster med sig, då kroppen ständigt blev sämre. För 

att kunna hantera detta beskrev ett flertal patienter att de fokuserade på nuet och inte vad de 

klarade av för en månad sen till exempel. Att se kroppen som en fiende var återkommande 

även i Olssons (2010) avhandling om kvinnor med MS. Där beskrivs kroppen som 

oigenkännlig för sig själv och hur den sjuka kroppen tagit makten över hur kvinnorna ska leva 

sitt liv. Adorno och Brownell’s (2014) forskning på krigsveteraner med långt framskriden 
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lungcancer skildrar hur dessa tidigare starka och självständiga män nu inte längre upplevde att 

den svaga kroppen var till någon nytta. 

 

2.2 Identitet 
Vid en allvarlig fysisk sjukdom beskriver många hur den egna identiteten förloras. Som ovan 

nämnt så skildras krigsveteraners upplevelse av att ha långt framskriden lungcancer (Adorno 

& Brownell 2014). Forskarna beskriver hur individer upplever att de gått från att vara starka 

militärer till att inte vara till nytta för familjen och bli sedda som en sjukdom snarare än en 

människa. En man med ALS berättar att han blev rånad på sin identitet då han över natt blev 

en gammal man på utsidan när han var tvungen att ta hjälp av rullstol, medan han inuti 

upplevde sig vara betydligt yngre (Foley, Timonen & Hardiman 2013).  Olsson (2010) 

berättar att Kvinnorna med MS tappade tron på sig själva när inte kroppen fungerade, att 

osäkerhet och ångest präglade mycket av deras sinnesstämning. Detta i kombination med att 

ständigt få ställa in planer på grund av sjukdomen gjorde att ett flertal kvinnor kom att 

identifierade sig som outsiders. Det ständiga bemötandet av tvivel från omgivningen bidrog 

även till en förminskning av dem själva som personer.  Detta beskrev även kvinnorna med 

endometrios (Cox et al. 2003), att det ständiga ifrågasättandet av deras sjukdom bidrog till en 

förminskning av dem själva och ett försämrat självförtroende. Jag tolkar att en del av den 

egna identiteten och tron på dem själva förlorades. Flera kvinnor blev så svårt ifrågasatta att 

en stark känsla av ensamhet och värdelöshet kröp under skinnet och utvecklades i 

kombination med kampen av de fysiska problemen till depression (Cox et al. 2003). 

Endometrios kan även innebära infertilitet och att bli ofrivilligt barnlös var en stor sorg på 

många plan för ett flertal kvinnor i studien och påverkade även en del av identiteten. I 

processen att inse att de aldrig skulle kunna identifiera sig som mammor ifrågasatte en del om 

en kvinna utan barn ens är en riktig kvinna. 

 

I Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassmans (2012) forskning om upplevelsen av att åldras 

med kronisk fysisk sjukdom beskrivs upplevelser av att när sjukdomen blir synlig (till 

exempel amputerat ben i samband med allvarlig diabetes), så förloras möjligheten att 

någonsin bli sedd som normal igen. I forskning om personer som genomgår dialys beskriver 

ett flertal hur det förändrade utseendet påverkade dem negativt, samt om de misslyckade 

försöken med att behålla sitt utseende intakt (Lindsay, MacGregor & Fry 2014). Forskning 

visar även att när individer tvingas ta hjälp på heltid så förändras identiteten på så sätt att de 

inte kan hålla roller uppe ständigt, då de aldrig har egen tid att återhämta sig (Taghizadeh 
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Larsson & Jeppsson Grassman 2012). Detta innebär att de tvingas ”släppa masken” till fullo 

bland andra människor. Detta påverkade identiteten både socialt och privat beskrev deltagarna 

i studien.  

 
2.3 Saknaden av en normal vardag 
Vardagen är för många så självklar att vi inte tänker på dess existens förrän den förändras. I 

ett flertal av studierna framkom individers upplevelse av att sjukdomen kom i vägen för det 

vanliga livet.  Rädslan och svårigheten med att tvingas ge upp det dagliga arbetet beskrivs av 

ett flertal individer (Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012; Lindsay, MacGregor 

och Fry 2014). Däremot visar Jeppsson Grassman (1987) i hennes rapport att en stor andel 

personer med allvarliga synskador upplevde en lättnad av att slippa arbeta, trots anpassning 

till deras behov. Personer från intensivvården beskrev en saknad av det liv de hade tidigare 

före inläggningen. Samtidigt kunde tankar om deras tidigare liv ge en meningsfullhet i 

tillvaron (Cutler, Hayter & Ryan 2013). I studien om personer med ALS beskrivs förlusten av 

att inte kunna delta i vardagen, som till exempel att kunna äta god mat, dricka, kunna ge en 

kram och att samtala med vänner. För med en sjukdom som påverkar möjligheten att svälja 

tvingas individerna även ge upp basala ting som att kunna prata (Foley, Timonen & Hardiman 

2013).  Forskning beskriver även hur individer tvingats ge upp saker de tidigare gjorde för att 

fylla sin vardag med glädje, olika aktiviteter med stor meningsfullhet för individerna (Foley, 

Timonen & Hardiman 2013; Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012). Olsson (2010) 

kom fram till i sin studie att ett flertal kvinnor med MS hade en stark vilja att fortsätta med 

sina vardagliga sysslor i hemmet, trots den fysiska utmattningen de fick betala efteråt. Hon 

kom fram till att om kvinnorna kunde fortsätta göra sådant som de brukade kunde de kända att 

de hade makten över något i sitt liv och därav må bättre. De som tvingats ge upp sysslor 

mådde sämre. 

 

2.4 Att leva i ett socialt sammanhang 
När någon drabbas av en allvarlig fysisk sjukdom så påverkas även individens förhållande till 

familj, vänner och andra sociala relationer. I ett flertal studier uttrycktes sorgen av att behöva 

ge upp sin självständighet, och att tvingas vara beroende av sin omgivning (Adorno & 

Brownell 2014; Lindsay, MacGregor & Fry 2014; Foley, Timonen & Hardiman 2013; Olsson 

2010; Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012). Detta resulterade i en känsla av skuld 

och att vara till belastning för sin familj och vänner som tvingas hjälpa till. Utöver det 

uttrycktes rädslan över att tvingas ge upp hela sitt privatliv (Taghizadeh Larsson & Jeppsson 
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Grassman 2012). Ett annat återkommande tema var att omgivningen såg och bemötte de sjuka 

på ett annat sätt än vad de gjort när de var friska (Adorno & Brownell 2014; Lindsay, 

MacGregor & Fry 2014; Olsson 2010; Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012). 

Kvinnorna med MS beskriver svårigheten med att ha viljan till så mycket när de blir bemötta 

som om de inte klarar någonting, och att de smärtar att bli behandlad annorlunda (Olsson 

2010). Adorno och Brownell (2014) beskriver hur männen med lungcancer inte längre blev 

inbjudna på aktiviteter på grund av andras tro att de inte skulle klara av det, vilket ledde till att 

flera kontakter tappades. I samma studie beskrivs att en del av vänner och familj inte ville 

prata om att döden närmade sig för den sjuke, vilket ledde till att vissa fick sörja sin framtida 

bortgång själv. Detta beskrevs som väldigt smärtsamt. Cox et al. (2003) beskriver att 

kvinnorna med endometrios också förlorat många kontakter, inklusive partners på grund av 

påfrestningar i samband med sjukdomen. 

 

I forskning framkommer även att positiva sociala relationer hjälpte hanteringen av sjukdomen 

och dess konsekvenser (Cutler, Hayter & Ryan 2013; Lindsay, MacGregor & Fry 2014; 

Olsson 2010). Men det framkommer även att relationerna påverkades negativt av sjukdomen 

och kunde upplevas som påfrestande. En självpåtagen ensamhet var till och med att föredra 

ibland (Cutler, Hayter & Ryan 2013). I forskning om riskfaktorer vid förlust och sorg av en 

närstående framkommer det att de som har stöd från familj och vänner har mindre risk av att 

drabbas av psykisk ohälsa (Aoun et al. 2015; Bylund Grenklo 2013), medan till exempel 

misstro mot sjukvården och bristande information om allvaret i situationen ökade riskerna för 

att utveckla långvarig och komplicerad sorg hos tonåringar som mist en förälder (Bylund 

Grenklo 2013).  

 
2.5 Kontrollförlust 
Alla de förändringar och förluster som skildrats ovan innefattar ytterligare en förlust. 

Nämligen förlusten av makten över sitt liv. Förlusten av kontroll över sin kropp, sin identitet, 

sin vardag och sitt sociala liv. I studien om personer med ALS skildras förlusten av kontroll 

som en central del (Foley, Timonen & Hardiman 2013). Eftersom personerna saknade 

kontroll över sjukdomen beskrivs möjligheten att ha kontroll över sin behandling och sitt 

avslut som extremt viktigt. Ett flertal beskriver hur de försenade användandet av olika 

hjälpmedel så länge som möjligt i ett försöka att behålla makten, och när de väl tog in 

hjälpmedel skulle de ske på deras villkor. I Olssons (2010) avhandling beskrivs hur kvinnorna 

kämpar med att behålla makten över sina egna liv när de tappar kontrollen över kroppen. 
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Behovet av att ha koll på sjukdomen och behandlingen framkommer även här och ett flertal 

kvinnor sökte upp information själva om de inte var nöjda med informationen de fått till sig, 

detta bidrog till känslor av makt, kontroll och hopp. Cox et al. (2003) beskriver hur kvinnor 

med endometrios upplever sig ta kontroll över sina liv då de tvingade läkare att lyssna och 

fick möjligheten att påverka deras behandling. Detta var ett sätt att få tillbaka tron på sig 

själva och ledde till att de började lita på sina egna upplevelser även när de blev ifrågasatta.  

Adorno och Brownell (2014) återger krigsveteranernas känsla av maktlöshet inför smärtan 

som orsakas av cancern och behandlingen. Det framkommer även att trots att flera i studien 

var i ett palliativt skede ville flera ha behandling så länge som möjligt, dels för att hålla någon 

form av kontroll, men också för att hålla hoppet uppe. Att sluta med behandling innebar en 

säker död upplevde de. 

 

2.6 Framtiden 
Framtiden blir genast betydlig mer osäker den dagen då någon drabbas av en fysisk sjukdom. 

Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassman (2012) beskriver den ständiga rädslan över 

försämringar i sjukdomen och den starka osäkerheten inför framtiden, och inför varje 

försämring kommer funderingar över hur långt tid de har kvar att leva och om det ens är 

någon mening med att fortsätta då morgondagen kanske blir ännu värre. I samma forskning 

framkom även längtan efter att få göra något med sitt liv, att se framåt, men att sjukdomen 

kom i vägen. Även om livslusten var stark framkom det i studien att varje försämring och 

förlust upplevdes av vissa som lika smärtsam, och sinnesstämningen upplevdes som allt mer 

upprörd och orolig med tiden. Men framtiden kunde även vara något ljust, någonting som 

förknippades med hopp och/eller intensiv längtan, då den till exempel innebar hemkomst från 

sjukhus och förbättrat mående (Cutler, Hayter & Ryan 2013; Olsson 2010). 

 

I forskning om personer med ALS upplevdes framtiden som icke existerande, de upplevdes 

inte ha en framtid då sjukdomen med säkerhet skulle bli deras död (Foley, Timonen & 

Hardiman 2013). I denna känsla av att förlora sin framtid upplevde flera att de tappade 

hoppet, detta beskrevs i vissa fall som det absolut värsta med sjukdomen, att inte känna något 

hopp inför framtiden.  

 

2.7 Sammanfattande kommentarer 
Tidigare forskning visar att upplevelsen av förlust och sorg är återkommande hos personer 

med någon form av allvarlig fysisk sjukdom.  Dessa upplevda förluster och sorger verkar inte 
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endast vara kopplade till den direkta sjukdomen, utan vara en konsekvens av den, som till 

exempel förlusten av  fungerande relationer då de tärts av påfrestningar i samband med 

sjukdomen. En fysisk sjukdom verkar alltså påverka och skapa känslor av förlust och sorg i 

många aspekter i livet och påverka hela människan.  Det som skiljer min studie från tidigare 

forskning är främst att jag söker finna dessa gemensamma upplevelser av fenomenet förlust 

och sorg i samband med fysisk sjukdom och är inte bunden till endas en typ av 

sjukdomsupplevelse. De flesta studierna hade även upplevelsen av sjukdomen som 

utgångspunkt, men fann att förlust och/eller sorg var återkommande upplevelser. Även här 

skiljer sig min studie från tidigare forskning då min utgångspunkt är upplevelsen av förlust 

och sorg. Därav ges upplevelserna av förlust och sorg hela utrymmet i mitt resultat och kan då 

belysas på ett mer ingående sätt än i tidigare forskning.  

 

3. Pendlingsmodellen 
Jag kommer att använda mig av Stroebe och Schut’s Dual Process Model (1999), eller 

pendlingsmodellen som Lennéer-Axelson kallar den (2010). Stroebe och Schut (1999) har 

utifrån existerande teorier och perspektiv om coping, stressorer och trauman anpassat, 

integrerat och utvecklat en processanalys som försöker fånga komplexiteten i coping med 

sorg. Grunden till modellen var att beskriva individens process med att hantera förlust och 

sorg, kunna förutsäga något om anpassningen till denna stressfyllda livshändelse och att bättre 

förstå individuella skillnader i sättet som människor hanterar sorg. Modellen togs egentligen 

fram för att förstå coping när en partner dör, men författarna menar dock att modellen är 

möjlig att applicera på andra typer av förluster men att det behövs mer forskning för att 

undersöka hur och i vilka sammanhang modellen kan appliceras. Denna uppsats är inte till för 

att utvärdera användbarheten av modellen utan jag kommer använda delar av modellen som 

ett verktyg för att hjälpa mig att ringa in upplevelserna av just förlust och sorg då den visar på 

en mångfald av sätt sorgen kan ta sig uttryck på som jag kanske annars hade missat. Modellen 

hjälper mig även att ringa in fenomenet genom att erbjuda en form av mall på hur sorgen kan 

upplevas. Samtidigt betonar modellen det individuella och kan hjälpa mig att förhålla mig 

kritisk till fenomenologins filosofi om att det finns ett enhetligt fenomen som går att fånga.  

 

Modellen bygger på två typer av stressorer (fig. 1) som kommer med sorgen (Stroebe & Schut 

1999). Stressorerna är loss(förlust)-och restoration (återuppbyggnads) orienterade. Parallellt 

verkar en copingprocess som kallas oscillation (pendling), där den sörjande växlar mellan att 
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konfrontera och undvika olika konsekvenser av sorgen. Det finns ett behov av att sörja i 

doser, att ”pausa” från olika delar av sorgen menar författarna.  

 

Figur 1 The Dual Process Model / pendlingsmodellen (Stroebe & Schut 1999, s. 213)  

 

Den förlustorienterade stressoren innefattar uppmärksamhet mot och hantering av aspekter i 

förlustupplevelsen (Stroebe & Schut 1999). Här innefattas bland annat så kallat sorgearbete, 

alltså att den sörjande konfronterar och arbetar med sorg känslorna. Här finner vi ältande av 

det man förlorat, det tidigare livet man haft och förhållandena runt självaste förlusten. Här 

innefattas även en stark längtan tillbaka i tiden och till det man förlorat. Man gråter över det 

man saknar. Dock finns här en stor bredd av känslomässiga reaktioner från att tänka på 

lyckliga minnen till en smärtsam längtan, från glädje till förtvivlan. Dessa känslor kommer 

och går, ofta utan egen kontroll, i början tenderar de negativa känslorna dominera men när 

tiden går tenderar positiva känslorna har en stor roll i återhämtningsprocessen. Detta är dock 

inga faser utan en pendlingsprocess, men individer tenderar att främst vara förlustorienterade i 

början efter förlusten. Här undviker man även att ta i tu med andra konsekvenser av förlusten 

som beskrivs nedan.  

 

Den återuppbyggnadsorienterade stressoren innebär sekundära källor till och coping av förlust 

och sorg (Stroebe & Schut 1999). Det handlar om sådant som måste tas itu med, där man 

återuppbygger ett liv efter förlusten (jmf fig.1). Vid förluster måste individen anpassa sig till 

en rad påtagliga konsekvenser. Detta kan handla om att arrangera för ett liv med en kronisk 

funktionsnedsättning som till exempel att byta bostad och även att anpassa sig till den 
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förändrade livssituationen genom en förändrad identitet. En rad av starka känslor innefattas 

även här, från lättnad och stolthet över att man klarat av nya saker, en känsla av mod inför att 

man gör saker själv till ångest, rädsla och ensamhet. Här undviker man även känslor direkt 

kopplade till förlusten i den förlustorienterade stressoren.  

 

Ett flertal etablerade teorier menar att den sörjande aktivt måste arbeta med sorgen medan ett 

undvikande tyder på något sjukligt (Stroebe & Schut 1999). Synen på ett aktivt sorgearbete 

har varit dominerande inom forskning, teoribildning och vårt allmänna sätt att tänka om sorg, 

medan andra delar av sorgen har försummats. Tron att man ska möta smärtan och jobba sig 

igenom sorgen försummar principen att förnekelse, undvikande och förtryckande av 

känslorna/verkligheten faktisk tar plats och har en nytta menar författarna.  Pendlingen mellan 

att konfrontera och undvika olika stressorer kopplade till sorg är en central del av modellen 

och antas av författarna vara fundamentalt för en lyckad coping. Ibland kommer individerna 

konfrontera sorgen och ibland kommer de undvika minnen, distrahera sig eller söka lättnad 

genom att koncentrera sig på annat. Detta är en pendlingsprocess där man om vart annat 

konfronterar och undviker olika delar och konsekvenser av förlusten och anses vara en 

grundprincip för optimal anpassning över tid. Individer kan själva välja att inte konfrontera 

vissa delar och kan frivilligt eller ibland ofrivilligt förtrycka vissa delar på grund av att det är 

för smärtsamt att hantera. Förtryckande av negativa känslor helt tenderar dock att ha negativa 

hälsoeffekter, likaså att ständigt arbeta med sorgen, därför är en pendling mellan hantering 

och paus nödvändigt menar författarna. De menar även att hanteringen av de båda 

stressorerna, samt pendlingen där i mellan är en del av självaste sorgeprocessen. Värt att 

notera är även att författarna anser att man inte kan vara i båda stressorerna samtidigt (Stroebe 

& Schut 2001). Detta är även något som modellen har fått kritik för, då allt kan upplevas 

samtidigt i ett enda känslokaos och inte så uppdelat som modellen antyder (jmf Fasse & Zech 

2016).  

 

Författarna menar att flera personer utåt sett kan upplevas reagera på en förlust likartat, som 

till exempel att de gråter, men de kanske alla gråter av olika anledningar. Det beror vilken 

betydelse, vilken mening, förlusten har för individen (Stroebe & Schut 2001). Personen 

kanske gråter av lättnad att en ohållbar tid är över eller av intensiv längtan till det man 

förlorat. Författarna menar att både positivt och negativt meningsbyggande är viktigt, till 

exempel upplevs ältande och den smärtsamma sorgen som en negativ känsla men är en viktig 

del i bearbetningen och acceptanten av förlusten. Positiva känslor ger individer ”pauser” och 
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stärker copingstrategier. Man pendlar alltså inte bara mellan de två stressorerna utan även 

inom dem (fig. 2). Detta är också en utav anledningarna till att jag valt att använda mig av 

pendlingsmodellen då den likt fenomenologin talar om meningsbyggande. Modellens 

betoning på vilken mening upplevelsen hade för individen kan då hjälpa mig att svara på den 

sista frågeställningen om just vilken mening individerna tillskrev upplevelsen av förlust och 

sorg.  

 

Figur 2 Utvecklad modell (Stroebe & Schut 2001 s.68) 

 

Vidare fastslås författarnas redan etablerade teori om att en pendling mellan konfrontation och 

undvikande av olika känslor/stressorer är nödvändigt.  Individuella skillnader finns givetvis i 

hur pendlingen ser ut och så länge man inte är extremt mycket i endast ett känsloläge och/ 

eller endast i en stressor är det inte något problem utan kan snarare hjälpa oss att förstå 

individuella skillnader i sorgeprocessen. Men de menar trots allt att en lyckad anpassning till 

förlusten och sorgen endast kan ske genom pendling. Detta har modellen fått kritik för då 

Fasse och Zech (2016), menar att positiva resultat visst kan ske även om den sörjande endast 

är i en stressor.  Forskning på coping med trauman visar dessutom på att de som inte uttryckte 
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känslomässiga reaktioner efter händelsen minskade risken att utveckla psykisk ohälsa, medan 

de som uttryckte känslor och samtalade om händelsen faktisk hade större sannolikhet att 

utveckla psykisk ohälsa (Seery et al. 2008). Sorg och trauma är inte samma sak, men denna 

typ av forskning ger oss en hint om att en lyckad coping med olika stressfyllda händelser tar 

sig betydligt fler yttryck än vad som tidigare trotts.  

 

4. Metod 
4.1 Fenomenologi 
Edmund Husserl grundade fenomenologin, men den har utvecklats i ett flertal olika riktningar 

sedan dess. Alfred Schütz’s riktning anses vara den som introducerade fenomenologin för den 

moderna samhällsvetenskapen (Bengtsson 2002). Han menar att samhällsvetenskapen måste 

samla kunskap genom en tolkning av människors förståelse och subjektiva meningsbyggande. 

Schütz (2002) menar att det inte finns ren fakta då allt tolkas utifrån konstruktioner och 

medvetandeaktiviteter. Detta innebär att verkligheten är subjektiv, det som fångar vår 

uppmärksamhet är verkligt för oss. Det finns alltså en mångfald av verkligheter, dels upplever 

olika människor olika verkligheter och dels upplever individen olika verkligheter, då även till 

exempel drömmar upplevs som verkliga för oss just i stunden (Schütz 2002). I 

samhällsvetenskaplig forskning bör vi då studera människans egna upplevelse av sin 

verklighet, då vi inte kan nå en mer objektiv sanning än den subjektiva upplevelsen av dennes 

värld. Utifrån ett flertal subjektiva upplevelser av ett fenomen hittar vi gemensamma drag 

som speglar självaste kärnan/ essensen i fenomenet, det vill säga det som gör att fenomenet är 

just det fenomenet. För att finna detta ska man enligt Schütz (2002) inta en objektiv ställning 

och ge upp egna uppfattningar och övertygelser om verkligheten, inklusive vetenskaplig 

inställning för att lättare se fenomenets kärna avskalat från forskarens förförståelse. Detta har 

dock fått en del kritik då detta anses vara omöjligt (jmf Creswell 2013). Fenomenologin har 

på senare år tagit till sig en del av hermeneutiken genom att erkänna att människans 

förförståelse och bakgrund påverkar sättet vi förstår och tolkar världen (Thomassen 2007). 

 

Jag kommer att följa Creswell’s (2013) beskrivning av hur en fenomenologisk studie kan 

genomföras, som han sammanställt utifrån olika författare. Creswell skriver att forskarens 

egna erfarenhet inte kan sättas åt sidan fullständigt utan menar att ett medvetandegörande av 

egna erfarenheter, teorier och uppfattningar kan hjälpa forskaren att delvis undvika att denna 

förkunskap påverkar studien. Personligen har jag spenderat 17 veckor som praktikant med 

kurator på sjukhus, jag är inlärd i socionomens teoretiska värld och har en personlig bakgrund 
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som kan komma att prägla uppsatsen.  Ett användbart tankesätt i detta sammanhang är att 

aktivt försöka identifiera aspekter som går emot de egna föreställningarna, för att utveckla ett 

öppet tänkande och undvika att endast bekräfta de föreställningarna om verkligheten man har 

sedan tidigare (jmf Becker 2008). Ett exempel på detta är att jag förutsatt att förlusterna i 

samband med fysisk sjukdom leder till sorg. Att aktivt reflektera om så verkligen är fallet 

under datainsamlingsprocessen kan hjälpa mig att vara så öppen som möjligt, även om jag är 

medveten om att jag i mer eller mindre utsträckning ändå påverkar resultatet.  

 

I linje med Creswell (2013) har jag använt frågorna vad har individerna upplevt? hur har de 

upplevt det? Och vilken mening tillskrev de upplevelsen?  Jag kommer gå in med dessa breda 

och öppna frågor då Creswell (2013) anser att dessa frågor erbjuder en möjlighet att finna en 

förståelse för den gemensamma upplevelsen av fenomenet. Parallellt kommer jag använda 

Stroebe och Schut’s modell (1999), som hjälper mig att förstå min insamlade data samtidigt 

som materialet påverkar hur jag använder modellen, alltså använder jag mig av abduktion 

(jmf Svensson 2011). Därefter rekommenderas att ta ut citat från det insamlade materialet 

som sedan delas upp i teman (Creswell 2013). Dessa citat och teman ska svara på uppsatsens 

frågeställningar. Om tiden tillåter bör man läsa igenom materialet flera gånger. Sen 

rekommenderas att presentera självaste kärnan i fenomenet (i detta fall förlust och sorg), i ett 

långt stycke i diskussionsavsnittet (Creswell 2013).  

 

4.2 Datainsamling och Urval 
Jag har valt att studera självbiografier, detta för att individerna själva beskrivit upplevelser 

och vilken mening dessa upplevelser haft för dem. Det vill säga att jag får tillgång till något 

väldigt privat som annars kanske inte varit tillgängligt för mig. Hade möjligheten funnits hade 

intervjuer av personer med någon form av allvarlig fysisk sjukdom givetvis varit att föredra 

men det är dock inte tillåtet inom ramarna för denna kursen. Att intervjua 

brukarorganisationer hade varit en möjlighet men sådana intervjuer hade troligtvis endast 

givit en generell presentation av en grupps upplevelser, där den riktigt tunga och svåra 

upplevelsen inte varit etiskt okej att fråga om. Jag hade då inte nått den subjektiva och 

personliga upplevelsen som jag vill nå. Fördelen med att studera biografier/ självbiografier är 

att individerna redan valt vad de vill dela med sig av och jag minskar risken med att göra mer 

skada än nytta. Dock är det viktigt att vara medveten om att alla texter har en funktion, ett 

syfte (Atkinson & Coffey 2011). Atkinson och Coffey menar att texter skapar sin egen 

verklighet och kan inte vara helt ”korrekta”, dock behöver inte det vara ett problem då 
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fenomenologin utgår ifrån att den finns en mångfald av verkligheter (Schütz 2002). Att 

studera biografier/ självbiografier där individerna tolkat, anpassat och beskrivit betydelsen av 

deras upplevelser ges jag en möjlighet att nå en del av den verkligheten, men med 

medvetandet att den verklighet de konstruerat i självbiografierna kanske inte är den samma 

som i den omedelbara upplevelsen. Samt att de själva kanske inte har förlust och sorg som 

primärt tema, utan det är något som jag får tolka utifrån deras beskriva upplevelser.  

 

Jag har valt ut ett antal biografier och självbiografier genom sökning på Libris och Google 

som uppfyller kriterierna att vara en egen beskrivning av att ha eller haft en allvarlig fysisk 

sjukdom där fokuset ligger på upplevelsen av sjukdomen och dess konsekvenser (inkluderat 

förlust och sorg). Jag har försökt att täcka in olika typer av sjukdomar, ålder och kön för att 

öka chansen att kunna säga något generellt om förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk 

sjukdom utan att resultatet är bundet till en särskild faktor (jmf Becker 2008). Dock är detta 

ett litet urval och man bör vara medveten om att det inte är vem som helst som har 

möjligheten att skriva en självbiografi. Det går inte att säga hur resultaten blivit annorlunda 

om annat urval skett, men förlust och sorg upplevs av alla samhällsklasser och kulturer, så en 

studie av biografier/ självbiografier anser jag ändå vara en god datainsamlingskälla för 

uppsatsens syfte.  

 

De biografier och självbiografier jag valt är I kroppen min resan mot livets slut och alltings 

början (2013), en sammanställning av Kristian Gidlunds blogg som han skrev från beskedet 

om cancer ända fram till hans sista dagar i livet.  Kampen mellan änglarna & draken: att leva 

med endometrios (2012) är Ann- Sofi Björklunds skildring av att leva med allvarlig 

endometrios där livmoder och äggstockar opererats bort i ett försök att lindra åkomman. 

Kärleken till livet (2015) är en självbiografi av Marie Fredriksson skriven tillsammans med 

författaren Helena von Zweigbergk med fokus på Maries upplevelse av att få en hjärntumör 

och livet som kom efter. Motljus - med MS som följeslagare (1999) är Franciska Darnells 

beskrivning av erfarenheter och känslomässiga reaktioner av att leva med sjukdomen MS. 

Tisdagarna med Morrie (2000) baserar sig på Mitch Alboms regelbundna intervjuer med sin 

gamle sociologiprofessor och vän Morrie Schwartz i hans känslor, upplevelser och tankar om 

att dö i ALS. Jag har alltså valt fem olika biografier/självbiografier som grund för min 

datainsamling, detta för att det är det antalet biografier/självbiografier jag anser mig hinna 

läsa och analysera på den givna tiden för denna uppsats. Biografierna och självbiografierna 

skildrar upplevelsen av magcancer, endometrios, hjärntumör, MS och ALS. Urvalet innehåller 
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tre kvinnor och två män med ett åldersspann på 27 år till 78 år där Ann-Sofi Björklund (2012) 

beskriver sin sjukdomshistoria som började redan i den tidiga tonåren.  

 

4.3 Källkritik 
I studerandet av texter är det viktigt att hålla ett kritiskt förhållningsätt. Som jag skrev ovan så 

menar Atkinson och Coffey (2011) att vi inte kan se texter som att de är korrekta, utan texter 

konstruerar sin egen verklighet. Men detta behöver som sagt inte innebära ett problem utan 

snarare att man ska vara medveten om att texten har en funktion.  Vi måste då måste fråga oss 

vilken funktion den har? Vem är författaren? Vem är publik? När skrevs texten och varför? 

 

Först och främst vill jag betona att jag har valt att studera tre självbiografier (Björklund 2012; 

Gidlund 2013; Darnell 1999), en självbiografi skriven tillsammans med en annan författare 

(Fredriksson & Zweigbergk 2015) och en biografi som bygger på intervjuer (Albom 2000).  

Detta kan prägla vad som framställs, och hur det framställs. Till exempel så framför både 

Björklund (2012) och Gidlund (2013) att de skrivit för deras egen skull och har varit ett sätt 

för dem att hantera sjukdomen. Medan Darnell (1999) och Morrie (Albom 2000) mer ville 

informera och sprida kunskap, observera då även att dessa är de äldsta böckerna skrivna innan 

MS och ALS var mer kända sjukdomar hos allmänheten och hade kanske varit annorlunda 

utformade om de skrivits idag. Morrie’s (Albom 2000) berättelse är även den enda 

internationella biografi jag använt mig av. Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) är 

en känd världsartist där medier spekulerat i hennes hälsotillstånd, därav blir hennes biografi 

ett sätt att få berätta sin version, där hon har valt vad som ska berättas och kan ha vissa 

bakomliggande motiv att framställa Fredriksson på ett visst sätt. Men detta kan givetvis vara 

fallet även hos de andra, att de anpassar berättelsen för att de vill ge en särskild bild av dem 

själva. Jag har även valt att studera personer med olika sjukdomar och därav olika 

sjukdomsförlopp där några berättelser har dödlig utgång (Gidlund 2013; Albom 2000). Detta 

kan tänkas stärka upplevelsen av förlust och sorg, och påverka copingprocessen negativt. Jag 

har även valt att studera personer i olika åldrar, som är i olika faser i livet. Detta kan också 

tänkas påverka hur starka förlust och sorg känslorna är.  

 

Dessa texter är alltså skrivna av olika individer med olika syften och jag ska försöka hålla mig 

kritisk till hur de väljer att framföra sina berättelser och fundera över i vilken kontext och 

vilken del av livet de befinner sig i.  
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4.4 Etiska överväganden 
Att överväga om min studies resultat gör mer nytta än skada är väsentligt, då alla forskare har 

ett moraliskt ansvar i sitt kunskapssökande (Ryen 2011). Lagen om etikprövning (SFS 

2003:460) 3–4 §§ har tagits i beaktning, men uppsatsen berörs inte utav dessa då känsliga 

personuppgifter inte samlas in eller annan interaktion med de tänkta deltagarna kommer att 

ske. I forskning brukar ett informerat samtycke ges före datainsamling, vilket blir 

problematiskt vid studie av självbiografier. Jag får helt enkelt utgå att en offentlig publicering 

innefattar ett samtycke till granskning och analys. Hänsyn ska givetvis tas till att inte 

förvränga eller ge en orätt skildring av författarnas ord, samt att öppet skildra metod och 

tillvägagångssätt för att visa på hur resultatet framtagits (jmf Vetenskapsrådet 2011). Brante 

(2003) pekar på att all forskning alltid utgår ifrån ett visst perspektiv och fångar då endast en 

del av ”verkligheten”, och Jönson (2010) menar att det perspektiv vi utgår ifrån alltid ger ett 

perspektivbundet svar och betonar att det alltid finns andra sätt att tänka. Det jag vill säga 

med det är att min studie endast speglar en del av en verklighet och författarna finns inte här 

att kommentera min tolkning av deras upplevelse. 

 
4.5 Validitet, reliabilitet och trovärdighet   
Att visa på att forskningen har trovärdighet är viktigt, framförallt i kvalitativ forskning då 

föreställningar om vetenskap fortfarande tenderar att domineras av typiska kvantitativa studier 

(Svensson & Ahrne 2011). Har studien validitet och reabilitet stärks trovärdigheten (Peräkylä 

2011). Detta innebär att studien har transparens och redovisar tillvägagångssättet i studien. Då 

framgår det om man studerat det man sagt att man ska studera och studien blir möjlig att 

genomföras senare och eventuellt av andra forskare (Svensson & Ahrne 2011; Peräkylä 

2011). Jag har redovisat mitt tillvägagångssätt och förklarat varför jag gjort som jag gjort, 

detta för att andra ska kunna diskutera och kritisera min studie (jmf Svensson & Ahrne 2011). 

kritiker mot kvalitativ forskning brukar mena att resultatet är svårt att generalisera, detta går 

dock att göra på olika sätt beroende på resultat men med största försiktighet menar Svensson 

och Ahrne (2011). Författarna menar att man till exempel kan generalisera studien genom att 

relatera resultatet till en redan etablerad teori. Men detta bör i så fall göras med aktsamhet för 

att undvika att studien formas av forskarens försök att bekräfta en redan etablerad teori (jmf 

Jönson 2010). 

 

Creswell (2013) menar att man i fenomenologiska studier bör vara vaksam på huruvida 

forskaren förstått fenomenologins filosofi, har ett tydligt fenomen att studera, följer prosan 
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över hur en fenomenologisk studie ska gå till, fångar fenomenets kärna och håller sig 

reflekterande genom forskningen.  Jag har i min studie försökt att vara så genomskinlig som 

möjligt för att läsaren ska kunna reflektera, kritisera och diskutera huruvida jag uppfyllt dessa 

kriterier eller inte (jmf Svensson & Ahrne 2011).  

 

4.6 Tillvägagångssätt 
Till denna uppsats började jag med att samla in tidigare forskning om ämnet genom 

databaserna Libris, OneSearch, SwePub, Social Services Abstract, PsycINFO och Academic 

Search Premier. Jag använde mig av sökorden “sorrow”, “grief”, “loss”, “terminal illness”, 

“Serious illness”, “ physical disease”, “chronic illness”, “palliative care” och “experience”. 

Därefter användes obligatorisk kurslitteratur samt övrig litteratur av relevans för att 

komponera ihop en uppsatsplan. En sökning på Libris och Google gjordes i sökandet efter 

självbiografier, där jag använde sökord så som “fysisk sjukdom”, “Självbiografi”, “sorg” och 

“upplevelse”. Därefter klickade jag mig fram, läste recensioner och sållade ut fem stycken 

biografier av relevans för mitt arbete. Jag har vidare sökt fram ytterligare forskning och 

litteratur efter behov, samt fått tips och anvisningar som fyllt ut uppsatsen under processens 

gång.  

 

4.7 Kodning 
Jag har i linje med Creswell (2013) läst igenom det insamlade materialet och tagit ut citat. 

Dessa citat har jag skrivit ner, läst igenom och sållat bort citat som upprepar sig. Därefter har 

jag plockat ut citat som tillsammans svarar på uppsatsens frågeställningar om vilka former av 

förlust och sorg individerna upplevt i samband med allvarlig fysisk sjukdom, hur de upplevde 

det, samt vilken mening de tillskrev upplevelsen. Därefter har jag delat in citaten i olika 

teman och läst igenom dem igen, där jag eventuellt bytt och/eller ändrat tema. Jag har valt att 

använda samma teman i mitt resultat som jag använde i tidigare forskning, detta på grund av 

att jag dels funnit liknande upplevelser som tillhör samma teman, men också att jag efterhand 

gått tillbaka och fyllt ut min forskning under processens gång. Jag har provat lite andra teman 

längs vägen, som till exempel den varierande sorgen, existens och positivt avvikande. Efter 

att jag provat fram och tillbaka insåg jag dock att upplevelserna passade in under de teman jag 

redan tagit fram i tidigare forskning och bestämde mig därav för att använda dessa även i mitt 

resultat Sedan har jag återupprepat processen att ta ut citat och tematisera dem vid varje läst 

biografi/ självbiografi, där jag även gått tillbaka och fyllt ut efter hand då jag upptäckt 
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återkommande och/eller avvikande företeelser i materialet.  Jag har sedan analyserat mitt 

resultat med hjälp av tidigare forskning och pendlingsmodellen (jmf Stroebe & Schut 1999). 

 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras där jag analyserat mitt insamlade material 

utifrån tidigare forskning och pendlingsmodellen (Stroebe och Schut 1999). De teman jag 

utkristalliserat ifrån självbiografierna är Den fysiska kroppen, identitet, saknaden av en 

normal vardag, att leva i ett socialt sammanhang, kontrollförlust och framtiden. Dessa teman 

är dem samma som i tidigare forskning, detta för att jag dels upptäckt att de teman som togs 

fram ur tidigare forskning återkommer i självbiografierna, samt att jag anpassat och fyllt ut 

forskningen efter hand som jag samlat in data från självbiografierna.    

 

5.1 Den fysiska kroppen 
Den fysiska kroppen och dess funktioner är en central del som påverkas vid fysisk sjukdom. I 

biografierna beskrivs den kroppsliga funktionen som starkt förknippad med det psykiska 

måendet. 

 

“Min själ hänger så intimt ihop med min kropp att fysiska bekymmer omedelbart avspeglar 

sig i själen” 

 

“Det kändes som om jag var utan hud och skyddande murar. Allting påverkade mig lätt. Ljud 

och ljus var för starka. Känslorna utan kontroll.” 

 Darnell (1999 ss. 8 & 49) 

 

Björklund (2012) beskriver hennes psykiska mående efter en av många operationer på grund 

av endometrios. 

 

“I går föll jag ner! Ner i ett svart stort hål…Det svarta hål som jag så många gånger fallit 

ner i…I hålet finns vatten…Jag trampar och trampar för att lyckas hålla huvudet ovanför 

vattenytan […] Jag vet att det går över!! Jag vet att det blir bra […] men själen är full med 

sorg!” 

 Björklund (2012 s.80) 
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Morrie (Albom 2000), som under biografin är döende i ALS, beskrev sig inte sörja över sin 

bortgång, då han upplevt sig haft ett bra liv. Men däremot så sörjde han sättet han dog på. 

 

“[…] jag sörjer. Jag känner på min kropp, jag rör på fingrarna och händerna – på det som 

jag ännu kan röra- och sörjer över vad jag har förlorat. Jag sörjer över det långsamma, 

smygande sätt som jag dör på.” 

 Morrie (Albom 2000 s. 61) 

 

När kroppen blir sjuk, får det konsekvenser inte endast i form av förlust av rörelseförmåga 

och påverkat psykiskt mående, utan även i insikten om den egna dödligheten och en saknad 

efter den friska kroppen man förlorat, åtminstone för Kristian Gidlund (2013).  

 

“Efter åtta dygn i sängen kom smärtan i ryggen tillbaka. Den där som får mig att tro: Det är 

nu jag går av på mitten, det är fan i mig nu jag dör”  

 

“...min längtan har dött. Förändrats. Nu längtar jag efter en sober kropp. Ren. Hel. Stark. 

Opåverkad och nykter[...]Jag numer lever som en pensionär.”  

 Gidlund (2013 ss. 117 & 54) 

 

Gidlund (2013) var 27 år när dessa citat skrevs, att då tvingas ge upp sin ungdomlighet och 

leva som han själv beskriver som en pensionär beskrivs med en enorm frustration och längtan 

efter att vara frisk. Medvetenheten om den egna dödligheten och omvärderingen av sina 

kroppsfunktioner framkom även i Cutler, Hayter och Ryan’s (2013) forskning på personer 

som varit inlagda på intensivvården. Det som väckte insikten var ofta, likt Kristian Gidlund, 

den intensiva smärtan. Men även att vara inlagd på sjukhus och inse allvaret i deras egna 

sjukdom, samt att möta död och sjukdom på avdelningarna. Gidlund var inlagd under citat ett 

och beskriver sjukhuset som en obehaglig plats.  Även Björklund (2012) och Fredriksson 

(Fredriksson & Zweigbergk 2015) beskriver sjukhuset som en obehaglig plats, förknippat 

med smärta, kaos och sorg.  

 

“Jag hatar sjukhusmiljön. Det sitter så djupt. Bara jag kom in i byggnaden tidigare började 

jag gråta. Själva lukten gjorde att allt kom tillbaka, minnet av chocken, sorgen, smärtan.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 174) 
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Individerna tvingas möta starka känslomässiga reaktioner som en konsekvens av att förlora en 

frisk kropp, men även att vara i kontakt med sjukhusmiljöer är en konsekvens av detta. För 

Gidlund (2013), Björklund (2012) och Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) verkar 

den fysiska smärtan och frustrationen över sjukdomen kopplas ihop med sjukhuset. Men 

återkommande för alla individerna är att det psykiska måendet påverkas starkt negativt 

inledningsvis vid kroppsliga försämringar. Jämförbart med pendlingsmodellen (Stroebe & 

Schut 1999) är individerna förlustorienterade vid förlust av fysiska funktioner där upplevda 

negativa känslor är starka inledningsvis hos alla individerna (jmf fig. 1 & 2). Kontakt med 

sjukhuset är en sekundär konsekvens av förlusten, alltså är känslorna kring den upplevelsen 

applicerade i den återuppbyggnadsorienterade stressoren, då vården är en del i att 

återuppbygga ett liv efter förlusten av en god hälsa. Känslorna är alltså inte direkt kopplade 

till förlusten utan till en sekundär konsekvens av den (jmf Stroebe & Schut 1999). Men för 

Gidlund (2013), Björklund (2012) och Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) 

upplevs konsekvensen att vistas på sjukhus som en negativ upplevelse (jmf fig. 2), och 

utvecklas i Björklunds (2012) fall till sjukhusskräck. Stroebe och Schut (1999) menar att 

copingstrategier stärks vid positiva upplevelser. Individerna här upplever att förlust i fysiska 

funktioner och sjukhusmiljöer fått en negativ betydelse för dem, så utifrån pendlingsmodellen 

tolkar jag att individerna får svårare att copa med förlusten och sorgen av en frisk kropp vid 

återkommande fysiska försämringar och när de vistas i sjukhusmiljöer. För även tidigare 

forskning visar på att kroppsliga förluster i regel upplevs som lika svåra om inte värre vid 

varje försämring, även om upplevelsen givetvis är individuell och kan upplevas mindre svår 

för vissa (Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012). Forskning på sorgereaktioner hos 

tonåringar som förlorat en förälder visar att misstro mot sjukvården ökar riskerna för att 

utveckla psykisk ohälsa och/eller långvarig sorg (Bylund Grenklo 2013). Det verkar alltså 

som att negativa upplevelser/ känslor mot sjukvården försvårar sorgearbetet även i andra 

sammanhang.  

 

5.2 Identitet 
Den förändrade identiteten är en central del i Kristian Gidlunds självbiografi (2013). I ett 

relativt tidigt skede av sjukdomen, efter ett antal hyllade blogginlägg där han fått mycket 

positiv respons tar Gidlund sig an en tillfällig identitet. 
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“Plötsligt har jag ett ämne i min famn som berör, som kanske kan förändra, som leder till 

diskussion […] jag kan vara cancerkillen. I alla fall för en stund. […] Men sen vill jag vara 

Kristian igen. Jag längtar” 

 Gidlund (2013 s. 18) 

 

Men efter tiden så ändras hans syn på sig själv. När han upplever att den egna optimismen 

som brukat vara ett särdrag hos honom försvinner och avundsjukan och bitterheten börjar ta 

över beskriver han att… 

 

“[...]det gör ont. Ont att se sig själv förändras. Mot sig egen vilja. Jag försöker. Jag 

anstränger mig varje dag för att behålla Kristian. Men på sistone har jag inte orkat.” 

 Gidlund (2013 s. 56) 

 

Till en början finner Kristian Gidlund en positiv mening med sin sjukdom, han tar sig an 

identiteten som “cancerkillen” som kan berätta, förändra och starta diskussion. Han tar sig an 

en meningsfull identitet i den återuppbyggnadsorienterade stressoren i Stroebe och Schut’s 

pendlingsmodell (2001).  Det blir för honom ett sätt att hantera (copa) med förlusten av en 

frisk kropp. Morrie (Albom 2000) berättar att han har funnit en meningsfull identitet i hans 

resa mot döden, då han tagit sig tid till att se till de större frågorna. Även om han beskriver 

hur sjukdomen försöker nå anden så säger han att han står emot. Men för Gidlund (2013) blir 

det svårare och svårare att se sig själv förändras och uppleva att den positiva Kristian tynar 

bort. Identiteten förändras, men här med en negativ mening för honom (jmf fig.1 och 2). 

Likaså upplever Björklund (2012). 

 

“Den positiva, nyfikna och ofta skrattande tjejen som fullkomligt älskade livet är borta!” 

 Björklund (2012 s. 26) 

 

Gidlund (2013) beskriver att han inte är rädd för att dö, men att han är rädd för vem han kan 

komma att bli på vägen dit, då han likt Björklund (2012) ovan inte känner igen den personen 

han blivit. Detta återkommer även i Fredrikssons biografi (Fredriksson & Zweigbergk 2015).  
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“Jag vill alltid fronta, stå längst fram. Så har det varit ända sedan jag var liten […] Under 

åren som jag varit sjuk har jag velat gömma undan mig, och det är verkligen inte jag. […] 

Glädjen i att vara på scenen är ju jag, att ha den känslan är min identitet.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 68) 

 

Men det var inte endast det upplevda humöret och beteendet som förändrade deras identitet, 

utan även utseendet.  

 

“Jag ville och hade ambitionen att vara en […] vacker kvinna och dessutom orka allt som 

förut.” 

 Darnell (1999 s. 45) 

 

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

Går sönder.” 

 Gidlund (2013 s. 15) 

 

Marie Fredriksson beskriver hur hon kände när utseendet förändrats på grund av uppsvullnad 

i kroppen till följd av medicinen hon tog. 

 

“Jag tappade helt min identitet. Blev en cancer. Det blev allt jag var. Jag hatade varje 

sekund av det. Ensamheten jag kände var oändlig, och samtidigt ville jag inte träffa en 

endaste människa.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 106) 

 

Att upplevda en ensamhet i sjukdomen beskriver även Björklund (2012) då hon som 30-åring 

tvingas gå igenom övergångsbesvär på grund av att hon opererat bort livmoder och 

äggstockar.  

 

“Att sitta och diskutera övergångsbesvär med vännerna när man är en bit över trettio. Det är 

lite svårt… Sånt kan man diskutera med kvinnor i 50 – 60 års åldern… Där hör jag inte heller 

hemma känner jag. Det finns ingen plats åt mig!” 

 Björklund (2012 s.81) 
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Att förlora utseendet beskrivs som smärtsamt för flera, detta återkommer även i tidigare 

forskning, där kampen mot utseendet återkommer (Lindsay, MacGreogor & Fry 2014). Men 

även att blir sedd annorlunda av sin omgivning beskrivs som svårt (Taghizadeh Larsson & 

Jeppsson Grassman 2012). Det upplever även Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015). 

Att folk tittade på henne annorlunda och kanske inte ens kände igen henne. Hon hatade det så 

stark att hon i smyg slutade med sin medicin, vilket fick allvarliga konsekvenser för 

sjukdomen. Hon beskrev sig känna sig så ensam i sin sjukdom och det blev extra tydligt när 

den blev synlig. Denna ensamhet och en känsla av att inte höra till beskriver även Björklund 

(2012) och Gidlund (2013). Även detta återkommer i tidigare forskning där en känsla av att 

inte höra till och vara en outsider beskrivs (Olsson 2010). Det verkar alltså som att en känsla 

av gemenskap och att känna sig normal är viktigt för att vissa ska kunna hantera sjukdomen 

lättare medan synliga förändringar och en känsla av att vara utanför stärker negativa 

identitetsförändringar (jmf fig. 1 & 2). Alltså blir identitetsskapandet i den 

återuppbyggnadsorienterade stressoren en negativ upplevelse för dem och försvårar 

återhämtningen (jmf Stroebe & Schut 2001).  

 

5.3 Saknaden av en normal vardag 
Franciska Darnell (1999), som lider av MS, blev efter en lång sjukdomshistoria permanent 

rullstolsburen. Hon beskriver saknaden och sorgen hon kände av allt hon inte längre skulle 

kunna göra i vardagen. Hon beskriver förlusten av att inte kunna rida, gå promenader i 

skogen, åka skidor och… 

“Bara tanken på att inte mera kunna dansa nära någon eller kunna gå upp och kramas nära, 

nära, gjorde mig knäsvag och förtvivlad” 

 Darnell (1999 s. 95) 

 

Parallellt med detta beskriver hon ändå som att det hände något med henne när hon på riktigt 

inte kunde gå längre. Att livet fick en ny vändning.  

 

“Jag hade alltid förut trott att livet skulle vara slut om jag hamnade i rullstol och sedan 

upptäckt att det inte tog slut av den anledningen” 

 Darnell (1999 s. 95) 
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Hon upptäckte att livet inte var slut endast för att hon blev rullstolsburen, utan insåg att 

rullstolen faktiskt underlättade mycket för henne och gav henne en ny livsenergi. Utifrån 

pendlingsmodellen (Stroebe & Schut 1999) tolkar jag att hon först upplever en saknad och 

längtan till det hon tidigare kunde göra och en negativ mening tar plats med önsketänkande 

och längtan i den förlustorienterade stressoren (jmf fig. 1 & 2). Samtidigt upptäcker hon att 

livet inte är slut och att förlusten av att kunna gå gav henne resurser och en rörlighet genom 

rullstolen som hon inte haft på länge, som faktiskt underlättar i vardagen så att hon till 

exempel kunde ta sig ut i naturen igen.  Konsekvensen av förlusten av benfunktionen gav 

henne trots allt även en positiv upplevelse. Jämförbart med den återuppbyggnadsorienterade 

stressoren då hon känner livsglädje på grund av det hon faktiskt klarar av trots sin kroppsliga 

funktionsnedsättning. Dock tolkar jag att dessa känslor många gånger upplevdes samtidigt, 

som en stor virvel av olika känslor på samma gång, inte så uppdelat som modellen antyder. 

Jämför vi med Taghizadeh Larsson och Jeppson Grassmans forskning (2012) framkommer att 

likartade förluster uppfattas olika, att vissa fysiska förluster är helt förödande för vissa medan 

de är fullt hanterbara för andra. Men tidigare har varje fysisk försämring slagit hårt mot 

Darnell (1999). Förlusten av benfunktionen kommer efter en lång sjukdomshistoria där att 

hamna i rullstol har varit slutet för henne, och av just den anledningen upplevdes det inte så. 

Jämförelsevis så beskriver Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) hennes krampande 

och ostadiga fot med en stor sorg.  

 

“Det är min största sorg idag, att förlora min rörlighet på det sätt jag har gjort. […] Innan 

jag blev sjuk var jag en mycket rörlig person. Jag dansade och hoppade omkring på scenen. 

Jag tränade boxning och sprang. Jag älskade att simma. […] Jag är en kaxig och sprallig 

människa som är instängd i en skadad kropp.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 ss. 151–152) 

 

Marie Fredrikssons vardag var tidigare full med rörliga aktiviteter, där hennes arbete som 

artist var en del utav det. Hennes rädsla att inte kunna turnera och uppträda på grund av 

hennes funktionsnedsättning var stor då hennes arbete, hennes vardag, beskrivs som en frizon 

för henne. När beslutet togs att hon skulle sitta på scenen kom det som en lättnad, hon kunde 

fortsätta göra det hon älskar, utan rädsla för att ramla. Hon beskriver uppträdandet och 

artisteriet som den bästa rehabiliteringen, då hon fick fokusera på det hon var bäst på och 

behålla hennes vardag. Fredrikssons sätt att hantera hennes förlust i rörelseförmågan var att 

hitta genvägar så att hon kunde fortsätta med sin vardag. Men varje ny upplevd förlust 



 

28 

 

beskrevs med rädsla och tårar, sen undanträngning och därefter med lättsinne. Hon har alltså, 

jämförbart med pendlingsmodellen (Stroebe & Schut 1999), ett behov av att pendla mellan 

hantering och undanträngning för att sedan kunna acceptera situationen och fylla sitt liv med 

positiv mening (jmf fig. 1 & 2).  Även Gidlund (2013) beskrev en saknad efter sitt arbete som 

journalist när han var som sjukast och försökte trots sjukdomen att arbeta så mycket han 

orkade. När Morrie (Albom 2000) fick frågan om vad han skulle göra om han fick vara frisk 

för en dag, beskrev han en helt vanlig dag med promenader, mat och umgänge, då det var det 

han saknade mest. Han fortsatte även att ha regelbundna samtal med Albom som en sista 

möjlighet till att undervisa om livets stora frågor (då han tidigare arbetat som sociologilärare), 

och det var viktigt för honom och gav honom en mening i slutet. Att göra en sista lärarinsats. 

Däremot kunde Björklund (2012) tycka att det var skönt att få slippa sin vardag i den svåraste 

sjukdomstiden.  

 

“Jag får för en gångs skull – utan att behöva ha dåligt samvete över lidande skolarbete och 

allt högre sjukfrånvaro – chansen att återhämta mig riktigt ordentligt!” 

 Björklund (2012 s.13) 

 

Vardagen beskrivs alltså som något tungt att förlora för vissa, men också som en 

copingstrategi för att hantera sjukdomen, och för Björklund (2012) som något skönt att pausa 

ifrån. Alltså kan vardagen upplevas som båden en förlust, en copingstrategi och som något 

skönt att slippa. Det varierar över tid hos samme individ och mellan individer. Björklund 

(2012) var den enda som inte beskrev en direkt saknad till hennes tidigare vardag, men 

däremot beskriver hon att hon faktiskt inte vet hur en normal vardag ser ut. Hon hade levt 

med smärta sedan puberteten, så att faktiskt leva en normal vardag utan smärta var något nytt 

för henne.  Jeppsson Grassman (1987) visar att personer som upplever hälsan som extremt 

dålig kunde uppleva att jobbet var skönt att slippa. Men personer som ändå saknade jobbet 

och ville tillbaka var trots allt överrepresentativa (Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 

2012; Lindsay, MacGregor och Fry 2014). Trots det verkar det ändå som att inställningen till 

jobb och vardagen varierar över tid, beroende på hälsan (Gidlund 2013; Fredriksson & 

Zweigbergk 2015; Darnell 1999), alltså finns det ett behov av att pendla även här, beroende 

på dagsformen (jmf pendlingsmodellen Stroebe & Schut 1999).  
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5.4 Att leva i ett socialt sammanhang 
 

“Det var en förskräcklig tid med deprimerande tankar, ensamhet och en självpåtagen 

isolering på rummet. Det sociala livet var bara för mycket,” 

 Darnell (1999 s. 57) 

 

Här beskriver Darnell (1999) en period där hon nyligen blivit kraftigt sämre och hur hon 

gärna drog sig undan. Hon klarade inte av det sociala livet just då. Att relationerna påverkas 

framkommer även i Gidlunds (2013) biografi. 

 

“En kommentar. Inte så farlig egentligen. Jag har hört värre i andra sammanhang. Tro mig. 

Men jag flög upp ur stolen där jag satt och tjurade. Exploderade. […] Och jag hörde mig 

själv skrika saker man inte ska skrika till sina föräldrar.” 

 Gidlund (2013 s. 96)  

 

Här beskriver Gidlund (2013) hur hans ilska mot cancern riktades mot sina föräldrar. Hur det 

var påfrestade för alla inblandade, och att ingen kunde göra något åt det faktumet att han hade 

cancer. Även Gidlund (2013) beskrev hur han tenderade att dra sig undan, för att det slet att se 

de han älskade drabbas av sin sjukdom. Samt att det var svårt att vara den han ville vara med 

sina kära när avundsjuka och bitterhet tog plats. Vilket han inte ville. Då var det lättare att dra 

sig undan. Även Björklund (2012) beskrev hur relationer påverkades och ledde till separation 

för hennes del, bland annat på grund av känslomässiga påfrestningar i samband med 

smärtskov, beroende, känsla av skuld och ett nästintill icke existerande samliv förknippat med 

smärta. 

 

Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) beskriver hur relationen till hennes barn 

påverkats.  

 

“Jag kan inte prata om otillräckligheten som jag har känt som mamma på grund av min 

hjärntumör utan att börja gråta. […] Att inte kunna vara förälder på det sätt man vill är 

kanske det värsta med sjukdomen” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 22)  
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Men det är inte endast familj och vänner den sjuke måste förhålla sig till, utan även till 

myndigheter. 

 

“Det är svårt och obehagligt att behöva övertala någon om att det finns ett hjälpbehov, 

särskilt som jag kanske inte själv inser hur stort det är och hur viktigt det kan vara med 

avlastning vid just MS” 

 Darnell (1999 s.55) 

 

Darnell (1999) beskriver hur svårt det är att tvingas ge upp sin självständighet och skräcken 

det för med sig. Att då bli ifrågasatta om hennes behov av insatser verkligen behövs beskrivs 

som extremt jobbigt och svårt. Att förlora sin självständighet och befästa sitt beroende av 

andra beskrivs som en central och svår del även i tidigare forskning (jmf Adorno & Brownell 

2014; Lindsay, MacGregor & Fry 2014; Foley, Timonen & Hardiman 2013; Olsson 2010; 

Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012). I tidigare forskning beskrivs även problem 

med myndigheter, att likt Darnell (1999) inte bli tagen på allvar och bli ifrågasatt (Cox et al. 

2003), det ledde till en stark känsla av maktförlust hos deltagarna. Men hos Darnell (1999) 

blev konsekvensen att hon snarare överansträngde sig för att slippa be om mer hjälp när hon 

inte fick så mycket hemtjänst som hon upplevde sig behöva. Gidlund (2013) beskriver också 

svårigheter med myndigheter, och hur det ledde till överansträngning för honom. 

 

“Jag har tagit mig igenom cellgiftsbehandlingar och en omfattande operation. Men matchen 

mot Försäkringskassan kan gott och väl bli den som slutligen sänker mig. Den som fick mig 

att börja arbeta när hela kroppen och varenda beståndsdel av min varelse skrek nej.” 

 Gidlund (2013 s. 126) 

 

Att få avslag från försäkringskassan och bli utan ersättning resulterade i ekonomisk förlust. 

Även om Gidlund sakande sitt arbete så orkade inte kroppen med och att då tvingas jobba i 

perioder trots allvarlig cancer för att få inkomst beskrivs med ilska, frustration och trötthet. 

Kontakt med myndigheter är en konsekvens av förlusten av kroppsfunktioner och en del av de 

saker som den förlustdrabbade måste ta i tu med efter förlusten, alltså i återuppbyggnaden av 

livet (jmf Stroebe & Schut 1999). Upplevelsen vid kontakt med myndigheter beskrivs med 

negativ mening både för Darnell (1999) och Gidlund (2013), jämförbart med 

pendlingsmodellen (jmf fig. 1 & 2). Även om den hjälp de senare får beskrivs som uppskattad 

och nödvändig. Det är alltså självaste vägen till hjälpen som upplevs som svår. Men här tar de 
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alltså hand om sekundära källor till förlust och pausar från sorgekänslorna direkt kopplade till 

förlusten, men detta är också en del av sorgeprocessen (jmf Stroebe och Schut 1999).    

 

Men även om individerna upplever det sociala livet som svårt och komplicerat är det också en 

utav de saker som de beskriver som absolut viktigast för att klara av att fortsätta leva.  

 

“Det känns som om det är alla livets möten som för mig framåt […]” 

 Darnell (1999 s. 54) 

 

“[…] trots medicinerna, behandlingarna och operationen, så inbillar jag mig att jag inte 

hade lyckats ta mig så här långt om det inte varit för den värme som erbjudits mig, för den 

kärlek som överösts mig, för den gemenskap som människor i min närhet hållit vid liv.” 

 Gidlund (2013 s. 160) 

 

“När jag har folk och vänner här är jag väldigt uppåt. Kärleksfulla relationer håller mig 

uppe.” 

 Morrie (Albom 2000 s.74) 

 

Så att leva i ett socialt sammanhang kan vara komplicerat och påfrestande, men kan även fylla 

livet med kärlek och mening. Känslor rörande sociala relationer är främst en sekundär 

konsekvens av förlusten, alltså inte direkt kopplade till förlustupplevelsen, utan till en 

konsekvens av den (till exempel förlust av hälsan). Alltså befinner sig individerna här i den 

återuppbyggnadsorienterade stressoren i pendlingsmodellen (Stroebe & Schut 1999). 

Individerna beskriver att sociala relationer slits och att en självvald ensamhet kan vara lättare, 

samtidigt som sociala relationer också är det som fått alla att fortsätta när det varit som 

svårast. Alltså kan sociala relationer vara fyllda med både positiv och negativ mening (jmf 

Stroebe och Schut 2001). Forskning visar att stöttande sociala relationer är den strakaste 

skyddsfaktorn mot starka sorgereaktioner (Aoun et al. 2015). Men i biografierna framställs att 

vissa relationer påverkar dem negativt och att en självvald ensamhet faktiskt behövs ibland, 

även från stöttande vänner och familj. Samtidigt som ensamheten ibland upplevs som 

fruktansvärd. Även här finns alltså ett behov av att pendla. Mellan att dels i ensamhet hantera 

sorgen, och dels att distrahera sig och få stötting genom kärleksfulla relationer (jmf 

pendlingsmodellen Stroebe & Schut 1999). 
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5.5 Kontrollförlust 
Som jag beskrev i tidigare forskning sammanfattar kontrollförlust mycket av det individerna 

upplever, då man förlorar kontrollen över hela sitt befintliga liv. I biografierna framkom 

denna starka känsla av förlust av makt och kontroll vid beskedet om sjukdomen.  

 

“Borde inte världen stanna? Vet de inte vad som hänt mig? Men världen stannade inte, den 

märkte ingenting alls och [...] han föll ner i ett hål.” 

 Morrie (Albom 2000 s. 16) 

 

“Det var ungefär samma känsla som när jag var nio år och första gången hörde sagan om 

Mio min Mio […] När Mio[...]når allra högst upp i mörkret, tar trappan slut. Han hör en röst 

i mörkret som säger ´ta min hand så ska jag hjälpa dig´ och han tog handen. Det var ingen 

hand. Det var en klo av järn”. 

 Darnell (1999 s. 19) 

 

“Jag har aldrig tidigare blivit så förvånad. Aldrig tidigare så besviken. Aldrig känt mig så 

död och levande, på en och samma gång.” 

 Gidlund (2013 s. 31) 

 

Alla dessa citat beskriver upplevelsen av beskedet om sjukdomen. Det var en chockartad 

upplevelse för alla, med overklighetskänslor, sorg och förvirring. I tidigare forskning på 

personer med ALS framkommer det att beskedet upplevdes som en dödsdom (Foley, 

Timonen & Hardiman 2013). I biografierna upplever jag att beskedet kom som en chock och 

medvetenheten om att sjukdomen kan vara/är dödlig kom senare, förutom för Fredriksson 

(Fredriksson & Zweigbergk 2015) vars första fråga var om hon skulle dö. De är alla här i den 

förlustorienterade stressoren med overklighetskänslor och sorg (jmf fig. 1), det är alla fullt 

upptagna med att handskas med sina känslor för att kunna hantera något annat i just den 

stunden. Men den som avviker något är Gidlund (2013) som inte beskriver samma upplevelse 

av mörker som de andra, utan han beskriver mer utav en förvåning och ett kaos av känslor.  

 

Att förlora kontrollen över sina känslor och uppleva ett känslokaos återkommer i biografierna. 

 

“[…] jag har så många starka känslor inom mig. Hela tiden. Ilska, glädje, oro, rastlöshet, 

nyfikenhet. Besvikelse. Det här var inte vad jag hade räknat med.”  
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 Gidlund (2013 s. 21) 

 

Gidlund (2013) beskriver den enorma tröttheten av att bara vara, alla dessa känslor som är 

inom honom. Han beskriver senare hur han efter en längre period som sjuk insett att han 

måste få känna det han känner. Är han arg måste han få vara det. Är han glad måste han få 

vara glad. Att helt enkelt lyssna på sig själv och följa med känslorna utan kontroll. Darnell 

(1999) beskriver däremot att hon likt vem som helst kan välja hur hon ska spela sin roll i livet. 

 

“Jag kan spela med allt från sorg och bedrövelse till glädje och tillfredsställelse. Jag kan 

spela med resignation och uppgivenhet eller med inspiration och livskraft.” 

 Darnell (1999 s. 118) 

 

Hon beskriver själv att hennes inre motstånd är starkt förankrat och att hon helt enkelt måste 

trotsa motståndet och försöka acceptera situationen till fullo för att kunna ta till sig de 

oändliga möjligheter livet erbjuder. Morrie (Albom, 2000) beskriver att han jämt grät sedan 

han blev sjuk. Men Morrie tillät sig vara ledsen, arg och känna skräck men försökte aktivt 

känna alla känslor, även kärlek, glädje och lycka. 

  

“Vrid på kranarna. Bada i känslorna. Det skadar inte. Det hjälper.” 

 Morrie (Albom 2000 s.104) 

 

Även om Darnell (1999) också beskriver en pendling mellan starka känslor så försöker hon 

kontrollera dem och det är hennes sätt att hantera dem, medan Gidlund (2013) och Morries 

(Albom 2000) sätt att hantera känslorna var att släppa kontrollen och låta känslorna komma. 

Jämförbart med Stroebe och Schut’s (1999) modell finns det ett behov att pendla mellan 

känslorna, framför allt hos Gidlund (2013) och Morrie (Albom 2000).  Men även Björklund 

(2012) och Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) beskrev att de hade nära till gråt 

och ett mycket större behov att få utlopp för känslorna än tidigare. Att även känna glädje och 

få skratta beskrivs som oerhört viktigt i alla biografierna och är de facto en del av självaste 

sorgeprocessen för att få pausa från de känslorna som har negativ mening för individerna (jmf 

Stroebe & Schut 2001). 

 

Men kontrollförlust kan även upplevas i form av en ovisshet och maktlöshet inför vad som 

komma skall.  
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“Ovissheten är det värsta. Emellanåt tänker jag att jag borde dö nu på en gång, så att vi alla 

kan gå vidare. Acceptera. Släppa. Leva.” 

 Gidlund (2013 s. 217) 

 

“Det värsta av allt har nog varit väntan, och ovissheten om vad som kommer att ske…” 

 Björklund (2012 s.159) 

 

“Det var en tid av fasansfull väntan. Månad lades till månad i en tid av molande ångest över 

hur mitt tillstånd skulle utvecklas.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 21) 

 

Att då ta kontroll över olika aspekter i livet, som till exempel att leta reda på kunskap om 

sjukdomen eller planera sin egna bortgång, kan för vissa vara ett sätt att hantera 

kontrollförlusten i sjukdomen.  

 

“Kunskap är mitt vapen mot sjukdomen. Kunskap är min möjlighet att bekämpa rädsla […]” 

 Darnell (1999 s.123) 

 

“[...]det skulle vara massor av kramar och kyssar och prat och skratt och ingen skulle 

glömma att ta farväl […] alla skulle veta vad som hände. Ingen skulle få ett telefonsamtal 

eller ett telegram […]. 

 Morrie (Albom 2000 s. 136) 

 

En känsla av maktlöshet och kontrollförlust över hur sjukdomen skulle utvecklas beskrevs 

som en utav de värsta aspekterna med sjukdomen, i alla biografierna. Att inte veta. Att inte 

kunna påverka, utan bara vänta. Morrie (Albom 2000) och Darnell (1999) tog tillbaka 

kontrollen i andra aspekter av livet och lärde sig att hantera kontrollförlusten på ett positivt 

sätt för dem (jmf fig. 2). Medan de andra upplevde hanteringen av detta som betydligt tuffare 

och var en av anledningarna till att Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) 

överkonsumerade alkohol under sjukdomsperioden. Björklund (2012) och Gidlund (2013) 

upplevde straka negativa känslor och nedstämdhet (jmf fig. 2). Även forskning visar att de 

som lyckas hålla någon form av kontroll i livet under sjukdomsperioden tenderar att må bättre 
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(Foley, Timonen & Hardiman 2013; Olsson 2010). Samtidigt så beskriver både Gidlund 

(2013) och Björklund (2012) att de hanterade sjukdomen genom att dels skriva och dels att 

låta känslorna flöda. Alltså genom att släppa kontrollen över känslorna och beskriva vad de 

upplever. Även om de hade mycket negativa upplevelser och var främst i den 

förlustorienterade stressoren med straka känslor (jmf fig. 1 & 2), så var det deras sätt att 

hantera förlust och sorg i samband med sjukdomen.  

 

5.6 Framtiden 
MS är en sjukdom som inte går att bota, endast bromsa, och den kommer ofta i skov (Darnell 

1999).  Darnell beskriver att när sjukdomen plötsligt blir sämre blir livet ofta svårt att hantera, 

och framtiden upplevs endast som mörk. 

 

“I dessa stunder var det som om allting meningsfullt, vackert och njutbart i livet bara 

försvann och inte längre kunde nå fram till mig. Det fanns ingen mening med livet, ingen 

framtid och inget ljus […] det är då döden blir en möjlig utväg ur livet. Döden som förr eller 

senare ändå ska komma.” 

 Darnell (1999 s. 87) 

 

En känsla av meningslöshet, hopplöshet och att ingen framtid finns beskrivs även i tidigare 

forskning (Foley, Timonen & Hardiman 2013), och upplevdes av vissa som det absolut värsta 

med sjukdomen. Denna känsla återkom hos alla i min studie nån gång under 

sjukdomsförloppet. Darnell (1999) beskriver att hennes barn ofta lyckades dra ut henne i 

ljuset och ge livet en mening igen. Men på natten… 

 

“[...]kommer det krypande, det svarta mörkret och ensamheten, sorgen, rädslan, 

skräcken[...]” 

 Darnell (1999 s. 58) 

 

Det som utmärker en allvarlig och obotlig sjukdom från att förlora en närstående är att 

förlusterna är återkommande och förväntade, vilket skapar en rädsla och oro inför framtiden 

enligt citat ovan. Det vill säga att processen att hantera sorgen inte går framåt som 

pendlingsmodellen visar (jmf fig. 1), utan individerna slungas tillbaka till den starka sorgen i 

den förlustorienterade stressoren vid flertalet tillfällen under livet (jmf Stroebe & Schut 

1999).  Men Darnell (1999) beskriver hur hennes barn ofta lyckas dra ut henne i ljuset igen. 
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Jämförbart med Morrie (Albom 2000) som upplevde att kärleken till hans barn fyllde livet 

med mening. Men Björklund (2012) fick inse att hon aldrig skulle bli biologisk mor när 

livmoder och äggstockar opererades bort på grund av allvarlig endometrios. Hon beskriver en 

stor sorg i hennes hjärta, som många gånger får henne att brista ut i gråt.  

 

“[…] en sorg som jag vet att kommer att komma flera gånger, en sorg som jag låter komma 

när den kommer, en sorg som åtminstone delvis säkert har med den biologiska klockan att 

göra. Sorgen över att inte kunna vänta och bära ett barn.” 

 Björklund (2012 s.91) 

 

Detta är ett tema hon återkommer till vid ett flertal gånger under bokens gång. Det är en sorg 

som hon aldrig kommer att kunna släppa och hon beskriver att hon behöver få ta sin tid med 

att sörja. Gidlund (2013) sörjde också att han aldrig skulle kunna få barn. Men han skulle 

heller aldrig kunna adoptera då han själv var döende. Han spenderade mycket tid med att 

fundera på hur hans barn skulle vara. Hur de skulle ha det tillsammans. Men när slutet 

närmade sig beskrev han hur han som död skulle ta hand om alla de föräldralösa barnen på 

andra sidan. 

 

“Jag ska vandra med alla de barn som behövt en förälder. Med alla de barn som väntar på 

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

Kanske är det därför jag också måste gå, tidigare än en tanke någonsin trodd […] Min 

frånvaro här, är en hemkomst någon annanstans.” 

 Gidlund (2013 s. 327) 

 

Även om Gidlund (2013) tidigare har beskrivit tvivel på en existens efter döden beskriver han 

här vad han ska gör på andra sidan. Han försöker fylla hans bortgång, hans förlust av ett 

framtida barn, med mening (jmf fig. 2, Stroebe & Schut 2001). Hans förlust av att kunna bli 

förälder i detta livet, fyller han med en mening med att han kan bli det efter sin bortgång. Det 

är så han hanterar både sin död och att han aldrig kommer bli förälder. Björklund (2012) 

däremot beskriver att hon måste få sörja. Hon beskriver hur hon ofta är nära till gråt och 

måste tillåta sig att sörja ordentligt. Hon sörjer sin infertilitet genom ett mer förlustorienterat 

och känslomässigt sätt (jmf fig. 1). Hon behövde vad hon själv beskrev, möta det jobbiga och 

gå rakt igenom det. Gidlund (2013) behövde, efter en tid av negativt ältande (jmf fig. 2), 

skapa någon form av mening med att han själv skulle dö och inte bli förälder.  
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Björklund (2012) beskriver att trots en stor sorg så upplever hon ändå framtiden med hopp. 

 

“De senaste åren har varit fyllda med smärta och en kännbar kamp mot draken […] Och där, 

mitt i dessa ruinhögar står jag […] Så sårbar, så öppen… Blickandes utöver det som kallas 

framtiden…Sakta, sakta börjar jag klättra. Jag behöver inte ha bråttom! Tid är det enda jag 

har!” 

 Björklund (2012 s.105) 

 

Även Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015) beskriver framtiden med hopp och 

behovet av just det. 

 

“Vi kanske lurade oss själva. Men det gav oss hopp. Man suger åt sig allt som känns 

hoppfullt. Det spelade egentligen ingen roll vad det var, bara det gav oss trygghet och ljus i 

det oändliga mörker som omgav oss.” 

 Fredriksson (Fredriksson & Zweigbergk 2015 s. 148) 

 

Däremot så upplever Gidlund (2013) tanken på framtiden med sorg. Först för den 

smärtsamma längtan till allt han ville göra i framtiden, och senare för att han tappar drömmen 

och tron om en framtid. 

 

“Det skulle vara så mycket enklare om jag var trött på allt. Men det är jag inte. Det är mitt 

största problem. För i stället är jag mer sugen på livet än någonsin.” 

 

“Mina drömmar om framtiden är borta. Jag saknar dem så.” 

 Gidlund (2013 ss. 194 & 247) 

 

Att behålla hoppet och en tro på framtiden beskrivs i tidigare forskning som extremt viktigt 

och en utav det värsta sakerna att förlora (Adorno & Brownell 2014; Foley, Timonen & 

Hardiman 2013). Framtiden tillskrivs en positiv mening av vissa och stärks därav vid tanken 

på den, detta underlättar då sorgeprocessen (jmf fig. 2). För vissa är framtiden dock fylld med 

ångest och mörker och upplevs med en stor sorg. Men framtiden kan också upplevas med 

blandade känslor likt Gidlund (2013), då livslusten kämpar mot insikten om att framtiden 

kanske inte blir så lång som man tidigare trott. Denna inre kamp beskrivs även i tidigare 
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forskning (Taghizadeh Larsson & Jeppsson Grassman 2012), där pendling mellan sorg och 

livslust återkommer.  

 

5.7 Sammanfattning och slutsats  
I detta avsnitt ska jag sammanfatta mitt huvudsakliga resultat. Mitt syfte var att närmare förstå 

upplevelsen av förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk sjukdom. Frågeställningarna 

var: Vilka former av förlust och sorg upplevde individerna i samband med allvarlig fysisk 

sjukdom?  Hur upplevdes det? Och vilken mening tillskrevs upplevelsen? 

 

Jag har inte delat in svaren efter frågorna då de ofta går ihop med varandra, utan delat in 

svaren utefter de teman jag presenterat i resultatet. Jag ger en kort sammanfattning av mitt 

huvudsakliga resultat inom varje tema, för att sedan avsluta avsnittet med en sammanfattande 

reflektion.  

 

Jag har funnit att förluster i den fysiska kroppen är starkt förknippat med det psykiska 

välmående. Fysiska försämringar upplevdes med negativa känslor. Sjukhusmiljöer var även 

strakt förknippat med den kroppsliga sjukdomen och stärkte negativa känslor och sorgen över 

en sjuk kropp. Det jag tolkar utifrån detta är att upprepade försämringar och mycket vistelse 

på sjukhusmiljö försvårade sorgearbetet då de inte kunde pausa ifrån sjukdomen (jmf 

pendlingsmodellen Stroebe & Schut 1999).  

 

Identiteten påverkades hos alla de sjuka i biografierna. Vissa kunde finna meningsfulla 

identitetsförändringar, men de flesta upplevde identitetsförändringen som starkt negativ. Även 

ett upplevt förlorat utseende verkade i dominerande fall påverka synen på den egna 

identiteten. Det jag tolkar utifrån det är att det är viktigt att få känna sig normal och inte blir 

sedd/behandlad annorlunda när sjukdomen syns, då individerna annars tenderade att känna sig 

oerhört ensamma i sin sjukdom, då de upplevde att de blev sjukdomen.  

 

Saknaden av en normal vardag beskrevs hos alla, men de saknade olika saker. Men 

återkommande var även att stöd av varierad karaktär kunde hjälpa dem att fortsätta med en del 

av sin vardag, vare sig det var att kunna ta sig ut i skogen med hjälp av rullstol, eller att 

anpassa förhållanden så att det vardagliga arbetet kunde fortsätta.  Det kunde ge en 

meningsfullhet i vardagen, men ibland var även det som var förknippat med vardagen skönt 

att pausa ifrån. Alltså återkommer behovet av pendling (jmf Stroebe & Schut 1999). 
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Sociala relationer påverkades av sjukdomen. Myndighetskontakter upplevdes främst som 

negativa, då flera upplevde att de inte orkade argumentera för sin sak när de redan var 

nedsatta av sjukdomen. Även förlust av självständighet upplevdes enat som svårt och med 

sorg. Däremot var det de positiva sociala relationerna som stärkte och fick individerna att 

fortsätta när det var som svårast. Samtidigt tärdes relationerna och ett behov av paus även från 

stöttande och kärleksfulla relationer framkom.  

 

Att tappa kontrollen var återkommande, framför allt över sina känslor. Några hanterade detta 

genom att släppa kontrollen helt, medan andra försökte kontrollera känslorna. Många beskrev 

känslan av att inte ha någon kontroll över hur sjukdomen skulle utvecklas som extremt 

jobbigt. Det jag kunde se var att de som hittade strategier för att få någon kontroll i sina liv, 

genom att till exempel samla information om sjukdomen, kunde hantera känslorna på ett 

sundare sätt. Medan de som inte hittade strategier mådde psykiskt sämre, men hanterade det 

på det sättet de kunde.  

 

Framtiden kunde upplevas som både mörk och ljus beroende på individ och situation. Ibland 

kunde vissa finna hopp och en positiv mening med framtiden, medan den för vissa upplevdes 

som mörk och hopplös. Inställningen till framtiden påverkades mycket av den fysiska hälsan, 

vid sämre mående upplevdes ofta framtiden som mörk. Men återigen fanns det ett behov av 

att pendla mellan känslorna (jmf Stroebe & Schut 1999)  

 

Jag kan se att alla har upplevt förluster inom de teman som presenteras ovan, de flesta har 

upplevt dem genom negativa känslor och typiskt förlustorienterade i pendlingsmodellen till en 

början (Stroebe & Schut 1999), till exempel kan jag se att den första reaktionen av en upplevd 

förlust ofta är gråt, overklighetskänslor och en längtan till det man förlorat. Däremot har de 

alla tillskrivit händelserna olika betydelse, olika mening. En del har funnit positiv mening i 

något svårt, medan en likartad förlust för en annan person har upplevts med negativa 

konsekvenser för dem. Jag kan verkligen se ett behov av att pendla, både mellan skratt och 

gråt, hantering och undanträngning och att ta itu med sekundära konsekvenser likaväl som att 

pausa ifrån dem. Däremot upplever jag att individerna inte upplevt händelserna och känslorna 

så uppdelat som modellen antyder, utan ofta i ett enda känslokaos. Sammanfattningsvis anser 

jag att jag fått svar på mina frågor men på ett mer varierat sätt än vad jag tidigare trott.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera konsekvens av urval och metod, val av teori och vad 

jag tar med mig ut i framtiden. För att följa den fenomenologiska prosan (jmf Creswell 2013), 

kommer jag även ha ett längre stycke där jag försöker fånga självaste kärnan i fenomenet 

förlust och sorg i detta sammanhang.  

 

Mitt urval var relativt litet, tidigare nämnt så är det inte vem som helst som har möjligheten 

att skriva en självbiografi och jag har endast med västerländska författare. Även min 

forskning är endast från västerländska forskare. Upplevelsen av förlust och sorg är ett 

universellt fenomen men det hade varit intressant att göra en liknande studie i till exempel 

Asien för att se hur mycket av sorgen som är samhällsbetingat. Jag kan inte svara på hur 

mycket mitt urval har påverkat resultatet, men jag anser att det är viktigt att redogöra för att 

mitt resultat är bundet till det västerländska och främst svenska samhället.  Man kan även 

tänka sig att de som skriver biografier/ självbiografier är en särskild typ av människor. Jag har 

funnit att även om alla hanterar de upplevda förlusterna olika så har alla varit mer eller mindre 

förlustorienterade till en början (jmf Stroebe & Schut 1999). Det kan vara så att den typ av 

reflekterande människor som har ett behov av att “skriva av sig” även är mer 

förlustorienterade, medan de som är mer återuppbyggnadsorienterade inte framkommer i min 

studie. Frågan är om jag undkommit det problemet vid intervjuer. Även där hade troligtvis 

den typen av människor som vill berätta varit överrepresenterade. Däremot hade intervjuer 

kunnat ge en beskrivning av en pågående upplevelse och möjligheten att ställa frågor hade 

funnits. Dock hade svaren kanske inte blivit lika personliga då författarna kunnat i lugn och ro 

välja vad och hur mycket de vill dela med sig av, vilket gör studerandet av biografier/ 

självbiografier mer etiskt okej. De inneboende problemen och det lilla urvalet gör att mitt 

resultat är svårt att generalisera. Men samtidigt så framkom mycket av det jag har kommit 

fram till i mitt resultat även i tidigare forskning och stärker ändå tron att jag närmat mig 

fenomenets kärna trots urvalet (jmf Schütz 2002).  Dock måste jag ta hänsyn till att 

biografierna/ självbiografierna har olika syften och författarna beskriver upplevelsen av olika 

typer av sjukdomar i olika skeenden av livet. Jag har sett vissa skillnader i typen av förluster 

av till exempel rent biologiska skäl, då de som är yngre och inte fått barn upplever den 

förlusten som de äldre inte gör. Samtidigt är det intressant att jämföra berättelserna och se att 

de flesta upplever förlust och sorg på ett mer eller mindre liknande sätt inledningsvis trots 

skillnad i ålder, kön och sjukdom. Till exempel så upplevde alla nån gång en känsla av att de 
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skulle dö av sjukdomen trots att endast ett fåtal av sjukdomarna hade dödlig utgång. Där 

upplevelserna av likartade förluster skiljde sig så kunde jag inte se några tydliga sammanband 

mellan till exempel ålder eller kön, utan det verkar handla mer om andra aspekter som till 

exempel personlighetstyp.  

 

Jag har valt att använda pendlingsmodellen (Stroebe & Schut 1999) för att analysera mitt 

material och detta har givetvis präglat min uppsats. Jag upptäckte det stora behovet av att just 

pendla, som jag kanske annars inte hade gjort. Modellen har hjälpt mig att fånga 

komplexiteten i förlust och sorg. Jag anser att det är svårt att dela upp reaktionerna och 

känslorna så som modellen gjort, då jag tolkar att mycket pågår samtidigt inom individerna. 

Men den har hjälpt mig att förstå behovet av att pendla mellan olika känslor och konsekvenser 

av sorgen. Även när jag senare gick tillbaka i tidigare forskning upptäckte jag detta mönstret 

även där, men jag hade inte upptäckt det mönstret innan jag var insatt i modellen. Detta får 

mig att fundera på vad jag mer kunnat upptäcka om annat perspektiv intagits. Vilket resultat 

hade jag fått om jag använt mig av annan teori/ modell? Men återigen här kan jag se att vissa 

teman och beskrivna upplevelser är återkommande i all tidigare forskning och mitt resultat 

trots val av olika ansatser och olika analysmetoder. Vilket ger en förhoppning av att mitt 

resultat ändå närmat mig fenomenet utan för stark bundenhet till teori/modell.  

 

Jag har valt att följa Creswell (2013) i upplägget av min uppsats och ska därför försöka fånga 

kärnan i fenomenet jag studerat. Alltså essensen i förlust och sorg. Jag kan se att alla har 

upplevt liknande förluster och sorger i samband med den fysiska sjukdomen de haft, 

oberoende av typ av sjukdom, ålder och/eller kön. Alla upplevde förlust i den fysiska kroppen 

som starkt negativt och gav starka förlustkänslor, likaså att förlora den identitet de tidigare 

haft (även om några få avviker), förlust av sin självständighet och fungerande relationer var 

också återkommande hos alla.  Alla individerna upplevde även någon gång under 

sjukdomsprocessen en förlust av kontroll, dels över sjukdomen, men även över deras känslor. 

Framtiden var även ett tema som nån gång under processen kändes som mörk för alla. Även 

de som inte hade en dödlig sjukdom upplevde framtiden vid något tillfälle som icke 

existerande. Det jag kunnat se är att alla varit förlustorienterade till en början vid en upplevd 

förlust (jmf Stroebe & Schut 1999), alltså med känslor av gråt, längtan tillbaka och en stor 

känsla av sorg. Alla beskriver att de har närmare till gråt än innan de blev sjuka. Alla 

beskriver att de har en sorg inom dem. Men det intressanta är att det huvudsakliga 

gemensamma jag funnit är att sorgen är individuell och varierande. Att även om alla har 
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upplevt liknande förluster och sorger inledningsvis så har upplevelserna tillskrivits olika 

betydelse, olika mening. Dels från person till person, men även hos samme individ vid olika 

tidpunkter och upplevda förluster.  Dels på grund av att man måste få pausa från olika delar 

av förlusten och sorgen (likt pendlingsmodellen, Stroebe & Schut 1999), men också för att 

individerna anpassar sin tillvaro, hittar meningsfullhet och lär sig copa med förlusten. Därav 

kan samma förlust upplevas olika vid olika tillfällen. Så något de inte alls upplevde som en 

sorg i början, kan de uppleva med en stor sorg senare och tvärt om. De individuella uttrycken 

är också återkommande då någons största sorg är en annans starkaste copingstrategi. Till 

exempel upplevs framtiden för vissa med rädsla, ångest och oro, medan den för andra många 

gånger är ett sätt att se bortom sjukdomen och föreställa sig en ljus och frisk framtid. Ibland är 

vardagen en frizon där sjukdomen kommer i skymundan, ibland är den en börda som 

påminner om den sjuka kroppen. Sorgen är komplex och starkt varierande. Men ändå 

påverkar den individerna i den fysiska kroppen, i identiteten, i vardagen, i sociala relationer, i 

känslan av kontroll och i synen på framtiden. De upplever alla förlust och sorg inom dessa 

områden, men olika starkt vid olika tillfällen och tar sig uttryck på olika sätt. Det finns alltså 

vissa mer universella drag i sorgen som återkommer hos alla individerna, samtidigt som jag 

har upptäckt att det är svårt att fånga fenomenet som enhetligt då de individuella uttrycken är 

starka. Därav är det viktigt att även se bortom fenomenologins filosofi om att det finns ett 

universellt fenomen som går att fånga och även se till det individuella. Samtidigt är det just 

fenomenologins fokus på meningsbyggande som gjort att jag funnit det individuella och 

varierande så starkt då det främst varit där upplevelserna skiljt sig åt. Det hade därför varit 

intressant att göra samma studie utifrån en annan vetenskapsteoretisk ansats för att se hur 

resultatet hade påverkats. Fenomenet har alltså varit svårt att greppa, men det är det som 

sorgen är. Svår att greppa, för den är inte bara universell, utan även individuell och 

föränderlig.  

 

Detta har väckt tankar hos mig, om hur man som socionom och kurator kan arbeta med 

personer som upplever förlust och sorg i samband med allvarlig fysisk sjukdom. Det 

viktigaste jag tar med mig är att sorgen är individuell och föränderlig. Men även att den 

påverkar många aspekter i livet. I den fysiska kroppen, i sin identitet, i sin vardag, i sociala 

relationer, i känslan av kontroll och i synen på framtiden. Detta kommer hjälpa mig att vara 

lyhört för var och hur sorgen tar sig uttryck, då sorg kan vara mycket mer än gråt som vi sett. 

Att kunna visa att den reaktionen individen har är normal, att även undvikande är en del av 
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sorgen, och att kunna stärka och uppmuntra egna (sunda) strategier. För alla måste hantera 

sorgen, men på olika sätt, och det är inte mitt jobb att berätta hur den sörjande ska sörja.  
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