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Gråt är vanlig bland patienter och närstående men har sällan studerats i palliativ vård. Palliativ 
vård innebär lindrande behandling i livets slutskede vid obotbar sjukdom. Gråten kan vara ett 
sätt för patienter och deras närstående att uttrycka sorg och hantera en situation fylld av stress, 
orsakad av förluster, många allvarliga symtom och en nära förestående död. Därför har 
gråtens betydelse hos patienter och närstående inskrivna i palliativ hemsjukvård studerats. 
Resultatet presenteras av Kerstin Rydé i en licentiatavhandling vid Hälsouniversitetet, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping.  

Intervjuer genomfördes med 14 patienter med cancersjukdom och 14 närstående i palliativ 
hemsjukvård. Patienterna var mycket svårt sjuka och döende med kort tid kvar att leva.  

Avhandlingens resultatet visar att patienterna beskriver olika dimensioner och funktioner av 
gråt; Intensiv och förtvivlad gråt för att ge uttryck för akuta behov; Stilla och sorgsen gråt 
som medvetet förlöste känslor; Tyst och tårlös gråt som en skyddande strategi. Gråten är ett 
sätt att uttrycka en inre känslomässig kraft som ibland är oförutsägbar.  Den framkallas av 
olika omständigheter som t.ex. attityder till gråt, kontrollfunktioner, upplevelser av acceptans 
och mening och fysisk energi vilka kan orsakar förändringar i den nuvarande inre balansen. 
Genom att gråta öppet men också inombords skapas eller upprätthålls balansen. Den inre 
kraften kan vara undertryckt med olika laddning och kan explodera, komma ut stilla, hållas 
tillbaka eller finnas kvar inombords. Det kan också ske en växling mellan dessa olika 
laddningar/typer av gråt. Kraften kan vara påtaglig och undertryckt genom att den släpper 
fram ovälkomna tankar. Därför krävs det mod att våga gråta eftersom gråten kommunicerar 
på ett kraftfullt sätt till omgivningen. Betydelsen av gråten kan ses som ett uttryck för en inre 
kunskap eller visdom, kroppen och själen tillsammans reglerar den känslomässiga 
balansen/obalansen genom gråten.  

Resultatet visar också att de närstående upplever att gråten är beroende av olika 
förutsättningar som attityder och mod, tid, trygghet, ärliga och tillitsfulla relationer.  

Omskakande och oroande händelser, utmattning i brist på egen tid och sympati från andra är 
omständigheter som utlöser gråten. De närstående försöker göra det bästa möjliga för 
patienten genom att anpassa eller dölja gråten, allt för att underlätta bördan och skapa en 
positiv motvikt till lidande och sorg. Gråten kan delas tillsammans med någon för att uppnå 
stöd och tröst eller genom att söka sig till ensamhet för avskildhet och återhämtning. De 
närståendes gråt kan tolkas som ett behov av att dela sorg och smärta men också glädje 
tillsammans. Gemenskapen med varandra bygger på samhörighet, vänskap och kärlek för att 
dela sorgen. Gråten blir en yttre bekräftelse på deras starka gemenskap med varandra. I gråten 
kan de dela allt eftersom de känner förståelse för varandra. Gråtstunden upplevs positiv och 
förstärker deras kommunikation med varandra. Den ensamma gråten kan vara självvald eller 
påtvingad. När gråten inte är tillåten söker de en plats där de kan uttrycka sin gråt utan att 
någon är närvarande. Det finns också ett behov av att få vara ensam i sin gråt där de kan 
hänge sig åt gråten. Den självvalda gråten kan också vara ett sätt att skydda den sjuke från 
deras gråt. 
Denna avhandling har tillfört ny kunskap om gråtens betydelse, omständigheter som påverkar 
gråten och innebörden av gråten i palliativ hemsjukvård utifrån patienter och närståendes 
horisonter. Det finns gemensamma upplevelser av gråt bland såväl patienter som närstående. 
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Olika typer av gråt som intensiv och förtvivlad, stilla och sorgsen samt tyst och tårlös tillför 
viktig kunskap om att gråten kan behöva bemötas individuellt utifrån vilken typ av gråt som 
förekommer. Gråten kan ses som en av många strategier för att hantera sorg och förluster. 
Den reducerar spänningar, ger känslor av befrielse, upprätthåller balans, ger tröst, tillför ny 
energi men kräver också energi och kan ge känslor av skam.  Gråten är också beroende av 
olika förutsättningar och utlösande faktorer. Närståendes gråt kan behöva delas tillsammans 
för tröst, men också vid behov utrymme till avskildhet för återhämtning. Trygga och 
tillitsfulla relationer är av betydelse för att uttrycka gråt. Därför bör en viktig del i 
omvårdnadsarbetet vara att arbeta från ett familjefokuserat perspektiv. 

En viktig del i professionens arbete bör därför vara att tillåta gråten, lyssna, vara närvarande, 
uppmuntra uttryck av känslor men också ge utrymme för enskildhet. Läkaren, sjuksköterskan 
och andra i teamet kan lindra patientens och närståendes känslor av skam och sårbarhet 
genom att bekräfta, legitimera olika uttryck för gråt och därmed skapa en tolerant, säker och 
trygg omgivning. 


