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Sammanfattning 
I Sverige dör 90 000 personer varje år, vilket kan tänkas innebära att alla någon gång kommer 

att möta en individ i sorg. Den tidigare forskningen visar att det fortfarande finns mycket att 

lära om sorg och dess konsekvenser. Syftet med denna studie var att belysa vuxna, som har 

förlorat en närståendes upplevelser av sorg med fokus på sorg över tid och mönster i 

sorgbearbetning. Studien belyser även professionellt och socialt stöd med fokus på vad som 

är mest värdefullt i stödet och eventuella nya perspektiv som respondenterna har erfarit som 

effekt av stödet. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med individer som förlorat en 

närstående. Resultatet visade att det fanns mönster i sorgearbetet, att studiedeltagarna hade 

olika erfarenheter av stöd samt att det viktigaste med både det sociala och professionella 

stödet var att få dela sin sorg. Båda stödformerna verkade leda till nya perspektiv på sorgen, 

livet och sin egen förmåga att hantera svårigheter. 

  

 

 

Nyckelord: sorgeprocessen, förlust, närstående, socialt och professionellt stöd, kristeori, 

systemteori 
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Abstract 
In Sweden, 90 000 persons die every year. Research showed that there is still much to learn 

about grief and its consequences. The aim of this study was to illustrate the process of grief in 

adults who has lost a close relative. This study focused on grief over time, patterns in the 

process of grief, social and professional support during grief. In addition to this, the study 

focused on what factors are most valuable in support, and new perspectives this support has 

given. Six semi-structured interviews were conducted with adults who had lost a close 

relative. The results indicated that there were patterns in the grieving process for all the 

participants. Although, the participants had different experiences with support, they all 

pointed out that the most valuable part about both the social and professional support was the 

experience of sharing their grief. Both forms of support seemed to be leading to new 

perspectives on grief, on life and on the participant’s own ability to cope with difficulties. 
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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. 

Vi vill även tacka vår handledare Farah Moniri för de goda råd vi fått. Slutligen vill vi tacka 

vänner och familj som har stöttat oss i denna process. 
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Inledning 

“Livet förändras snabbt. Livet förändras på ett ögonblick. Man sätter sig ner för att äta 

middag och livet som man känner det tar slut” (Didion, 2006, s. 7). Citatet visar hur beskedet 

om en förlust snabbt kan förändra en individs liv. När människan förlorar någon som den har 

stått nära, och dessutom ofta har levt nära drabbas denne av sorg (Lennér Axelsson, 2010). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) dör ungefär 90 000 människor i Sverige varje år, vilket 

innebär att alla, och däribland socialarbetare kommer att möta någon som sörjer. Det finns 

ingen lagstadad skyldighet (se Hälso- och sjukvårdslag 2017:30) för kuratorer inom hälso- 

och sjukvården att erbjuda närstående stödsamtal efter ett dödsfall utan det verkar istället 

skilja sig mellan olika landsting, eller regioner, hur riktlinjerna ser ut kring detta. Efter ett 

dödsfall kan vårdpersonal hjälpa närstående att kontakta en kurator om den närstående 

uttrycker ett behov av stöd (Fritz & Åberg, 2017). Akademikerförbundet SSR (2015) 

beskriver kuratorn som hälso- och sjukvårdens sociala expert. Patientarbetet utgår från 

kunskap om det sociala arbetet och ska präglas av en helhetssyn där patienten ses som en del 

av sitt sociala sammanhang. Akademikerförbundet SSR (2015) skriver att sjukhuskuratorns 

arbete syftar till att säkerställa och förstärka det sociala och psykosociala perspektivet inom 

hälso- och sjukvården, vilket innefattar samtal vid sorg och kris.  

 

Problemformulering 

I medelåldern har majoriteten av människor redan förlorat en närstående, ofta föräldrar 

(Leopold & Lechner, 2015). Sorg är en normal reaktion av en förlust och bör således inte 

blandas ihop med psykisk ohälsa, dock kan en obearbetad sorg leda till psykiska besvär som i 

sin tur kan orsaka ett onödigt och långvarigt lidande (Lundmark, 2009). Förlängd sorg kan 

uppstå om känslor och reaktioner som initialt är rimliga inte avtar med tiden. Istället finns 

känslorna kvar med samma intensitet, vilket kan leda till fysisk och psykisk problematik i 

form av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, drogmissbruk och självmord (Lennéer-Axelsson, 

2010). Då den förlängda sorgen kan leda till ökad sjuklighet och för tidig död motiveras 

behovet av kunskap gällande sorg och vilket stöd som behövs för att förhindra att sorgen blir 

komplicerad. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet, det går att 

se att arbetslöshet leder till psykisk ohälsa men också att psykisk ohälsa leder till arbetslöshet. 

Arbetslösheten i sin tur kan leda till fysisk sjukdom, ökad dödsrisk och ökad självmordsrisk 

(Janlert, 2015). Det kan därmed tänkas att en obearbetad sorg kan leda till psykisk ohälsa, 

vilket i sin tur har en koppling till fysiska och sociala problem, exempelvis arbetslöshet och 

kroppsliga sjukdomar, varför det kan anses motiverat för professionella inom socialt arbete 

att få mer kunskap om sorgbearbetning. Eftersom socionomer arbetar med människor med 

sociala problem är det viktigt med kunskap som kan ge socionomen de verktyg som behövs 

för att möta en individ efter hens egna förutsättningar. Det är således viktigt med ytterligare 

kunskap om sorgbearbetning över tid, stöd och bemötande. Döden drabbar oss alla vilket 

innebär att flertalet människor lever med sorg efter en förlust av en närstående. Professionella 

inom socialt arbete och möjligen främst kuratorer inom hälso- och sjukvården, kan således 
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förstås komma i kontakt med människor i sorg, vilket visar att ytterligare kunskap om sorg är 

nödvändig. 

  

Tidigare forskning visar att sorg infinner sig i alla generationer. Leopold och Lechner (2015) 

beskriver att det finns mycket forskning kring sorg och hur det påverkar såväl utveckling som 

den fysiska och psykiska hälsan. Leopold och Lechner menar dock att majoriteten av 

studierna på området relaterar till barn och ungdomars upplevelser av sorg. Trots att 

majoriteten av alla människor förlorar sina föräldrar i medelåldern finns det endast ett fåtal 

studier som fokuserar på hur en förlust av en närstående påverkar en individs vuxna liv eller 

hur sorgen ser ut över tid (Leopold & Lechner, 2015). Vidare synliggör den tidigare 

forskningen olikheter i resultat gällande faktorer som kan tänkas påverka individers 

upplevelse av sorg, vilket kan tänkas förmedla en tanke om att sorg är individuellt. Med 

anledning av denna brist i forskningsläget hävdar vi att det är värdefullt att få en djupare 

förståelse för upplevelser av sorg, mönster i sorgeprocessen, vad som är viktigt i det 

professionella och sociala stödet samt vad stödet har lett till för nya perspektiv och tankar. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa vuxna, som har förlorat en närståendes upplevelser av 

sorg med fokus på sorg över tid, mönster i sorgbearbetning, vilket professionellt och socialt 

stöd de har fått i sorgeprocessen samt vad detta stöd genererat för nya perspektiv eller tankar 

gällande sorgen och livet. 

Frågeställningar 

● Hur upplevs sorg hos vuxna efter förlust av en närstående? 

● Vilka mönster finns i sorgbearbetning? 

● Vilken betydelse har professionellt och socialt stöd för sorgbearbetning? 

Definitioner 

Nedan presenteras de definitioner av närstående, sorg, professionellt stöd samt socialt stöd 

som denna studie kommer att förhålla sig till. 

Sorg 

Vid förlust av någon eller någonting som finns nära oss och är en del av oss själva som 

exempelvis en familjemedlem, en vän, ett arbete eller en kroppsdel. Sorg upplevs således inte 

enbart efter förlust av människor (Söderström, 2012). Sorgen är en naturlig reaktion till följd 

av förlusten och den kan inrymma många olika känslor (James & Friedman, 2003). 
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Professionellt stöd 

Professionellt stöd syftar till att bidra till människans psykiska och sociala kapacitet att 

hantera sin vardag genom att stötta denne att känna mening i sin tillvaro (Röda korset, uå). I 

sorg och kris behöver människor psykosocialt stöd i olika former. Det professionella stödet 

ges som en del av professionellas empatiska omvårdnad och kommunikation i samband med 

påfrestningar eller kriser. Det professionella stödet förmedlas bland annat av professionella 

inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst och kriminalvård genom stödjande, avlastande 

och strukturerade samtal (Lennéer Axelsson, 2010).  

Socialt stöd  

Lennéer Axelsson (2010) beskriver hur det finns flera olika sorters definitioner av begreppet 

socialt stöd. Cobb (1976) definierar socialt stöd som det positiva som kan komma ur att 

känna sig älskad och värdefull av sitt sociala nätverk. Pierce, Sarason och Sarason (1996) 

definierar socialt stöd som sociala transaktioner som uppfattas av mottagaren och/eller avses 

från givaren att underlätta hantering av vardagslivet, speciellt i stressituationer. Det 

emotionella stödet ges av familj och vänner och kan yttra sig på flera sätt, exempelvis genom 

att lyssna, vara kärleksfull och visa förståelse (Psykologiguiden, uå). Det praktiska stödet 

innefattar handlingar som att ge information, ge råd, bidra med ekonomisk hjälp eller övrig 

praktisk hjälp (Psykologiguiden, uå). 

Tidigare forskning 

Konsekvenser av sorg 

Krantz och Daniluk (2002) fann gemensamma teman i erfarenheter och upplevelser av sorg 

efter kvinnors förlust av en mor, exempelvis att alla kvinnor upplevde en påtaglig känsla av 

förlust efter döden av deras mödrar. Mycket av den tidigare forskningen (Decinque, 

Monterosso, Dadd, Sidhu, Macpherson, & Aoun, 2008; Hayslip, Pruett & Caballero 2015; 

Kaunonen, Åstedt-Kurki, Paunonen, & Erjanti, 1999; Stokes, 2016) visar även vikten av 

känslomässigt stöd vid förlust av en närstående, oavsett om det stödet är från sjukvård, familj 

eller vänner. Detta stöd kan tänkas ha en skyddande effekt hos sörjande individers fysiska 

och psykiska hälsa. Bland annat beskriver Stokes (2016) hur en nära känslomässig relation 

till den överlevande föräldern, vid förlust av den andra föräldern, kan bidra till mindre 

depressiva symtom än hos de som inte har en lika nära relation till den överlevande föräldern. 

 

Studier (Perkins & Harris, 1990; Stokes, 2016) visar hur äldre människor kan ses hantera sorg 

och förlust bättre än yngre vuxna. Bland annat beskriver Perkins och Harris (1990) att äldre 

människor i sorg inte uppvisar sämre hälsa än människor utan sorg i samma åldersgrupp, och 

Stokes kunde se ett samband mellan högre ålder och mindre depressiva symtom efter 

förlusten av en närstående. Vidare fann Perkins och Harris att individer i medelåldern som 

upplever sorg har sämre hälsa än andra i samma åldersgrupp, därmed fann de att de individer 

i sorg som upplever sig ha sämst fysisk och psykisk hälsa är människor i just den 
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åldersgruppen. 

 

Andra faktorer som påverkar individens känsla av sorg och förlust vid en förälders död, är 

bland annat ålder på föräldern, ålder på barnet och hur väntad döden är. Ju yngre förälder och 

barn är samt om döden är oväntad, desto starkare sorgereaktioner framträder efter dödsfallen 

(Scharlach, 1991). Om döden däremot är väntad och barnet var den som vårdade föräldern 

kan en lättnad infinna sig när de inser att de inte längre behöver oroa sig över förälderns hälsa 

och välmående. Detta medför i sin tur en känsla av skuld, som tar lång tid att komma över 

(Krantz & Daniluk, 2002). Vidare kan det ses hur en moders smärtfria, oväntade död kan 

hjälpa till att mildra känslan av förlust för dottern (Krantz & Daniluk, 2002). Efter döden 

kunde deltagarna i Krantz och Daniluks studie upptäcka hur de efter en mors död började se 

på henne på ett objektivt sätt och inte endast som sin mor. Därigenom kunde de uttrycka en 

känsla av sekundär ångest för den dödes livsval och reflekterade över de begränsningar som 

individen hade upplevt i livet på grund av de sociala och ekonomiska restriktioner som 

kvinnor upplever. 

Skillnad i sorgens uttryck 

Den tidigare forskningen visar både likheter och skillnader när det gäller sambandet mellan 

sorg och köns. Scharlach (1991) fann inga skillnader i sorgereaktioner baserat på den döde 

förälderns kön medan Carver, Hayslip, Gilley och Watts (2014) samt Hayslip et al. (2015) 

fann att unga vuxna, obundet till deras egen kön, uttrycker mer intensiv sorg vid förlust av en 

mor jämfört med förlust av en far. Vidare visar den tidigare forskningen (Hayslip et al., 2015; 

Kaunonen, et al, 1999; Leopold & Lechner, 2015; Scharlach, 1991) att kvinnor reagerar 

starkare på förlust av en mor än av en far samt att döttrar visar starkare reaktioner på en mors 

död än vad söner gör. Vidare beskriver Decinque et al. (2008) hur sorgeprocessen skiljer sig 

mellan män och kvinnor efter förlust av ett barn, män fokuserar oftare på aktiviteter och 

arbete medan kvinnor fokuserar på att tänka på det döda barnet, sina känslor och 

sorgeprocessen. 

  

Andra skillnader som synliggörs av den tidigare forskningen avser sorgens uttryck över tid. 

Det sker en lindrig minskning av sorg efter en tid (Carver et al., 2014; Leopold & Lechner, 

2015). Decinque et al. (2008) menar dock att flertalet av föräldrarna i deras studie känner 

intensiva känslor av sorg och förlust trots att det gått flera år sedan dödsfallet. Relaterat till 

detta beskrivs även hur flertalet av undersökningspersonerna försöker att hålla kvar bandet till 

den döde genom aktiviteter på årsdagar eller liknande (Decinque et al., 2008; Krantz & 

Daniluk, 2002). Det också viktigt att belysa hur en förlust kan fungera som en utlösare av 

självbedömning, självreflektion och livsöversyn hos de sörjande. Detta kan leda till en 

omprövning av betydande relationer, värderingar och hur livet bör prioriteras (Krantz & 

Daniluk, 2002). Slutligen beskriver flertalet undersökningspersoner hur de endast har ett litet 

utrymme att samtala om sorgen och hur de har påverkats av denna med andra människor. 

Krantz och Daniluk vill därmed påpeka vikten av socialarbetares kunskap kring sorg då tiden 

med en socialarbetare kan vara ett av de få tillfällen de sörjande har att till att bearbeta 

sorgen. 
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Stöd efter förlusten 

Tracey (2011) belyser vad individer som har förlorat en mor vid ung ålder anser vara 

nödvändigt gällande barn som har upplevt en förlust. Barnen bör behandlas med empati och 

ett barns osäkerhet efter en förlust av en förälder ska beaktas och erkännas. Efter en förälders 

död behöver barnet även veta att det finns någon att prata med. Därför menar Tracey att 

barnen bör erbjudas professionellt stöd i form av terapi men även stöd av andra vuxna och 

närstående. Resultaten visar att det är värdefullt att gå i terapi, få stöd från en pålitlig vuxen 

eller att dela sin historia med andra med samma erfarenhet. Vidare kan det hjälpa barnet såväl 

som de vuxna i barnets närhet att veta hur de ska agera vid förluster, och önskar därför att 

kunskap om sorg läggs in i skolans läroplan. Gällande de sörjande barnens privatliv är det 

fördelaktigt om de vuxna lyssnar på barnen och diskuterar döden med dem. Vidare bör 

barnen vara med på begravningen och se att de kvarlevande familjemedlemmarna tar hand 

om varandra efter en förlust (Tracey, 2011). 

Teoretiskt ramverk 

Kristeori 

Enligt Cullberg (2006) är en kris egentligen en serie kriser eller faser. Dessa faser är; 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen, där de två första 

faserna tillsammans utgör den akuta fasen. Faserna är inte helt åtskilda, utan kan förstås som 

att stundvis vara invävda i varandra. Kristeorin är en modell som kan användas för att 

orientera sig i den aktuella krisens förlopp. 

 

Den första fasen i Cullbergs modell är chockfasen som kan vara från endast ett ögonblick till 

några dygn. Under denna fas försöker den sörjande individen hålla verkligheten ifrån sig 

eftersom individen ännu inte är psykiskt redo att ta in och bearbeta det som har hänt (Lennéer 

Axelsson, 2010). Den drabbade kan upplevas som välordnad, men under ytan känns allting 

kaosartat. Under den akuta chockfasen kan medvetandet vara grumlat och psyket ser inte den 

smärtsamma verkligheten, vilket gör att individen eventuellt inte kommer ihåg vad som har 

sagts vid olika tillfällen. I vissa fall kan chockfasen leda till en psykos där individen helt 

mister verklighetsförankringen. Vid andra fall finns ingen chockfas eftersom krisen kan ha 

börjat med vetskapen om att det är en godartad sjukdom som kommer att sluta utan förlust 

(Cullberg, 2006). Lennéer Axelsson menar att chockfasen ofta förknippas med oväntade och 

plötsliga förluster. Farm (2012) menar att en individ som är i chockfasen befinner sig i en 

bubbla där hen är skyddad från starka känslor. Individen har stängt av och är begränsad i hur 

mycket hen tar in från omgivningen. Individen skyddas av sitt psyke och samlar sig inför den 

smärta som kommer att komma. 

 

En första chockfas övergår senare i en reaktionsfas. Reaktionsfasen är den fas som börjar då 

individen istället för att försöka komma ifrån problemet börjar öppna ögonen för det som har 

hänt. I denna fas försöker individen att på ett fördelaktigt sätt göra verkligheten till en del av 

sig själv. Individens försvarsmekanismer sätts i kraft, detta för att skydda sig själv genom att 
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minska upplevelsen av och medvetandet om fara (Cullberg, 2006). Människor utifrån kan 

upptäcka att den drabbade försöker att finna en mening i den ostrukturerade situationen. 

Frågor om varför, fokus på orättvisa och hur absurt det är att just den drabbade skulle drabbas 

upprepas. Någonting som också är kännetecknande för denna fas är en form av magiska 

föreställningar, till exempel att individen tror att hen blir straffad för någonting som denne 

gjort tidigare. Vanligt förekommande är också orealistiska skuldkänslor över förlusten och att 

individen efter förlusten tycker sig ha hört den som har gått bort ropa. Individens mentala 

värld är inriktad på att “hålla den döda kvar” (Cullberg, 2006). Farm (2012) skriver att 

reaktionsfasen innebär starka känslor av ledsamhet, tårar och ilska i kombination med känslor 

av tomhet och apati. 

 

När de två första faserna lämnas kommer den tredje fasen som kallas bearbetningsfasen. Den 

påbörjas vanligtvis sex månader till ett år efter förlusten och längden på denna fas beror på 

hur allvarligt individen upplever förlusten. I denna fas vänder sig individen tillbaka mot 

framtiden och klarar successivt av att låta annat än förlusten finnas i livet. Det ansvar och den 

skuld som denne kan ha känt över det inträffade börjar avta (Cullberg, 2006). Individen ägnar 

sig mindre åt förfalskningar av verkligheten än i tidigare faser och börjar aktivera sig mer 

igen. Individen börjar anpassa sig till förändringarna som förlusten har medfört och skådar 

framtiden utifrån dessa förändringar. Med tiden börjar denne finna en ny balans i sitt liv 

(Lennéer Axelsson, 2010). Farm (2012) menar att bearbetningsfasen innebär att individen 

stegvis tar in det som har inträffat och sörjer. Denne är dock fortfarande ledsen, ilsken och 

frustrerad men inte med samma intensitet som under reaktionsfasen. Individen kan vara trött, 

uppgiven och orolig över framtiden samt uppleva en plågsam smärta och tomhet över den 

som har förlorats. 

 

Den sista fasen är nyorienteringsfasen som kännetecknas av att individen har börjat kunna 

leva med förlusten och de förändringar som denne har medfört. Individen har fått tillbaka ett 

intresse för andra människor och har börjat aktivera sig igen (Lennéer Axelsson, 2010). 

Cullberg (2006) skriver att krisen under denna fas blir en del av individens liv och inte 

någonting som ska glömmas bort. Under denna fas kan krisen också medföra flera nya 

perspektiv. Individen lever med vetskapen om att krisen alltid kommer finnas i hens liv, men 

att det inte betyder att individen kan fortsätta leva som vanligt. Nya intressen och relationer 

har formats och tar mer plats i individens liv. Om individen har kunnat acceptera det 

inträffade innebär det en reparerad självkänsla och att de svikna förhoppningarna har 

bearbetats. Årsdagar eller andra händelser som påminner individen om saknaden av den som 

inte längre finns kan dock fortfarande göra ont (Cullberg, 2009). Farm (2012) skriver att 

individen i nyorienteringsfasen har börjat se hoppfullt på framtiden igen och tänker mindre 

och mindre på förlusten. 

  

Kristeorin valdes eftersom det är en teori som kan användas som modell för att förstå en 

sorgeprocess. Med kristeorin avsågs att synliggöra mönster i sorgeprocessen och beskriva 

dessa. Kristeorin används för att belysa det individuella i sorgbearbetningen, men också 

synliggöra eventuella generella mönster i en sorgeprocess. 
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Systemteori 

Inom den generella systemteorin finns ett antal viktiga begrepp. Systemnivåer beskriver hur 

olika system är över- och underordnade varandra. System är avgränsade och består av olika 

enheter vars energiutbyte främst sker inom systemet än över systemets gränser. Varje del av 

ett system påverkar och påverkas av varandra, vilket innebär att en förändring i ett system i 

sin tur påverkar alla beståndsdelar i systemet och även andra system. Exempel på 

systemnivåer är individnivå, gruppnivå och samhällsnivå (Payne, 2015). Stora makrosystem, 

exempelvis kulturellt betingade värderingar, rymmer mindre mesosystem vilket innefattar 

olika kontaktvägar mellan en individs mikrosystem. Ett mikrosystem är en benämning på de 

system som individen själv ingår i, vilket i sin tur är nära sammanlänkade med exosystem, de 

system som individen inte ingår i men fortfarande blir påverkad av (Forsberg & Wallmark, 

2002).  

 

Ett öppet system är ett system som tillåter energi att passera över systemets gränser. Trots att 

ett öppet system befinner sig i ett konstant pågående utbyte med omgivningen betyder det 

inte att systemet skulle sakna gränser (Forsberg & Wallmark, 2002). Energi kan förstås som 

handlingar, resurser eller insatser som riktas mot ett visst system. Ett slutet system är ett ett 

system som inte har något utbyte över sina gränser. Energin som förs in i systemet och kan 

syfta till att skapa förändring i systemet kallas inflöde. Genomflödet har att göra med hur 

inflödet av energi hanteras av systemet, om till exempel handlingen, resurserna eller insatsen 

påverkar systemet till förändring. Utflöde är de effekter som energin från systemet får på 

människor utanför systemets gränser. Systemet kan ha förändrats i och med genomflödet 

vilket kommer att påverka människor i systemets omgivning och deras beteenden (Payne, 

2015). Feedbackslingor startas då effekterna av utflödet påverkar systemets omgivning så att 

nya inflöden strömmar in i systemet (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 

2010; Payne, 2015). 

  

Systemteorin har ett antal kännetecken, bland annat att alla system använder sig av sin egen 

energi för att fungera, vilket benämns som entropi. I praktiken innebär detta att system 

förbrukas och försvinner om de inte får ett inflöde utifrån. Ett systems stabila tillstånd 

handlar om hur det vidmakthåller sig själv genom att använda sig av det inflöde som tas 

emot. System som individer eller familjer kan därmed hantera förändring utan att systemets 

grundläggande identitet förändras. Om systemet är motståndskraftigt i förhållande till de 

förändringar det möter kan systemet hålla kvar sitt stabila tillstånd (Payne, 2015). Ett system 

strävar efter att upprätthålla homeostas eller jämvikt, vilket innebär att systemet försöker 

behålla sin grundläggande natur när ett inflöde förändrar systemet (Forsberg & Wallmark, 

2002). För att uppnå homeostas reglerar systemet sig själv, men ibland kan det krävas hjälp 

utifrån för detta (Lundsbye et al., 2010). Differentiering innebär att ett systems komplexitet 

beror på hur många komponenter som tillförs (Payne, 2015). Icke-summativitet inrymmer 

tanken om att helheten är viktigare än delarna, med andra ord att systemet är viktigare än sina 

beståndsdelar (Lundsbye et al., 2010). Reciprocitet betyder att en förändring i ett system 

kommer att påverka andra delar av systemet. Ekvifinalitet innebär att det finns flera sätt att 

uppnå ett och samma resultat och multifinalitet innebär att liknande omständigheter kan 
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medföra olika resultat eftersom systemfunktioner varierar. Ett socialt system kan innehålla 

synergi, vilket innebär att de själva kan skapa energi och på så sätt upprätthålla sig själva. 

Exempelvis kan individer i ett system samspela med varandra på ett sådant sätt att de 

stimulerar varandra till att fortsätta med och/eller stärka sina relationer (Payne, 2015). 

 

Systemteorin kommer att användas för att analysera vad det professionella och sociala stödet 

respondenterna fått efter förlusten har inneburit för dem. Systemteorin valdes eftersom vi 

ville använda oss av en teori som kunde synliggöra hur socialt och professionellt stöd skulle 

kunna påverka individens situation, således hur faktorer utanför individen kan påverka 

individens mående under och efter sorgeprocessen. 

Metod 

Vetenskapsteoretisk grund 

Studien är influerad av hermeneutik. Inom den hermeneutiska vetenskapssynen anses att ett 

socialt fenomen bör förstås i relation till den kontext i vilket det ingår (Andersson, 2014). 

Den hermeneutiska vetenskapsteorin antyder att människan alltid möter världen med olika 

fördomar eller förkunskap, en förförståelse. Utan denna förförståelse skulle människan inte 

förstå någonting av den värld hon lever i (Andersson, 2014). Danermark (2003) menar att det 

hermeneutiska antagandet om hur kunskap skapas handlar om att nå en förståelse för det 

fenomen som studeras, denna nås genom ett iterativt, repetitivt tolkningsförfarande som 

påverkas av forskarens förförståelse. Forskaren bör förhålla sig till sin förförståelse genom 

hela studien och för att vara tydlig med hur hens förförståelse kan påverka 

tolkningsprocessen bör forskaren skriva ner sina erfarenheter kring fenomenet som studeras 

(Westlund, 2009). Inom den hermeneutiska vetenskapsteorin hävdas även att förförståelse 

och egna erfarenheter av det område som studeras kan bidra till en djupare kunskap än om 

forskaren inte hade haft någon erfarenhet av fenomenet hen studerar (Andersson, 2014). Den 

förförståelse som vi har med oss in i detta uppsatsskrivande är att vi båda två har förlorat 

familjemedlemmar eller stått bredvid någon som har sörjt. Dessa erfarenheter har påverkat 

oss och vår förståelse av det fenomen som vi avser att studera. Det är också på grund av dessa 

erfarenheter som vi vill studera fenomenet sorg med fokus på sorgeprocessen och stöd. Vi 

förhåller oss medvetet till våra erfarenheter och vår förförståelse och tror att dessa kan hjälpa 

oss att generera djup kunskap. 

Litteratursökning 

Booth, Sutton och Papaioannou (2012) menar att syftet med en systematisk litteratursökning 

bland annat är att få en överblick kring det studerade ämnet. Den systematiska 

litteratursökningen kan även synliggöra kunskapsluckor inom området samt ge 

metodologiska kunskaper kring området. Det första steget i en systematisk 

litteraturundersökning är en undersökande sökning som syftar till att ge en överblick kring 

ämnet. Därefter kan man anpassa sina egna sökningar till de sökord som använts i tidigare 

studier i ämnet. Slutligen benämns även vikten av att dokumentera hur litteratursökningen har 
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gått till för att göra studien replikerbar (Booth et al., 2012). Den första litteratursökningen 

genomfördes med en en googlesökning med sökorden "sorg och sorgbearbetning pdf". Sedan 

söktes litteratur i databasen PsychInfo. Inklusionskriterierna som användes var engelska peer 

reviewed artiklar som publicerats mellan 1990 och 2015. Sökorden som användes var 

"bereav* AND death AND parent*". Sedan genomfördes en andra litteratursökning i 

databasen Social services abstracts där publicerade peer reviewed artiklar på engelska 

inkluderades i sökningen. Sökorden som användes var "Loss AND Death AND Mother". 

Med samma inklusionskriterier fast ändrat publikationsdatum till artiklar publicerade mellan 

2010 och 2016 användes sedan sökorden "parent* AND loss AND adult* för nästa sökning. 

Dessa sökningar resulterade i de tio vetenskapliga artiklar som utgör avsnittet tidigare 

forskning. Utifrån innehållet i dessa artiklar formulerades problemområde samt syfte och 

frågeställningar. Den systematiska litteratursökningen gällande ämnet sorg har bland annat 

medfört en möjlighet att identifiera kunskapsluckor inom området, vilket i sin tur 

möjliggjorde denna studies problemformulering.  

Urval 

Kvalitativa studier gör inte anspråk på generaliserbarhet vilket innebär att kraven på 

urvalsmetod inte är lika lika höga som vid kvantitativa studier. Ett målinriktat urval innebär 

att studiedeltagare väljs på basis av studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

Studiens deltagare var sex kvinnor mellan 27 och 76 år. Att samtliga studiedeltagare var 

kvinnor blev en följd av det målinriktade urval som användes i denna uppsats. En av studiens 

författare kände till personer som kunde vara lämpliga deltagare utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Samtliga respondenter hade förlorat en närstående, vilken roll den 

närstående hade i studiedeltagarna liv var dock varierande. Tre av respondenterna hade 

förlorat en förälder, en av respondenterna hade förlorat en mor- eller farförälder, en av 

respondenterna hade förlorat ett syskon och en av respondenterna hade förlorat sin make. Två 

respondenter var i arbetsför ålder medan fyra respondenter var pensionärer. En av 

respondenterna i arbetsför ålder var arbetssökande medan den andra var student. 

Avgränsningar som gjordes i urvalet var att det måste ha gått mer än ett år sedan förlusten på 

grund av respekt för respondenterna då det första året skulle kunna tänkas vara omtumlande 

nog som det är, samt att den deltagande inte bodde på mer än tre timmars avstånd från 

Örebro.  

Datainsamling 

Intervjun är inom den kvalitativa forskningsansatsen en vanlig datainsamlingsmetod 

(Bryman, 2011). Intervjun syftar till att synliggöra respondentens situation och hens eget 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom 

denna studie syftar till att belysa respondenternas upplevelser av sorg och sorgbearbetning 

samt professionellt och socialt stöd. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver hur 

kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Den semistrukturerade 

intervjun bygger både på struktur såväl som frihet och flexibilitet genom att den består av 

flera teman med olika frågor men saknar fasta svarsalternativ (Hjerm et al, 2014). Det viktiga 
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är att respondenten får delge sin upplevelse och tolkning av det undersökta fenomenet 

(Bryman, 2011). För att samla in empiriskt material till denna studie utfördes 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod 

då det kunde medföra att vi som intervjuledare kunde vara flexibla nog att vara lyhörda för 

respondenternas upplevelser samtidigt som vi kunde förhålla oss styrande genom att se till så 

att våra frågor besvarades. Vi valde att vara två intervjuledare vid samtliga intervjuer då vi 

kompletterar varandra väl. Fem av intervjuerna genomfördes i respondenternas hem medan 

en utfördes via telefon på grund av tidsbegränsningar och tågförseningar. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades sedan i sin helhet. Intervjuerna 

varade i cirka 60 minuter vardera. Inför intervjutillfället skapades ett missivbrev (se bilaga 1) 

för att informera de eventuella deltagarna om studiens syfte samt de forskningsetiska 

principerna. I brevet fanns även en kort beskrivning av oss författare och hur intervjutillfället 

skulle gå till. Kontakt med deltagarna har skett via mobiltelefon. Inför genomförandet av 

intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 2) utifrån olika teman som kunde användas 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Utformningen av frågorna i intervjuguiden 

inspirerades av studiens syfte och frågeställningar och vår förförståelse kring ämnet. I 

intervjuguiden fanns 18 frågor med följdfrågor. Följdfrågor ställdes för att fånga upp relevant 

innehåll i det som respondenten sagt. Intervjuguiden delades upp i två olika teman, sorg och 

stöd. Kring temat sorg ställdes bland annat frågan “Kan du berätta om din förlust?” och kring 

temat stöd ställdes bland annat frågan “Vad är viktigt för dig när det gäller professionellt 

stöd?”. 

Analysmetod 

Bryman (2011) menar att när en tematisk analys genomförs identifierats centrala teman och 

subteman i datamaterialet. De teman och subteman som tolkats ur texterna är återkommande 

mönster i datamaterialet vilka uppkommer efter att datamaterialet har lästs igenom flera 

gånger. Vid sökandet efter teman och subteman är det värdefullt att fokusera på repetitioner, 

vad respondenterna inte nämner samt likheter och skillnader i hur de olika temana diskuteras 

(Bryman, 2011). Empirin som har samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna har 

analyserats med den kvalitativa analysmetoden tematisk analys. Det transkriberade materialet 

skrevs ut och lästes sedan igenom ett flertal gånger. De transkriberade utskrifterna blev totalt 

51 sidor. Från detta material genererades fem teman med tillhörande subteman. Temana 

uppkom efter tolkning av innehållet i samtliga intervjuer, där det bland annat letades efter 

repetitioner, återkommande passager samt likheter och skillnader i respondenternas 

uttalanden. För att hitta dessa mönster kodades först materialet genom att dela in det i mindre 

delar som sedan tillskrevs kodord. Bland annat har kodorden “stress”, “praktiskt” och 

“struktur” hittats. Innehåll i datamaterialet som tolkades uttrycka samma sak kategoriserades 

under samma kodord. Sedan kopplades dessa koder samman till olika teman och subteman. 

Under tematiseringen har det även fokuserats på relationerna mellan dessa teman. Den 

tematiska analysmetoden har använts för att förklara och fördjupa förståelsen om fenomenet 

sorg. Sedan har slutsatser utifrån det insamlade datamaterialet dragits, vilket har lett till en 

beskrivning samt förklaring till upplevelsen av sorg och vilka generella mönster som kan ses i 

sorgeprocessen. 
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Kvalitetsmått 

För att motsvara de kvantitativa kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet användes de 

kvalitativa begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Eftersom detta är en kvalitativ studie valdes kvalitativa kvalitetsmått. Bryman 

(2011) menar att det inom samhällsvetenskaplig forskning finns olika typer av kriterier för 

bedömning av kvalitativa undersökningar. Istället för att använda begreppen reliabilitet och 

validitet valdes begreppen tillförlitlighet och äkthet. tTillförlitlighet kan ses som ett 

paraplybegrepp där trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera ingår (Bryman, 2011).  

                                                               

Trovärdigheten handlar om att forskaren säkerställer att forskningen har utförts enligt de 

regler som finns samt att denne rapporterar resultaten till de individer som är en del av den 

sociala verklighet som studerats. Studiedeltagarna ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Denna studie har utförts efter regler och krav som 

finns gällande examensarbete på denna nivå och under sammanställningen av resultatet 

kontaktades en av respondenterna för att hen skulle kunna bekräfta att det som hen har sagt 

har uppfattats korrekt. 

  

Eftersom kvalitativ forskning strävar efter djup kunskap tenderar kvalitativa resultat att 

fokusera på det kontextuellt unika och på betydelsen av den sociala verklighet som studeras. 

Överförbarhet handlar således om att forskaren ska skriva en ordentlig redogörelse kring den 

sociala verklighet som studerats för att andra forskare sedan kan bedöma överförbarheten till 

en annan miljö (Bryman, 2011). Genom att tydligt redovisa tidigare forskning på området och 

denna studies insamlade empiri har den sociala verklighet som studerats redovisats. Tidigare i 

metodavsnittet har även den kontext som respondenterna befinner sig i beskrivits.  

  

Pålitlighet handlar om att forskaren ska skriva en fullständig redogörelse kring hela 

forskningsprocessen för att andra forskare sedan kan granska kvaliteten av 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Under denna forskningsprocess har avsikten varit att 

vara tydliga kring studiens metoder. Tydligheten har uppnåtts genom att redogöra för 

metoderna i studiens metodavsnitt samt diskutera dessa vidare under rubriken 

metoddiskussion. Detta har inneburit att tillvägagångssätt avseende litteratursökning, urval, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, begreppsdefinition, förförståelse och etiska 

överväganden har redovisats. För att ytterligare öka studiens pålitlighet har ett 

interliabilitetstest genomförts, där vi under databearbetningen åtskilt kodat och identifierat 

teman, varpå en jämförelse av kodningar och teman sedan har genomförts. 

  

Bryman (2011) skriver att kunna styrka och konfirmera innebär att det ska vara uppenbart att 

forskaren inte medvetet låtit sina egna värderingar påverka utförandet eller slutsatserna av 

studien. Vi har reflekterat över hur vår förförståelse skulle kunna påverka oss i 

forskningsprocessen. Genom att redovisa vår förförståelse har vi tydliggjort för läsaren vad 

som skulle kunna ha påverkat studiens resultat.  
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Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att den kvalitativa forskaren inte endast ska försöka lösa 

etiska problem, utan istället ska hålla sig öppen för de konflikter, mångtydigheter och 

dilemman som kan komma att uppstå under forskningens gång. Det innebär att forskarens 

egna etiska kapacitet och flexibilitet värderas högre än regler som mekaniskt ska följas i varje 

given situation. 

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om två etiska krav för forskning, dessa är forskningskravet 

och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att den forskning som utförs är angelägen 

för samhället och medborgarna genom de förbättringar som den kan medföra. Forskningen 

bör därmed inrikta sig på frågor och ämnen som anses vara väsentliga för samhället. 

Individskyddskravet, som bör vägas mot forskningskravet, innebär att de individer som 

medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning. Det är dock inte rimligt att en 

ringa skada tillåts att hindra viktig forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vid utförandet av 

denna studie har vi som forskare diskuterat ingående kring etik och etiska dilemman som kan 

eller har uppstått. Eftersom ämnet sorg kan vara svårt att samtala om för respondenterna har 

vi försökt att visa förståelse och vara lyhörda inför vad respondenterna berättar så att vi inte 

medvetet har styrt deras svar. Vi har således sökt efter intressant och användbar information 

samtidigt som vi inte har pressat respondenterna, vi menar nämligen att en sådan situation 

hade kunnat leda till att de öppnat upp sig mer än vad de egentligen ville för att sedan ångra 

sig. Att få berätta sin historia kan uppfattas som bearbetande och medföra nya reflektioner 

och perspektiv men skulle också kunna riva upp sår. Vi har ställt individskyddskravet mot 

forskningskravet och gjort en bedömning att fördelarna med studien är stora samt att den 

skada som den skulle kunna bidra till för studiedeltagarna är obetydlig. Detta på grund av att 

det för samtliga respondenter har gått mer än ett år sedan förlusten vilket kan tolkas som att 

den mest akuta sorgen har lagt sig. Vi har under forskningsprocessen kontinuerligt försökt att 

ifrågasätta oss själva, varandra samt våra metoder och intentioner. Att vara två författare har 

underlättat denna process. Bryman (2011) skriver att etiska frågor som är fundamentala för 

forskning handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och att de individer som deltar i 

studien anonymiseras. Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan vad som är etiskt 

och vad som är oetiskt. Det finns därför principer för etik i svensk forskning, fyra av dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskravet menas att den som utför studien ska informera de individer som berörs av 

studien om studiens syfte. Studiedeltagarna ska informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande i studien när de vill. Studiedeltagarna ska 

också informeras om studiens olika delar. Samtyckeskravet innefattar att studiedeltagarna ger 

sitt samtycke till att vara med i studien. Detta krav hänger ihop med informationskravet då en 

förutsättning för att deltagarna ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut gällande sin 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innefattar att studiedeltagarnas uppgifter 

anonymiseras och behandlas med största möjliga konfidentialitet genom att personuppgifter 

förvaras på ett sätt som gör att inte obehöriga kan tillgå dem. Nyttjandekravet betyder att de 

uppgifter som har samlats in till en studie endast får användas i den studien (Vetenskapsrådet, 

2002; Bryman, 2011). 
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Vi har förhållit oss till dessa krav under undersökningsprocessen genom att informera 

studiedeltagarna om studiens syfte, upplägg och om att deras deltagande i studien är frivilligt 

och när som helst går att avbryta. Informationen har givits deltagarna muntligt samt skriftligt. 

Efter att deltagarna har fått information om studien har de kontaktat oss och samtyckt till 

medverkan. Att en intervjuperson vill ge så bra svar som möjligt är dock inte ett ovanligt 

fenomen och vi har därför inte hanterat situationen på något speciellt sätt mer än att vi har 

reflekterat kring att det är en möjlighet. Studiedeltagarna har även informerats om att deras 

uppgifter kommer att vara anonyma och förvaras på en plats där ingen obehörig får tillträde 

till dem samt att uppgifterna endast kommer att nyttjas för denna studie. För att anonymisera 

studiedeltagarna kallar vi dem för respondenter genomgående. Trots att studiedeltagarna 

informerades om att deltagandet var frivilligt är det möjligt att de kände någon typ av ansvar 

att hjälpa en bekant. När transkriberingen var klar raderades ljudfilerna och den insamlade 

datan har inte använts till någonting annat än denna studie. 

  

Sorg är ett område som kan vara svårt att tala om, vilket gör det viktigt att intervjupersonerna 

förstår vad deltagandet innebär och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Hur mycket information som studiedeltagarna skulle ges var någonting vi reflekterade över i 

planeringen av studien. Det kan också tänkas finnas etiska bekymmer med att intervjua 

människor om ämnen som sorg, vilket potentiellt kan vara smärtsamt, och kanske i synnerhet 

via telefon. Bryman (2011) skriver att det kan vara en svår avvägning att veta hur mycket 

information som ska ges till studiedeltagarna gällande studiens syfte eftersom det finns en 

risk för att det kommer att påverka deltagarnas svar. Respondenterna informerades både 

muntligt och skriftligt kring studiens syfte och frågeställningar men ingen ytterligare 

information har getts. Detta eftersom vi inte ville att deras svar skulle påverkas. 

Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultatet. Temana upplevelser av den första tiden efter 

förlusten, upplevelser av variation, upplevelser av att stanna upp, tankar om framtiden och 

erfarenheter av socialt och professionellt stöd redovisas och beskrivs med hjälp av citat. 

Respondenterna benämns som Respondent 1 till Respondent 6. Namn som respondenterna 

nämner benämns med X. De städer som respondenterna nämner kallas A, B och C på grund 

av anonymiteten men även för att vara tydliga. 

Upplevelser av den första tiden efter förlusten 

Tre av respondenterna uppger att de blev chockade vid beskedet och samtliga respondenter 

upplevde en känsla av tomhet och overklighet: 

  

Det kan inte vara sant. Men sen hjälp det är ju sant. Och ja det blev ju som att världen stod stilla, 

jag visste inte vad jag skulle göra jag var, jag blev bara, jag blev på nåt vis tom först tror jag och 

det kändes overkligt.  (Respondent 2) 
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Respondenterna beskrev hur de från början hade svårt att förstå att den närstående hade 

avlidit och att när de sedan var redo att ta informationen till sig infann sig en känsla av 

tomhet. Respondent 1 beskrev hur hon hade svårigheter med att ta in beskedet att en 

närstående hade dött. Respondent 3 beskrev hur hennes chock ledde till att hon gick på 

autopilot medan respondent 6 uppgav att hon var i förnekelse vid beskedet. Respondent 3 

upplevde det som traumatiskt att få beskedet. 

  

Två av respondenterna beskrev att det var jobbigt att under den första tiden inte veta hur det 

skulle vara tiden framöver: 

  

Jag tror ändå att det var som ett vakuum fram till begravningen och att det ändå lite efter 

begravningen var som att... Jag tror att lite sjönk in och chocken kanske la sig lite för att det blev 

lite mer verkligt när man begravt mamma. (Respondent 3) 

  

Respondent 1 uppgav att hon inte visste hur hon skulle förhålla sig till situationen: “Det är 

ungefär lite som ett vakuum det är det. När man inte vet hur man ska förhålla sig, ja det blir 

som ett litet vakuum i huvudet på nått sätt blir det.” (Respondent 1) 

  

Respondent 5 beskrev att den första tiden efter förlusten var påfrestande: “Så att det är klart 

att första tiden var jobbig för man visste inte vad som skulle hända... Kommer det här bli 

jättejobbigt så småningom eller kommer det fortsätta vara så här”. (Respondent 5) 

  

Fyra respondenter beskrev svårigheter med att minnas den närmaste tiden efter förlusten och 

att det var kopplat till själva försluten. Respondent 4 uttryckte: “Jag minns ingenting. Inte 

något. Jag förstår ju att vi ordnade med begravning och sådant”. Respondent 3 uppgav att 

hon bara mindes specifika händelser under den första tiden efter förlusten, händelser som 

begravning, mammans födelsedag och nyårsafton, men att minnet utöver det var suddigt. 

Respondent 5 uppgav att det var delar av den första tiden som hon inte mindes. Respondent 6 

beskrev att hon inte mindes någonting av den första tiden samt att hon var ganska bedövad. 

Resterande respondenter nämnde inte några minnesproblem gällande den första tiden efter 

förlusten. 

  

Fyra av respondenterna beskrev att det var mycket praktiskt att ta itu med efter förlusten: 

  

Jag var späckad av att orka med allting. Jag var ju tvungen att tränga undan så mycket för att bara 

orka göra resorna ner till A så tätt [...] jag var nog tvungen att sätta mig själv lite åt sidan. För så är 

det ju när man är om man har familj och barn [---] Jag var så upptagen med att klara av saker. 

(Respondent 6) 

  

Även respondent 5 beskrev hur det var mycket praktiska uppgifter som behövdes lösas under 

den första tiden efter dödsfallet. Respondent 2 uppgav att praktiska saker var tuffa att klara av 

efter den närståendes död och att hon trodde att hon skulle digna på grund av det. Hon 

menade dock att hon kände sig stärkt när hon sedan insåg att hon hade klarat av de praktiska 

göromålen. Respondent 1 beskrev att sorgen tog en omfattande plats både praktiskt och 

känslomässigt under den första tiden efter förlusten. 
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Upplevelser av variation 

Samtliga respondenter beskrev att känslorna under denna period var varierande i intensitet: 

  

Det var konstigt att liksom att det var konstigt här går jag och vi äter och vi lagar mat och vi är 

tillsammans och vi sitter och pratar och mellan varven så pratar vi om ganska vanliga saker och 

sen i nästa stund så är man bara jättejättejätteledsen. (Respondent 2) 

  

Respondent 3 beskrev att hon hade mycket känslor efter den första tiden hade passerat. Hon 

uppgav att hon grät hela tiden och upplevde mycket ångest. Respondenten beskrev att det var 

mycket som hände i kroppen, både psykiskt och fysiskt. Hon beskrev att hon blev trött under 

denna period och inte förstod hur hon skulle överleva förlusten. Respondent 5 beskrev att det 

under denna period gick upp och ner och att det i ibland varit jobbigare och ibland bättre. 

Respondent 5 beskrev även hur hon efter ett uppbrott med sin dåvarande pojkvän tyckte att 

det var jättejobbigt. Respondent 4 beskrev att hennes värld rasade ännu en gång när hon 

separerade från sin sambo och att sorgen efter mamman då kom tillbaka. Respondenten 

uppgav att hon förstod att det inte handlade om separationen från sambon utan om förlusten 

av hennes mamma. Denna händelse uppgav respondenten var ett steg framåt i hennes 

sorgbearbetning. Respondent 4 berättade även: 

  

Jag var hemma och grät och så gick jag iväg och träffade mina klienter rödögd och så var jag där 

och jobbade med dem och sen hem och bara grät och ringde min terapeut dag efter dag efter dag, 

alltså det var oerhört intensivt och måste ha pågått en hel höst och vinter. (Respondent 4) 

  

Tre respondenter beskrev olika sätt att hålla kvar den döde. Respondent 6 beskrev: 

  

Vi skulle åka dit och måla och dom var terapeuter och konstnärer alla dom, så vi hade jättefin 

samvaro där en vecka men jag kommer ihåg att jag målade min syster. [...] jättestort, hennes 

ansikte, jag målade henne som jag kom ihåg henne på sjukhuset, inte som frisk. Men med allt det 

här med slangar och sånt som kom. (Respondent 6) 

  

Vidare beskrev respondenten hur hon tog kontakt med gamla vänner som var bekanta med 

hennes avlidna syster: “Jag bara ville berätta att jag tog kontakt med gamla vänner från 

konstfack och som jag har haft väldigt mycket som kände min syster. Och dom ja jag behövde 

berätta det för dom”. (Respondent 6) 

  

Respondenten beskrev även hur hon kände sig befolkad av både levande och döda: 

 

Jag går och snackar med dom som står mig nära och har stått mig nära som också är döda som jag 

pratar med. Det kan jag göra var och varannan dag. Och skratta tillsammans med och retas med 

och så där. (Respondent 6) 

  

Respondent 3 beskrev hur hon fortfarande kunde ta upp sin telefon för att ringa sin döda 

mamma och berätta vad som har hänt under dagen. Hon beskrev det som att en del av henne 

inte ville inse att hennes mamma var död. Även respondent 5 uppgav att hon ibland kan 
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glömma bort och ringa sin döda mamma av misstag. När hon sedan kommer på att mamman 

inte kommer att svara infann sig en jobbig känsla hos respondenten. 

  

Tre respondenter beskrev kroppsliga känslor i samband med sorgen. Respondent 4 uttryckte: 

  

Så minns jag hur jag bara är ute och går bara på väg hemifrån, så kände jag hur det bara släppte. 

Det var sådär att jag knappt vågade gå. Jag gick så försiktigt så försiktigt, måtte det inte komma 

tillbaka. Det var nej... Och sen var det borta. Det var en sån fysisk känsla av sorg. Som var 

märkligt, det var ju en otroligt intensiv fas av sorg. 

  

Respondent 6 beskrev att hon när hon hade målat sin döda syster gick och vilade en stund och 

att hon då upplevde någonting som var värdefullt för henne. Hon beskrev ett tillstånd där hon 

mentalt svävade mellan över- och underslafen. Hon beskriver att det var varmt och ljust och 

någonting som hon mindes väldigt starkt. Respondenten uppgav att hon efter detta grät av 

lycka och kände en fin känsla av helhet. Respondent 3 beskrev sorgen som en fysisk känsla 

av trötthet. 

  

Tre av respondenterna beskrev tankar och känslor av orättvisa kopplat till förlusten. 

Respondent 3 berättade: 

  

Orättvist mot min dotter som inte får växa upp med sin bästis. Orättvist mot mig och brorsan som 

redan haft det jävligt jobbigt. Vi behövde vår mamma. Orättvist att hon krigade ett helt liv för att 

dö två veckor innan sin pension. Orättvist av livet, som låter min pappa, som inte bryr sig om att 

vara pappa/morfar och super sönder sin kropp, att han får leva vidare, men inte mamma. 

(Respondent 3) 

  

Respondent 1 beskrev förlust och död som någonting orättvist genom att i sin egen sorg 

fundera över hur vissa kan drabbas hårt medan andra kanske inte drabbas alls. Hon uppgav att 

hon efter förlusten har en tendens till att ta illa vid sig och lida mer med andra än att faktiskt 

tänka på sin egen förlust. Vidare beskrev respondent 5 sin egen förlust som orättvis, hon 

menade dock att det alltid finns någon som har det bättre och någon som har det sämre och att 

det därför inte spelar någon roll att hon tycker att någonting är orättvist. 

Upplevelser av att stanna upp 

Fem av respondenterna beskrev hur tankarna kring sorgen har förändrats under den tiden som 

har passerat sedan förlusten. Respondent 3 beskrev: 

  

Intensiteten har förändrats, i början var det extremt påtagligt, det finns inte en busslinje i A jag inte 

gråtit på. Häromdagen började jag tänka på mamma och tänkte: åh nej jag börjar gråta, det var så 

längesen så det var en katastrofal känsla, jag ville inte gråta framför människor. I början gjorde jag 

det hela tiden och var totalt obrydd. Det är inte lika mycket vardag att gråta överallt hela tiden, 

samma med känslorna, det är fortfarande jättejobbigt, men då var det ju panik, jättejobbigt. 

(Respondent 3) 
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Respondent 2 beskrev sin sorgeprocess som någonting med stor känslomässig variation. Hon 

menade att det var tyngre och mer svårhanterligt i början och blev lättare med tiden men att 

sorgen finns kvar med känslor av ledsamhet som kommer och går. Respondenten beskrev 

även hur hon under en period av reflektion insåg att hon var tvungen att vänja sig vid att 

hennes make inte längre fanns hos henne, hon beskrev även hur hon hade svårt att förstå hur 

hon skulle klara av de första årsdagarna. När hon sedan insåg att hon hade styrkan att klara av 

detta var det någonting i henne som släppte. Respondent 5 beskrev hur vissa perioder i livet 

kan vara jämna och andra perioder kan vara mer påfrestande. Hon menade dock att perioder 

med väldigt starka känslor och panik inte har infunnit sig. Respondent 5 beskrev hur hon 

trodde att hon tyckte det var väldigt jobbigt med ett uppbrott från en pojkvän på grund av 

förlusten av mamman. Respondenten reflekterar nu över att hon kan ha applicerat mycket av 

det hon kände efter förlusten av mamman på uppbrottet från pojkvännen, att de två 

händelserna på något sätt klumpades ihop. Hon beskrev hur känslorna efter mamman var 

lättare att hantera när hon bodde i ett annat land och att det blev värre när hon kom tillbaka. 

Respondenten beskrev att hon reflekterat över att det var en sorts flykt från verkligheten. 

  

Respondent 1 beskrev hur hon efter både tid som gått och miljöombyte kunde samla ihop sig 

och därmed inte sörja på ett lika starkt vis som innan. Respondent 4 beskrev att det infunnit 

sig en acceptans av att hon kommer att leva med sorgen hela livet. Hon beskrev att hon i 

början hoppades att sorgen skulle gå över då hon inte stod ut med den och beskrev att den 

sedan går över på det sättet att den blir lättare att hantera, vilket var någonting som hon insåg 

efter hennes period av intensiva känslor [separationen från sambon]. Tidigare beskrev 

respondenten hur hon tänkte att hon inte borde känna på ett visst sätt, att hon inte borde känna 

såpass starkt som hon gjorde. 

  

Tre av respondenterna beskrev en känsla av lättnad efter att de första kraftiga känslorna hade 

lagt sig. Respondent 2 beskrev att: 

  

Det var en jättefin söndag, om min man hade levt hade vi gått en promenad, men nu vinkar vi och 

så åker han iväg. Så gick vi ut allihop och ett av barnbarnen tittade upp mot himlen och sa “hej X 

kommer du ner till jul och leker tomte?” [...] Vi kunde skratta, det kändes härligt och det hjälpte, 

tror jag, oss alla att se att det både är jättesorgligt att han är död men vi har väldigt många goda 

minnen utav honom och det är naturligt. (Respondent 2) 

  

Enligt Respondent 4: 

  

Då mådde jag mycket bättre, det var väldigt påtagligt. Det kändes som en fysisk lättnad, jag kunde 

ha tappat ett antal kilo där på vägen. Så kändes det. Andades lättare, slutade gråta dagligen, var 

inte det minsta svartsjuk på honom. (Respondent 4) 

  

Respondent 6 beskrev som tidigare nämnt en upplevelse där hon kom närmre sin döda syster 

genom en övernaturlig händelse. Respondenten beskrev hur hon efter upplevelsen först grät 

mycket och sedan kände en känsla av lycka och helhet. Respondenten beskrev även hur hon 

under den perioden kunde måla av sin syster flera gånger och på så sätt komma henne 

närmare. 
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Tankar om framtiden 

Fem av respondenterna uttryckte tankar om livet: 

  

Jag är inte rädd, jag tänker inte så. Utan jag tänker nog mer då att jag är ju också en del av den här 

cykeln som man ska kliva ur så småningom. Det är vi ju alla, det är ju en tröst egentligen, att det är 

ju ingen som är förskonad. [...] Vi har ju alla lika villkor, det är bara det att det sker vid olika 

tidpunkter.  (Respondent 1) 

  

Respondent 6 uppgav att hon inte anser att tankar om döden är läskiga men att det är viktigt 

för henne att tillvarata varje dag som hon lever genom att göra saker som hon tycker är roliga 

och intressanta, som att läsa och träffa vänner. Respondent 2 beskrev att hon anser att 

allvarlig sjukdom och död inte går att välja bort utan att vi får försöka att acceptera det efter 

möjligaste mån och ta vara på den tid vi har kvar att leva. Hon reflekterade över att det finns 

mycket som vi människor inte kan påverka. Respondent 4 uttryckte att hon försöker leva så 

mycket som hon kan. Respondent 5 menade att förlusten har påverkat hela hennes vuxenliv, 

men hon kunde inte se att den har haft inverkan på hur hon ser på framtiden. Hon beskrev 

dock sig själv som positiv eftersom det är någonting man måste vara för att klara av livet. 

  

Fyra av respondenterna uttryckte att sorgen är mindre påtaglig idag. Respondent 2 berättade: 

  

Jag kan leva allt längre perioder utan att det gör sig särskilt påmint. Det hugger tag ibland när det 

är nåt jag minns, någon som säger eller gör nåt. Jag är med i en bokcirkel och när vi skildes åt 

förra gången sa X ja vi ska till A, vi ska fira guldbröllop. Då blev jag döledsen för då kom jag på 

att vi skulle också ha firat guldbröllop i år. (Respondent 2) 

  

Enligt Respondent 2: 

  

Den [sorgen] har väl mer liksom smält in i mitt vanliga sätt att vara jämfört om jag tänker att första 

tiden så dominerade den ju min tillvaro ganska totalt, både känslomässigt och praktiskt. Nu ja den 

finns, den finns kvar mer som en del av mig. (Respondent 2) 

  

Respondent 6 uttryckte att sorgen numera är en del av henne själv som går in i alla andra 

delar. Hon beskrev hur hennes liv är befolkat av både levande och döda, att de som är döda 

inte är borta, utan att de finns kvar på ett annat sätt. Respondent 1 uttryckte att hon nu i 

efterhand kan tänka tillbaka på vad hennes mormor gjorde vid en viss tid och relatera det till 

att hon själv gör samma saker nu som mormodern gjorde då vilket hon tycker är roligt. 

  

Även respondent 1 beskrev hur mindre ting kan frambringa minnesbilder av tiden innan den 

närståendes död, något som bidrar till en känsla av vemod hos henne. Respondent 3 beskrev 

sorgen som väldigt närvarande trots att det har gått närmare ett och ett halvt år sedan 

förlusten. Hon beskrev dock hur sorgen tar mindre och mindre plats i hennes vardag och 

yttrar sig på mindre intensiva sätt. Sedan förlusten har respondentens perspektiv på livet växt 

och hon känner glädje av att planera inför framtiden. Sorgen har istället för att vara hela livet 

blivit en del av livet. 
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Fyra av respondenterna beskrev lärdomar de tagit med sig från förlusten. Respondent 

menade: “Är det något som du vill göra idag och kan göra idag, gör det idag, imorgon kan 

det vara för sent.” (Respondent 2). Respondent 2 uttryckte även vid ett senare tillfälle att det i 

varje dag finns någonting att vara glad för och att det är naturligt att det en del dagar kommer 

att finnas prövningar och motgångar men att det gäller att bemöta och hantera dessa. Hon 

beskrev hur det är viktigt att inte endast fokusera på det negativa i livet utan att även se 

positivt på varje dag. Vidare beskrev respondenten hur hon hade svårigheter med att veta vad 

hon ville ha ut av livet efter sin mans död men att hon efter en period av reflektion kommit 

fram till detta. Tiden av reflektion hade givit respondenten en känsla av att någonting släppte 

och var rätt. Respondent 1 uppgav att hon efter sorgen mår bättre i sig själv och att hon nu 

vågar göra mer i livet, men respondent 6 berättade: 

  

Att det som händer nu det är till för att jag ska lära mig någonting så har jag sen jag var barn har 

jag tänkt så. Att det här är svårt, det här klarar man inte men det är meningen med det är på nåt sätt 

att jag ska förstå någonting och ha nytta av det, vilket jag också har haft. (Respondent 6) 

  

Respondent 2 beskrev att praktiska saker var jättetuffa den första tiden men att hon sedan 

kunde glädjas åt vetskapen att hon klarade av det. Hon trodde innan att hon inte skulle klara 

av det och nu har hon insett att hon klarar mer än vad hon tror. Respondenten beskrev att hon 

känner sig själv bättre efter den tiden som har gått efter förlusten. Respondent 1 uttryckte att 

det som har hänt har gett henne en kraft att gå vidare och att hon känner att det krävs ganska 

mycket för att slå undan benen på henne. Respondent 1 uttryckte även att hon har fått nya 

perspektiv som har hjälpt henne att hantera motgångar. Respondent 4 menade att hon nu i 

efterhand ser på sorgen som någonting som har hjälpt henne i andra svåra situationer, hon 

uttrycker att hon kan ta hjälp av hur hon hanterade förlusten i andra utmaningar eller 

motgångar. 

Erfarenheter av socialt och professionellt stöd 

Samtliga respondenter betonar vikten av socialt stöd: 

  

Att omge sig med människor som befann sig i samma situation [...] Det blev jättejätteviktigt på nåt 

sätt…att kunna dela det med någon. [...] Jag vet inte riktigt hur det funkar när vi pratar om vår 

sorg, ingen blir ju mindre ledsen... Sorgen försvinner ju inte, men det är något som händer i en när 

man delar”. (Respondent 3) 

  

Även respondent 1 beskrev att det var värdefullt att dela sorgen med andra. Hon uppgav att 

det vid sina föräldrars bortgång var skönt att kunna dela både sorg över förlusten, och ansvar 

över saker som var tvungna att tas hand om i samband med att någon går bort. Det handlar 

enligt respondenten om att kunna dela en gemensam upplevelse. 

  

Tre av respondenterna beskrev vad de anser är viktigt när det gäller stöd från anhöriga och 

bekanta. Respondent 4 menade att det viktiga är att de hon väljer att dela med kan hantera att 

hon är ledsen och gråter samt att hon ska kunna få dela med sig av historier, upplevelser och 

likande fler gånger. Respondent 6 uppgav att det viktiga är att de anhöriga håller kontakt, 
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finns närvarande och aktivt lyssnar när hon delar med sig av sin sorg. Respondenten delar 

gärna med sig till vänner oavsett om de har gått igenom liknande situationer eller inte. 

Respondent 2 beskrev hur fler bekanta låtsades som om ingenting hade hänt när de träffades 

på olika tillställningar, någonting som hon inte tyckte om. Respondenten beskrev hur det för 

henne räckte med att någon kunde säga “jag beklagar, jag vet vad som har hänt” för då 

kunde hon känna att hennes avlidne man fortfarande var med henne. Respondenten beskrev 

även att hennes nya livskamrat har varit ett stort stöd för henne, det har varit okej för honom 

att prata om hennes förra man. Respondenten beskrev ett behov av att samtala om sin avlidne 

man och får i sin nya relation utrymme att göra det.  

  

Tre av respondenterna blev inte erbjudna professionellt stöd efter förlusten. En av dem 

uttryckte att: 

  

[...] Jag tror att det är jätteviktigt att man får den här typen av stöd, man behöver få formulera sig 

och det var naturligtvis jättedåligt att det inte erbjöds, även om jag hade tackat nej, tror jag att det 

skulle ha funnits där, det tror jag verkligen att man behöver. (Respondent 4) 

  

Även respondent 3 uppgav att hon inte blev erbjuden professionellt stöd efter dödsfallet. 

Respondenten valde att själv söka stöd från en psykolog. Ytterligare en respondent, 

respondent 6, uppgav att hon inte erbjöds professionellt stöd efter sin förlust. Hon sökte dock 

inte stöd själv eftersom hon ansåg att hon redan var utbildad inom området och hade bekanta 

runt sig som även var utbildade inom området som hon istället kunde samtala med. 

Respondent 1 beskrev hur hon blev erbjuden professionellt stöd efter en komplicerad 

skilsmässa men nämnde inte om hon hade fått något stöd efter sin förlust. Stödet efter 

skilsmässan gav dock henne struktur i vardagen och hon menade att det var hjälpfullt att ha 

någon utomstående att samtala med. 

  

Respondent 5 uppgav att hon blev erbjuden samtalskontakt, vilket hon trodde berodde på att 

hon var en ung vuxen. Respondenten uppgav att stödet var någonting som hjälpte henne i 

sorgbearbetningen. Även respondent 2 uppgav att hon blev erbjuden stöd efter sin förlust. 

Respondenten blev erbjuden en plats i en anhöriggrupp men tyckte inte att det passade henne. 

Därför sökte respondenten ett annat typ av stöd, hon var med i en grupp om sorg och 

sorgbearbetning via svenska kyrkan. Respondenten menade att stödet via svenska kyrkan var 

tryggt och hon upplevde att upplägget var strukturerat och välorganiserat. Denna typ av stöd 

var enligt respondenten även hjälpsamt eftersom gruppen var sammansatt av individer i 

liknande situationer. Respondenten uppgav att hon genom denna grupp fick en känsla av att 

någon förstod vad hon gick igenom samt var engagerade och intresserade av att lyssna när 

hon delade med sig. Respondent 3 beskrev: 

  

Jag träffade psykologen och jag hann bara träffa henne en gång för hon tyckte att det verkade som 

att jag hade fastnat i min sorg. Och jag bara jaha... Jag kommer verkligen ihåg att jag tänkte vad 

fan, det är inte min hamster som har dött. (Respondent 3) 

  

Vidare berättade respondenten om psykologens beteende: 
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Alltså det är ju trevligt att le när man hälsar på nån men hon satt och såg extremt lycklig ut hela 

den där timmen [...] Det var bara jättekonstigt. Det hade varit nice om hon hade varit lite mer 

neutral. Jag kände absolut inget förtroende för henne, jag ville inte träffa henne igen och gjorde 

inte det heller. (Respondent 3) 

  

Även Respondent 4 beskrev en kontakt med en terapeut som inte var lika bra som den hon 

har nu. Respondenten kände sig inte bekväm med sin första samtalskontakt efter förlusten, 

hon kände att terapeuten ville att hon skulle leva ut sina känslor och släppa loss sådant som 

hen inte kunde hantera. 

  

Fem respondenter uttryckte att stödet har gett dem nya perspektiv på livet. Respondent 4 

uttryckte att de nya perspektiv som stödet har givit henne sedan förlusten är att sorg är 

någonting naturligt, och att den fortsätter samt är någonting som hon kommer kunna leva 

med. Hon menade att få prata med någon kan bidra till förståelse och nya tankar om 

situationen. Respondent 5 beskrev att hon ansåg att det var hjälpfullt att hon inte endast 

behövde prata om förlusten av mamman med sitt stöd på vuxenpsykiatrin. Hon beskrev att 

hon var ung när det hände och hade mycket annat att tänka på, hon tror att det bara hade varit 

jobbigt om hon endast hade pratat om förlusten. Hon uttryckte att hon tror att det kanske bara 

hade gjort saken värre. Respondent 5 beskrev: 

  

Att liksom känna att folk bryr sig och att man kan prata med dem om vad som helst, för då blir det 

ju lättare [---] Alltså jag har ju pratat en del med X som var mammas bästa kompis och vi har 

fortfarande väldigt mycket kontakt, så det är väl i så fall där som jag har haft stöd alla dessa år. 

(Respondent 5) 

  

Respondent 3 har efter sin första psykologkontakt, som hon beskrivit inte var konstruktiv, 

tagit kontakt med vårdcentralen igen, och denna gång kommit i kontakt med en psykolog som 

passar henne bättre. Respondenten beskrev att den nya psykologkontakten får henne att känna 

att det är okej att hon mår som hon mår och att det inte är någonting onaturligt, till skillnad 

från hennes första kontakt. Respondenten beskrev att hen kan ha gjort mer skada än nytta i 

hens konstaterande av att respondenten efter tre månader hade fastnat i sin sorg. Respondent 

6 beskrev att hon aldrig har haft svårt att tala om viktiga saker med människor som har varit 

nära och att hon därför inte har haft något behov av att söka professionellt stöd för sorgen. 

Respondent 2 beskrev sin upplevelse gällande stöd på följande sätt: 

  

Så kom det människor spontant hit då kände jag att det var ju dom som ville dela det med mig och 

vågade dela det med mig så att jag hade rätt många möjligheter att dela det med andra omkring 

mig och det kände jag var väldigt värdefullt [---] det var många som hörde av sig. (Respondent 2) 

Analys 

De första reaktionerna som förekom hos respondenterna efter beskedet om deras närståendes 

död var känslor av overklighet, chock, tomhet och förnekelse. Respondenterna beskrev 

svårigheter med att minnas den första tiden efter förlusten. Studiens deltagare beskrev att det 

var flera praktiska ting som behövdes göras efter den närståendes död och att de inte hade tid 
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med annat. De praktiska göromålen uppgavs ta stor plats i deras liv under den första tiden 

efter förlusten. Lennéer Axelsson (2010) menar att den sörjande under chockfasen försöker 

hålla verkligheten ifrån sig eftersom denne ännu inte är psykiskt redo att ta in och bearbeta 

det som har hänt. Cullberg (2006) menar att den drabbade kan upplevas som välordnad, men 

känna ett inre kaos under ytan. Under den akuta chockfasen kan medvetandet vara grumlat 

vilket gör att individen eventuellt inte kommer ihåg vad som hänt vid olika tillfällen. 

Individen kan ses befinna sig i en bubbla där hen skyddas från starka känslor. Individen 

stänger även av och är begränsad i hur mycket hen tar in från omgivningen. Individen 

skyddas av sitt psyke och samlar sig inför den smärta som kommer att komma (Farm, 2012). 

Utifrån kristeorin skulle det kunna tänkas att de praktiska göromål som respondenterna har 

fokuserat på under den första tiden efter förlusten kan ha bidragit till att de har uppfattats av 

omgivningen som välordnade och kompetenta. De beskrev hur de under denna tid upplevde 

verkligheten som kaosartad, att de var traumatiserade och kände tomhetskänslor. Det kan 

tänkas att deras fokus på praktiska ting har gjort att respondenterna inte har haft tid eller 

energi att ta in den smärtsamma verkligheten och därför skjutit den ifrån sig. Denna 

påfrestande period med starka känslor och många praktiska göromål kan ha bidragit till den 

avtrubbning och de minnesproblem som har beskrivits. Respondenternas psyken skulle kunna 

förstås skydda dem från starka känslor som de ännu inte var redo att känna. Utifrån kristeorin 

skulle kunna tolkas som att respondenterna samlade kraft för att så småningom kunna hantera 

den smärta som kan komma framöver och då börja bearbeta förlusten. Respondenterna 

beskrev att de hade svårt att ta in vad som hänt, kände känslor av overklighet samt att de var 

traumatiserade och i chock. Utifrån kristeorin skulle respondenternas känslor och beteenden 

under denna period kunna tolkas som uttryck för att de befann sig i chock. Under denna 

period skulle sorgen av respondenterna efter förlusten av en närstående således kunna förstås 

ha upplevts som overklig och svår att ta till sig på grund av att respondenterna har haft 

mycket praktiskt att göra efter förlusten och eftersom de ännu inte varit redo att ta till sig vad 

som har hänt. De mönster i sorgbearbetning som skulle kunna utrönas, utifrån kristeorin, från 

denna tid är att respondenterna under denna tid förbereder sig för de känslor som kommer när 

de är redo att ta in förlusten. 

 

Forsberg och Wallmark (2002) menar att ett system strävar efter att upprätthålla sin jämvikt, 

alltså sin homeostas. Detta innebär att systemet försöker behålla sin normala karaktär trots att 

ett inflöde, exempelvis en händelse, förändrar systemet. Lundsbye et al. (2010) beskriver hur 

systemet ofta reglerar sig själv för att för att uppnå homeostas men att det ibland kan krävas 

hjälp utifrån. Utifrån systemteorin är det är möjligt att respondenterna försökte självreglera 

sitt system för att behålla sin jämvikt efter förlusten av en närstående. Möjligtvis kan detta ha 

hänt omedvetet genom respondenternas upplevda känslor av overklighet, chock och 

förnekelse. Det kan som ovan beskrivet tänkas att respondenterna försökte att hålla 

verkligheten ifrån sig genom de många praktiska göromål de tog sig an, vilket i sin tur skulle 

kunna ses som ett ytterligare försök att självreglera systemets jämvikt. Payne (2015) 

beskriver att reciprocitet betyder att en förändring i ett system påverkar de andra delarna i 

systemet. Utifrån systemteorin skulle det kunna tänkas att en del av systemets död, i detta fall 

respondenternas närstående, kommer att påverka resterande delar av systemet, alltså 

respondenterna. Det kan tänkas att respondenternas starka känslor av tomhet, förnekelse och 
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chock tiden efter förlusten var en reaktion på den förändring som förlusten skapade i 

systemet.  

 

Respondenterna beskrev att begravningen var någonting som gjorde situationen mer verklig 

och perioden efter begravningen innehöll mycket känslor. De beskrev hur det kunde gå från 

att vara okej i en situation till att bli väldigt känslosamt och sorgligt i nästa. De beskrev även 

intensiva känslor av trötthet, ångest och panik. Respondenterna berättade att de hade 

kontaktat gamla vänner och bekanta och att de ibland har försökt ringa till sin döda 

närstående. Sorgen beskrivs av respondenterna även som en fysisk känsla som visades av 

upplevelser av svävande, ljus och värme, trötthet och en intensiv fysisk känsla av sorg. 

Respondenterna beskrev att de hade tankar och känslor om förlusten som orättvis. 

Reaktionsfasen börjar när individen istället för att försöka komma från krisen kan öppna 

ögonen för det som har inträffat. Nu försöker individen att göra verkligheten till en del av sig 

själv. Omgivningen kan märka att den drabbade försöker att finna en mening i den 

ostrukturerade situationen. Frågor om varför, fokus på orättvishet och hur absurt det är att just 

den drabbade skulle drabbas upprepas. Individens mentala värld är inriktad på att “hålla den 

döda kvar” (Cullberg, 2006). Reaktionsfasen innebär starka känslor (Farm, 2012). 

Respondenterna beskrev att förlusten blev mer verklig efter begravningen. Det skulle utifrån 

reaktionsfasen kunna tänkas att respondenterna efter begravningen började öppna ögonen för 

förlusten, att de kunde börja integrera verkligheten i sig själva. Respondenterna beskrev 

denna period som en tid präglad av starka känslor, känslor av ledsamhet och sorg kom och 

gick och intensiteten varierade. Det kan tänkas att respondenterna vid denna tidpunkt försökte 

förstå det som hade hänt vilket ledde till starka känsloyttringar. Respondenterna kan 

möjligtvis ha försökt hitta mening med förlusten, vilket kan ha yttrat sig i uttalanden om hur 

orättvist det var att just deras närstående dog när andra, enligt dem, mindre förtjänande får 

fortsätta leva. Respondenterna beskrev hur de på olika sätt utförde aktiviteter som bidrog till 

en känsla av närhet till den döde närstående. Dessa aktiviteter skulle kunna ha varit ett sätt för 

respondenterna att hålla kvar kontakten med den döde då det skulle kunna tänkas att deras 

mentala världar var inställd på att hålla den döda kvar. Dessa aktiviteter skulle även kunna 

förstås som metoder som respondenterna använde för att förstå och integrera den nya 

verkligheten i sin vardag. De mönster som kan ses gällande respondenternas sorgbearbetning 

under denna period är starka känsloyttringar, tankar om orättvisa, olika strategier för att hålla 

den döde kvar samt att verkligheten efter begravningen successivt börjar integreras in i deras 

mentala värld. Respondenternas beteenden och känslor under denna period skulle kunna 

tolkas som ett uttryck för en reaktion av en närståendes död. Det skulle även kunna förstås att 

sorgen under denna period upplevdes som svår med starka känsloyttringar i form av ångest, 

trötthet och panik.  

  

Respondenterna beskrev att deras starka känslor av sorg har förändrats under denna period 

och numera inte ger lika starka uttryck. De beskrev att perioden precis efter förlusten var den 

mest svårhanterliga och att den efterföljande perioden präglades av reflektion och en 

acceptans av att sorgen kommer att vara närvarande under deras vardag men inte i samma 

utsträckning som tidigare. Respondenterna beskrev på olika sätt hur reflektionerna över det 

som varit lett till nya tankar och sätt att se på det som har varit. Respondenterna beskrev även 
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situationer eller upplevelser som gett dem en känsla av lättnad. Respondenterna uppgav även 

att dessa situationer har lett till mindre starka känslouttryck. Denna period verkar ha varit en 

tid för reflektion. I bearbetningsfasen vänder sig individen tillbaka mot framtiden och låter 

successivt annat än förlusten ta plats i livet. Känslor av ansvar och skuld som denne kan ha 

haft gällande förlusten börjar avta. Individen ägnar sig mindre åt förfalskningar av 

verkligheten än i tidigare faser. Individen börjar också anpassa sig till den nya verklighet som 

förlusten har medfört och blickar framåt (Cullberg, 2006). Med tiden börjar individen finna 

en ny balans i sitt liv (Lennéer Axelsson, 2010). Individen tar stegvis in det som har hänt, 

denne är fortfarande ledsen, ilsken och frustrerad men inte med samma intensitet som under 

reaktionsfasen. Individen kan även vara trött, uppgiven och orolig över framtiden samt 

uppleva en plågsam smärtsamhet och tomhet över den som har förlorats (Farm, 2012). 

Respondenternas minskning i känslouttryck kring sorgen efter förlusten kan möjligtvis vara 

ett uttryck för hur de börjat anpassa sig till sitt liv utan den de har förlorat. Genom att 

respondenterna beskriver att de fortfarande är ledsna och frustrerade kan det tänkas att de 

under denna period försöker att finna en balans i sitt liv där annat än sorgen får ta plats. 

Respondenternas reflektioner över tiden som varit verkar ha lett till reflektioner över 

framtiden, detta skulle kunna ses som en ytterligare indikation på att de under denna period 

försöker anpassa sig till sitt nya liv. Utifrån kristeorin skulle det kunna tolkas att 

respondenterna under denna tidsperiod har befunnit sig i en bearbetningsprocess, eftersom 

denna period kännetecknas av just en avmattning av intensitet i sorg, nya reflektioner, en 

acceptans gällande förlusten samt en rörelse mot framtiden där annat än sorg kan ta plats. 

Det skulle kunna förstås att sorgen upplevdes som mindre intensiv och inte lika allomfattande 

av respondenterna under denna period då de mer och mer har börjat kunna blicka framåt, 

införliva förlusten i sin vardag och således skapa en ny balans i sitt liv. De mönster som finns 

för respondenterna i sorgbearbetningen under denna period skulle kunnas tänkas vara en 

minskning i känslouttryck, nya reflektioner kring framtiden och en vardag där annat än 

sorgen kan ta plats.  

 

Respondenterna beskrev hur en närståendes död har bidragit till nya tankar och perspektiv 

kring livet. Livet ses nu som en process som slutar med döden och det är därför viktigt att 

tillvarata varje dag och sysselsätta sig med saker som är givande och intressanta. Vidare 

beskrev respondenterna hur de nu ser på sorgen som en del av livet istället för någonting som 

tar upp hela livet. De menade att de fortfarande kan bli påminda om förlusten och känna sorg, 

detta är dock inte längre så pass svårt att det känns ohanterbart. Respondenterna uttryckte att 

de har fått nya perspektiv på livet och sig själva av sorgen. Lennéer Axelsson (2010) menar 

att nyorienteringsfasen kännetecknas av att individen lärt sig att leva med förlusten och sin 

nya verklighet. Sorgen har blivit en del av individens liv och den kan ha medfört nya 

perspektiv. Individen är varse om att sorgen alltid kommer att finnas, men att det inte betyder 

att individen inte kan fokusera på annat. Om individen har kunnat acceptera det inträffade 

innebär det en reparerad självkänsla och att de svikna förhoppningarna har bearbetats. 

Årsdagar eller andra händelser som påminner individen om saknaden av den som inte längre 

finns kan fortfarande göra ont, som att ingenting har hänt (Cullberg, 2006). Farm (2012) 

skriver att individen i nyorienteringsfasen har börjat se hoppfullt på framtiden igen och tänker 

mindre och mindre på förlusten. Respondenternas beskrivning av att de efter den tid som gått 
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efter förlusten har lett till att de numera ser sorgen som en del av livet istället för någonting 

som tar upp hela vardagen skulle kunna tolkas som att de har hittat olika sätt att leva med 

sorgen efter förlusten samt att de insett att sorgen alltid kommer vara en del av deras liv. Det 

skulle även kunna tänkas att respondenternas nya syn på sig själva och vad de vill göra i livet 

representerar en reparerad självkänsla där de vågar släppa taget om sorgen och se på 

framtiden som positiv. Respondenterna ser nu fram emot att planera resor och träffa vänner, 

vilket skulle kunna tolkas som att de tänker mindre och mindre på förlusten. Det skulle kunna 

förstås att sorgen upplevdes ha förändrats under tidens gång, från att ha varit någonting som 

tagit upp deras vardag är det numer endast en del av vardagen. Det skulle även kunna förstås 

att sorgen har upplevts som hanterbar trots att det fortfarande gör ont. De mönster som finns 

för respondenterna i sorgbearbetningen skulle kunna tänkas vara att den närståendes död har 

lett till nya tankar och perspektiv på de själva, livet och döden samt att de med tiden börjat se 

på framtiden med hopp. Det är möjligt att tiden som gått samt respondenternas 

sorgbearbetning och reflektioner har bidragit till en acceptans av det som skett, vilket i sin tur 

kan ha lett till nya perspektiv, en positiv syn på framtiden samt att förlusten tar mindre plats i 

deras liv. Utifrån kristeorin skulle kunna tolkas som att respondenterna befinner sig i 

nyorienteringsfasen. 

 

Respondenterna beskrev att de har fått både professionellt och socialt stöd i form av stöd från 

vänner och familj. Det viktigaste med det sociala och det professionella stödet beskrevs vara 

att få formulera sig och att dela med sig av sin sorg, vilket beskrevs som värdefullt och 

någonting som gjorde sorgen lättare att hantera. Att dela sorgen med vänner eller 

professionella har enligt respondenterna gett dem nya tankar och perspektiv på livet, sorgen 

och den egna kapaciteten att hantera svårigheter. Payne (2015) skriver att system är 

avgränsade och består av olika enheter vars energiutbyte främst sker inom systemet än över 

systemets gränser. System kan hittas på exempelvis individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. 

Ett öppet system är ett system där energi tillåts att passera över systemets gränser. Energi är 

handlingar, resurser eller insatser som riktas mot systemet. Energin som förs in i systemet 

kallas inflöde. Om inflödet sedan leder till förändring skapas ett genomflöde. De effekter som 

energin från systemet får på människor utanför systemets gränser kallas för utflöde. Med det 

menas att systemet kan ha förändrats i och med genomflödet vilket påverkar individer i 

systemets närhet. Feedbackslingor är någonting som startas när effekterna av utflödet 

påverkar systemets omgivning och leder till att nya inflöden strömmar in i systemet. 

Ekvifinalitet innebär att det finns flera sätt att uppnå ett och samma resultat (Lundsbye et al., 

2010; Payne, 2015). Med systemteorin skulle respondenterna kunna förstås som system på 

mikronivå, det vill säga individnivå. Respondenterna skulle enligt systemteorin kunna förstås 

som öppna system. Detta eftersom det kan tolkas att det professionella och sociala stödet 

utgör energi som har kunnat passera över systemets eller respondenternas gränser. Det 

professionella och sociala stödet skulle kunna tolkas som handlingar eller insatser som riktas 

mot respondenterna. Dessa handlingar skulle kunna förstås utgöra en energi som skulle kunna 

leda till en förändring i mikrosystemet eller respondenterna. Utifrån systemteorin skulle det 

kunna tänkas att denna energi som passerar in i respondenternas system även kan förstås vara 

ett inflöde. Respondenterna beskrev hur de av det professionella och sociala stödet fått nya 

tankar och perspektiv, vilket kan förstås genom att tolka att respondenterna av inflödet har 
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fått ett genomflöde eftersom inflödet av energi, handlingar och insatser, har lett till en 

förändring och hos mikrosystemet. Det genomflöde som inflödet av energi har genererat 

skulle kunna tänkas vara de nya perspektiv och tankar om livet, sorgen och den egna 

kapaciteten att hantera svårigheter som respondenterna beskrivit sig ha fått av stödet. Det går 

att tänka att den nya energi som respondenterna sänder ut till följd av sitt genomflöde 

kommer att påverka andra system i omgivningen. Utifrån begreppet utflöde kan det tolkas 

som att det professionella och sociala stödet kan bli påverkat av den energi som skickas från 

respondenternas system, som i sin tur genererar ett utflöde när de påverkar det professionella 

eller det sociala stödets system. Detta kan förstås med hjälp av begreppet feedbackslingor då 

respondenterna genom utflöde kan tänkas påverka andra människor i sin omgivning, vilka 

kommer att bidra till nya inflöden hos respondenterna som skulle kunna bidra till ytterligare 

förändringar av sina perspektiv och tankar kring livet och sorgen. Respondenterna har 

beskrivit att det viktigaste när det gäller det sociala och professionella stödet är att få dela sin 

sorg och att få formulera den för någon som finns där och lyssnar. Att respondenterna tycker 

att det viktigaste är att få dela och formulera sin sorg skulle kunna förstås med hjälp av 

begreppet ekvifinalitet. Utifrån begreppet ekvifinalitet kan det tänkas att det finns flera sätt 

för respondenterna att uppnå samma resultat, att dela och formulera sin sorg. Respondenterna 

kan tänkas uppnå ett delande och formulerande av sorgen både av professionellt och socialt 

stöd. 

 

Den betydelse som det professionella och sociala stödet skulle kunna ha haft för 

respondenternas sorgbearbetning kan tänkas vara att kunna få formulera sina tankar kring 

sorgen och att få dela den med en annan, och att det i sin tur har lett till nya tankar och 

perspektiv på livet. Utifrån systemteorin skulle det kunna tänkas att respondenterna och de 

system de ingår i påverkar och påverkas av andra system som de kommer i kontakt med. 

Slutsatser 

Syftet med denna studie är att belysa vuxna, som har förlorat en närståendes upplevelser av 

sorg med fokus på sorg över tid, mönster i sorgbearbetning, vilket professionellt och socialt 

stöd de har fått i sorgeprocessen samt vad detta stöd genererat för nya perspektiv eller tankar 

gällande sorgen och livet. 

 

●  Hur upplevs sorg hos vuxna efter förlust av en närstående? 

●  Vilka mönster finns i sorgbearbetning? 

●  Vilken betydelse har professionellt och socialt stöd för sorgbearbetning? 

  

 

Sorgen efter en närstående upplevdes olika hos de olika respondenterna. Det visade sig finnas 

individuella variationer i upplevelserna av sorg men även vissa mönster i sorgeprocessen som 

var lika för alla studiens deltagare uppmärksammades.  

 

De mönster vi fann i sorgbearbetningen var att den första tiden efter förlusten av den 

närstående präglades av känslor av overklighet, chock, tomhet och förnekelse. Det framkom 
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även svårigheter att minnas denna period. Den första tiden kännetecknades även av att det var 

mycket praktisk att ta itu med för respondenterna. Efter begravningen tycktes förlusten 

successivt bli mer verklig för respondenterna. Det framkom att en period innehöll intensiva 

känslor som snabbt växlade mellan olika lägen. Respondenterna försökte även genom olika 

aktiviteter hålla kvar den de hade förlorat. Sorgen kunde även yttra sig som en fysisk känsla. 

Vidare framkom tankar om förlusten som orättvis. Sorgen har förändrats med tiden, vilket 

inneburit att den inte nu ger lika starka uttryck. Att reflektera och acceptera att sorgen 

kommer vara ständigt närvarande men inte ha lika stark påverkan som tidigare var också 

återkommande. Det framkom att respondenterna fortfarande påminns om förlusten och 

känner sorg, men att sorgen numera är hanterbar och har lett till nya tankar om livet. 

 

Resultatet visade att det som var viktigt för respondenterna gällande professionellt och socialt 

stöd var att de kunde dela med sig av sin sorg till någon som lyssnade och fanns där för dem. 

Det var även hjälpsamt att samtala med individer som själva har upplevt liknande situationer. 

Gällande det professionella stödet fann vi att flertalet av respondenterna inte blivit erbjudna 

stöd av något slag, vilket de hade velat blivit. Vi fann även att en del respondenter hade 

erfarenheter av ett professionellt stöd som inte var hjälpsamt, vilket enligt dem kunde ha 

berott på personkemi eller vilken metod den professionella använde sig av. 

 

Vi har funnit att det professionella och sociala stödet har lett till nya perspektiv och tankar 

hos respondenterna. Att dela sorgen med vänner eller professionella har enligt respondenterna 

bidragit till nya tankar och perspektiv på livet, sorgen och den egna kapaciteten att hantera 

svårigheter. Vi har även funnit att själva förlusten av en närstående har lett till nya tankar 

kring livet, där livet ses som en process som slutar med döden. Det är därför viktigt för 

respondenterna att ta tillvara på varje dag och sysselsätta sig med intressanta aktiviteter. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I resultatet syns likheter såväl som skillnader i de olika respondenternas upplevelser av sorg, 

vilket skulle kunna spegla hur sorg är individuellt och en process som är dynamisk och 

föränderlig. Det kan således ses att det i sorgeprocessen inte finns klara steg mellan olika 

tidsperioder, men resultatet tyder ändock på att det finns vissa mer generella mönster i 

sorgbearbetningen. Temana upplevelser av den första tiden efter förlusten, upplevelser av 

variation, upplevelser av att stanna upp och tankar om framtiden besvarar frågeställning 1 och 

2 genom att synliggöra hur olika upplevelser av sorg ser ut. Trots att sorgbearbetning verkar 

vara en individuell process framkommer vissa mönster som verkar vara generella i 

sorgearbetet. Temat erfarenheter av socialt och professionellt stöd besvarar frågeställning 3 

genom att framhäva att få dela sin sorg och formulera sig kring den är viktigt när det gäller 

socialt stöd och professionellt stöd samt att det sociala samt professionella stödet har lett till 

nya perspektiv och tankar om livet, sorgen och den egna kapaciteten att hantera svårigheter. 
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Mönster i sorgeprocessen 

Av resultatet framkommer att individerna efter förlusterna av deras närstående upplevde ett 

vakuum eller ett tomrum. Samtliga respondenter beskrev en känsla av att någonting fattades 

efter förlusten av en närstående. Krantz och Daniluk (2002) visar i sin studie på gemensamma 

teman i erfarenheter och upplevelser av sorg efter kvinnors förlust av en mor där alla kvinnor 

upplevde en påtaglig känsla av förlust efter döden av deras mödrar. Av studiens resultat 

framkommer även att förlusten av en närstående har lett till att individen fått en bättre kontakt 

med sin kvarlevande förälder och kunnat ta hjälp av denne under sorgeprocessen. Vid förlust 

av en förälder kan en nära relation till föräldern som finns kvar skydda individen från 

depressiva symtom (Stokes, 2016). 

  

Denna studie fokuserar inte på hur ålder påverkar individens sorgeprocess. Det finns dock 

delar av resultatet som skulle kunna tolkas som att en högre ålder vid förlust av en närstående 

skulle kunna leda till att förlusten inte känns lika svår, då individen redan har varit med om 

en hel del svårigheter under livets gång. Resultatet skulle således kunna tyda på att ålder kan 

ha en påverkan på hur sorgeprocessen ter sig. Perkins och Harris (1990) och Stokes (2016) 

menar att äldre människor kan ses hantera sorg och förlust bättre än yngre. Äldre människor i 

sorg visar inte en sämre hälsa än människor i samma ålder utan sorg (Perkins & Harris, 

1990). Ett samband finns mellan en högre ålder och färre depressiva symtom efter förlusten 

av en närstående (Stokes, 2016). Scharlach (1991) menar att individens känsla av sorg och 

förlust vid förlust av förälders död påverkas av ålder på förälder och ålder på barnet vid 

förlusten samt hur väntad eller oväntad som förlusten var (Scharlach, 1991). Av denna 

studies resultat framkommer skillnader i hur individerna upplever sina förluster. De som hade 

förlorat en närstående vid hög ålder verkade anse att det tillhör livets förutsättningar och att 

döden är en naturlig konsekvens av livet. De som förlorade sina närstående vid en tidig ålder 

uttryckte känslor av orättvisa. Det framkom även att sorgen, enligt en respondent, skulle 

kunna vara annorlunda om det var en annan familjemedlem än den som dog som hade dött, 

vilket skulle kunna tyda på att en annan faktor som möjligen påverkar sorgeprocessen kan 

vara hur relationen till den som en har förlorat var beskaffad. Krantz och Daniluk (2002) fann 

att vid ett väntat dödsfall, där barnet var den som vårdade föräldern, kunde en lättnad infinna 

sig efter förlusten eftersom de insåg att de inte längre behövde oroa sig över förälderns hälsa. 

Av resultatet från denna studie framkommer att en känsla av lättnad infann sig hos vissa av 

respondenterna. Av denna studies resultat framkommer att vissa av individerna tänkte på 

döden som en befrielse från sjukdom och lidande och att det kanske var det bästa utifrån 

situationen, eftersom de ändå visste att det inte skulle kunna sluta på något annat sätt. 

  

Den tidigare forskningen synliggör både likheter och skillnader när det gäller sambandet 

mellan sorg och kön. Scharlach (1991) fann inga skillnader i sorgereaktioner baserat på den 

döde förälderns kön medan Carver et al. (2014) samt Hayslip et al. (2015) fann att unga 

vuxna, obundet till deras egen kön, uttrycker mer intensiv sorg vid förlust av en mamma 

jämfört med förlust av en pappa. Vidare visar den tidigare forskningen (Hayslip et al., 2015; 

Kaunonen, et al, 1999; Leopold & Lechner, 2015; Scharlach, 1991) att kvinnor reagerade 

starkare på förlust av en mamma än av en pappa samt att döttrar visade starkare reaktioner på 
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en mammas död än vad sönerna gjorde. Denna studie har undersökt kvinnors upplevelser av 

sorg efter förlust av närstående, där alla utom en av de avlidna var kvinnor varav tre var 

respondenternas mödrar vilket medför en svårighet att uttala sig om skillnader i 

sorgeprocesser relaterat till kön. Vidare beskrev Decinque et al. (2008) hur sorgeprocessen 

skiljer sig mellan män och kvinnor. Männen fokuserade oftare på aktiviteter, sport och jobb 

medan kvinnorna la mycket fokus på att tänka på det döda barnet, sina känslor och 

sorgeprocessen. Vi har i denna studie inte undersökt skillnader i sorgbearbetning mellan män 

och kvinnor, då våra respondenter endast var kvinnor, men av resultatet framkommer att 

respondenterna har tagit hjälp av socialt och professionellt stöd vilket tyder på ett fokus på 

sorgen och sina känslor genom att vilja tala om dem, förstå dem och vilja dela dem med 

andra. 

 

Resultatet visar hur respondenterna upplevde en minskning av intensiteten av sorgen. De 

beskrev hur sorgen i början var så pass påtaglig att de kunde gråta när som helst och få 

känslor av panik. Vidare var känslorna varierande gällande när de uppkom samt hur intensiva 

de var. Senare i sorgeprocessen beskrev respondenterna hur känslor av ledsamhet och ångest 

minskade med tidens gång. Tidigare forskning (Carver et al., 2014; Leopold & Lechner, 

2015) visar att det sker en minskning av känslor av sorg över tid. Det kan dock ses hur 

Decinque et al. (2008) fann att flertalet av studiedeltagarna kände intensiva känslor av sorg 

trots att det hade gått flera år sedan dödsfallet. Det kan alltså ses en skillnad gällande sorgens 

uttryck över tid i den tidigare forskningen. Resultatet i denna studie överensstämmer med 

Carver et al. och Leopold och Lechners fynd. Det kan dock diskuteras om skillnaden i de 

olika studiernas resultat kan relatera till vilka individer som studiedeltagarna hade förlorat. 

Decinque et al. (2008) studerar föräldrar som har förlorat ett barn medan Carver et al. (2014) 

och Leopold och Lechner (2015) studerar vuxna som har förlorat en förälder. Det kan därmed 

tänkas att orsaken till att detta resultat överensstämmer med Carver et al. och Leopold och 

Lechner är att denna studie har studerat individer som i vuxen ålder har förlorat olika 

närstående individer, som make, mormor och syster istället för ett barn. En möjlig tolkning är 

att det skulle kunna vara svårare att förlora ett barn än en förälder. Krantz och Daniluk (2002) 

samt Decinque et al. (2008) beskriver hur studiedeltagarna försöker hålla kvar bandet till den 

döde genom exempelvis aktiviteter på årsdagar. I detta resultat redovisas hur respondenterna 

utför handlingar som att måla av den döde eller ringa till den dödes telefon. Respondenterna 

beskrev även hur de vid dessa tillfällen kände sig nära den döde. En möjlig tolkning är att 

respondenterna genom dessa handlingar försöker att hålla kvar den döde i sitt liv. 

 

Resultatet visar att respondenterna efter förlusten har erhållit nya tankar och perspektiv på sin 

sorg, sig själva och deras kapacitet att hantera svårigheter. De beskrev även att nya tankar 

kring sin egen dödlighet uppstod. Detta har i sin tur lett till en omvärdering av relationerna i 

deras liv samt vad de vill få ut av livet. Krantz och Daniluk (2002) menar att en förlust kan 

fungera som en utlösare av självbedömning, självreflektion och livsöversyn hos de sörjande, 

någonting som kan leda till en omprövning av betydande relationer, värderingar och hur livet 

bör prioriteras (Krantz & Daniluk, 2002). Vi kan alltså se likheter mellan detta resultat och 

tidigare forskning gällande sorgens effekter. Det är möjligt att individerna vid förlust av en 

närstående uppmärksammade sin egen dödlighet och därigenom fick existentiella tankar om 
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livets förutsättningar. Detta kan tänkas ha lett till en omprioritering av aktiviteter och 

relationer. Vissa fick även bättre relationer till människor i sin omgivning och vissa fann nya 

relationer som konsekvens av förlusten. 

Socialt och professionellt stöd 

Studiens resultat visar att både socialt och professionellt stöd har varit värdefullt för 

respondenternas sorgbearbetning. Det som har varit speciellt viktigt för respondenterna när 

det kommer till stöd var att de fick formulera sin sorg högt och samtala med någon som 

lyssnar och finns där. För vissa respondenter har det även varit viktigt att kunna dela med sig 

till andra individer som upplever eller har upplevt liknande situationer. Den tidigare 

forskningen (Decinque et al. 2008; Hayslip et al., 2015; Kaunonen, et al., 1999; Stokes, 2016) 

uttrycker vikten av känslomässigt stöd efter en närståendes död oberoende av om stödet 

kommer från sjukvård, familj eller vänner. Det framkommer att denna typ av stöd kan tänkas 

ha en skyddande effekt hos sörjande individers fysiska och psykiska hälsa. Tracey (2011) 

menar att det är hjälpsamt för de sörjande att gå i terapi samt att dela sina erfarenheter med 

andra med samma erfarenhet. Utifrån denna studies resultat samt den tidigare forskningen 

kring ämnet kan det tänkas att en skyddsfaktor för individer i sorg är deras nätverk och hur 

väl individerna i detta nätverk är villiga att stödja den som sörjer. Att ha möjlighet att dela 

med sig av sin sorg kan möjligen ses som en värdefull aktivitet i sorgeprocessen som kan leda 

till nya tankar och perspektiv kring sorgen men även till livet. Det kan tänkas att när 

respondenterna får sätta ord på sin sorg sker någonting inom dem som möjliggör en inre 

reflektion och förståelse för situationen. Tracey fokuserar i sin studie på barns upplevelser av 

sorg. Trots att denna studie har fokuserat på vuxnas upplevelser av sorg kan vi se fler likheter 

mellan denna studies resultat och Traceys studie. Förutom att det är värdefullt att gå i terapi 

samt att dela med sig av sin upplevelse beskriver Tracey vikten av att delta i begravningen av 

den närstående. Detta har även uppmärksammats i denna studies resultat, vilket tyder på att 

det finns likheter mellan barn och vuxnas upplevelser av sorg efter förlust av närstående. 

Krantz och Daniluk (2002) påtalar vikten av socialarbetares kunskap gällande sorg eftersom 

en del individer endast har utrymme att samtala om sin sorg med en socialarbetare. Resultatet 

i denna studie visar hur fler av respondenterna inte blev erbjudna professionellt stöd, vilket 

var någonting de hade velat ha. Dessa individer var således tvungna att söka detta stöd själva. 

Utifrån detta menar vi att det är viktigt med mer kunskap gällande sorg för att individer som 

lever med sorg kan få det stöd de faktiskt behöver. Resultatet visar på hur respondenterna 

upplevt att de fått nya tankar och perspektiv på sorgen och livet från att samtala med 

professionella och att samtala med anhöriga, vilket kan tolkas som att delandet är en väsentlig 

del i sorgbearbetningen. 

Metoddiskussion  

Gällande vår förförståelses påverkan på denna studie menar vi att den har bidragit till ett 

balanserat förhållningssätt under hela processen, detta då den ena av oss har mer erfarenhet 

av ämnet än vad den andra har. Att vi har olika mycket erfarenheter och förförståelse av sorg 

har bidragit till att vi har kunnat komplettera varandra på ett värdefullt sätt i studiens alla 

avsnitt samt till att den kunskap som har efterstävats har kunnat genereras.  



 31 

 

Eftersom denna studie inte har syftat till en bred generalisering utan istället på tolkning och 

förståelse av upplevelser ansågs ett målinriktat urval vara lämpligt. Studiens målinriktade 

urval anses ha bidragit till möjligheten att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vår 

kännedom om studiens deltagare kan ses både haft fördelar och nackdelar. Fördelar med det 

målinriktade urvalet var att respondenter kunde väljas baserat på vilken typ av information vi 

trodde att de kunde ge. Eftersom vi hade kännedom om ytterligare individer som eventuellt 

kunde medverka som respondenter kunde vi även begränsa oss till de resurskrav vi som 

studenter hade gällande exempelvis tid och pengar. Nackdelar med studiens urval kan tänkas 

ha varit att intervjupersonerna kände en av oss författare sedan tidigare eftersom det möjligen 

kan ha lett dem till att känna en skyldighet att deltaga samt ge sådana svar som de trodde 

förväntades av dem. Eftersom denna urvalsmetod inte är slumpmässig är generalisering till en 

population inte heller möjlig.  

 

Inför intervjutillfällena skapades ett missivbrev (se bilaga 1) för att tillgodose de 

forskningsetiska principerna. I brevet informerades de tilltänkta studiedeltagarna även om oss 

författare och hur intervjutillfället skulle gå till. Vi menar att en god första kontakt gällande 

ett eventuellt deltagande i studien kan ha bidragit till ett förtroende för oss som författare 

vilket i sin tur bidrog till att de tillfrågade tackade ja till deltagande. Intervjuerna utfördes av 

båda studieförfattarna, fem av intervjuerna genomfördes i respondenternas hem och en 

intervju genomfördes via telefon. De fördelar som fanns med att utföra intervjuerna i 

intervjupersonernas hem har varit att intervjupersonerna har känt sig bekväma, samt att 

miljön för intervjun har varit lugn utan ljud som har distraherat eller gjort de inspelade 

intervjuerna allt för ohörbara. På grund av tågförseningar och med beaktande av tidsresurser 

bokades en intervju om till telefonintervju. En nackdel med telefonintervju kan tänkas vara en 

att den mänskliga kontakten förloras och att respondenten inte är lika avslappnad som hen 

hade varit vid en intervju i dennes hem. 

 

I denna studie användes tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. De fördelar med en tematisk analysmetod var att vi kunde reflektera över 

och tolka likheter och skillnader mellan de olika respondenternas upplevelser av sorg och 

förlust. Vi fokuserade på en helhet snarare än en mindre del av fenomenet sorg. En fördel 

med tematisk analys är att den är användarvänlig och inte kräver inte en lika detaljerad eller 

teknisk kunskap som andra analysmetoder kan kräva. Den tematiska analysen är flexibel, 

vilket möjliggör användandet av flera olika analytiska infallsvinklar (Braun & Clarke, 2006). 

En nackdel med den tematiska analysen är att den kan bli av en mer deskriptiv karaktär 

eftersom den endast återger vad respondenterna har svarat under respektive tema vilket kan 

resultera i en svag analys (Braun & Clarke, 2006). I denna studie har vi förhållit oss till detta 

genom att redogöra för variationer i svaren under varje tema, detta för att skapa en mer 

nyanserad bild av temana och för att undvika en svag analys. En annan analysmetod som 

övervägdes var innehållsanalys. Innehållsanalysen fokuserar på att finna innehållet i varje 

enskild textutskrift som bearbetas (Bergström & Boréus, 2000). För oss hade 

innehållsanalysen kunnat bidra till en djupare förståelse för innehållet i varje enskild intervju. 

En djupare kunskap om innehållet i varje enskild intervju stämmer inte överens med denna 
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studiens syfte eller frågeställningar. Vår avsikt har varit att ha en helhetssyn på datamaterialet 

och hitta mönster i sorgeprocessen och erfarenheter av stöd som återkommer i 

respondenternas svar. Genom den tematiska analysens fokus på återkommande teman i 

respondenternas svar fokuseras även mer på helheten än bara på det individuella. Det kan 

tänkas att innehållsanalysens fokus på innehållet i varje enskild text skulle ha gjort det svårt 

för oss att säga någonting generellt om resultatet, eller att finna mönster. Vi anser således att 

den tematiska analysen har lämpat sig väl för vår studies syfte och frågeställningar, men 

också för den helhetssyn den har bidragit till. 

Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie har vi reflekterat över att det finns en hel del på området 

som vore intressant att fortsätta studera. I genomförandet av denna studie har vi behövt 

förhålla oss till krav, begränsningar och resurser för en c-uppsats. Det betyder att 

avgränsningar har gjorts genom att endast studera en del av fenomenet. I detta avsnitt ges, 

utifrån studiens styrkor, begränsningar eller avgränsningar, förslag till framtida studier. 

  

Av denna studies resultat framkommer att det inte verkar erbjudas en professionell 

samtalskontakt efter en förlust av en närstående. Det skulle vara intressant att undersöka 

vidare hur rutinerna ser ut gällande att erbjuda stöd vid förluster av närstående. En kvalitativ 

intervjustudie skulle kunna genomföras med kuratorer inom hälso- och sjukvården. Studien 

har inte fokuserat på åldersskillnader i sorgbearbetning. Respondenterna har dock varit i 

varierande åldrar och av resultatet framkommer att det kan finnas skillnader i hur människor i 

olika åldrar upplever, bearbetar och hanterar sin sorg, eventuellt baserat på vad de varit med 

om tidigare i livet. Den tidigare forskningen visar på ett antal skillnader i sorgeprocessen 

gällande vilken ålder den drabbade är. Denna studie har inte avsett att jämföra barn, 

ungdomar, yngre vuxna eller äldre vuxnas likheter eller skillnader gällande sorgeprocessen. 

Eftersom det verkar saknas jämförande forskning kring sorg och sorgeprocessen skulle det 

vara ett intressant tillägg till senare forskning. Denna studie har inte utgått från ett 

genusperspektiv utan har endast undersökt kvinnors upplevelser och bearbetning av sorg samt 

erfarenheter av stöd. Det vore därför intressant att undersöka mäns upplevelser och 

bearbetning av sorg samt erfarenheter av stöd för att se vilka likheter och skillnader som kan 

finnas. 

  

Studiens styrka är att dess syfte och frågeställningar har besvarats. Denna studie har genererat 

kunskap som kan vara värdefullt för det praktiska sociala arbetet. 

Studiens bidrag till socialt arbete 

Denna studie ses som ett värdefullt bidrag till det sociala arbetet i form av nya tankar och 

perspektiv kring fenomenet sorg och individer i sorg. Att vi har funnit mönster i sorg och 

sorgeprocessen kan förstås vara fördelaktigt för socionomer och individer som möter dessa då 

djupare kunskap om ett fenomen kan förstås vara värdefullt och möjligen leda till ett bättre 

bemötande. 
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Denna studie kan bidra med en insikt kring hur viktigt det är med stöd. Professionellt stöd är 

någonting som borde erbjudas rutinmässigt vid förlust av en närstående eftersom det finns en 

efterfrågan och det kan tänkas vara viktigt för det fortsatta sorgearbetet. För att kunna ge stöd 

på ett sätt som är gynnsamt för individen anser vi att det är nödvändigt med kunskap. Den 

kunskap studien kan bidra till är en förståelse om att även om sorgearbetet är en individuell 

process finns vissa generella mönster. Det är viktigt att få dela sin sorg med andra människor, 

både professionella såväl som andra kontakter. I det praktiska sociala arbetet innebär mer 

kunskap om sorg även mer kapacitet att möta människor i sorg utifrån deras förutsättningar 

och behov, vilket bidrar till en bredare förståelse för individens helhet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

 

Hej, 

 

Vi heter Caroline Nylund och Madeleine Sandegärd och är socionomstudenter vid Örebro 

universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete om sorg som fenomen. Vi söker deltagare och 

hoppas att du är en av dem. Examensarbetet består av intervjuer med vuxna som vid ung ålder 

har förlorat en närstående. Intervjun kommer att ta ungefär 60 minuter och vi kommer att fråga 

om din upplevelse av din sorgbearbetning samt stöd från anhöriga och professionella. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan förstöras efter examensarbetet har slutförts.  

 

Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt i studien vilket innebär att uppgifterna som 

du lämnar kommer att anonymiseras i studien samt förvaras på en plats där obehöriga inte har 

tillträde. Dina uppgifter kommer endast att nyttjas i detta examensarbete. Deltagandet i studien 

är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Om du önskar, kan du få ett exemplar av den 

färdiga uppsatsen. Vi hör av oss till dig gällande tid. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Caroline Nylund och Madeleine Sandegärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 38 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Tema 1: Sorg och sorg över tid 
 

Berätta om de närmaste veckorna efter förlusten.  

- Hur mådde du då? 

 

Kan du beskriva din sorg över tid? 

- Har den sett likadan ut hela tiden? 

 

Hur har sorgen visat sig under olika perioder i ditt liv? 

- Hur har du mått? 

- Har sorgekänslorna varierat över tid? 

- Har de varit starkare under någon period? 

- Har de varit svagare under någon period? 

 

Hur har sorgen förändrats under processen? 

 

Har sorgen tagit lika stor plats i ditt liv sedan förlusten? 

 

Har tiden sedan förlusten medfört nya perspektiv eller tankar gällande sorgen? 

  

Vad tänker du att sorgen har inneburit för ditt liv? 

- Positivt? 

- Vad tror du är meningen med sorg? 

 

Hur förstår du sorgen idag? 

 

Hur tänker du att sorgen påverkat din förmåga att hantera svårigheter? 

 

Kan du beskriva ditt liv nu?  

 

Hur hanterar du motgångar? 

 

Vad tänker du om tiden framöver? 

 

Tema 2: Stöd 

 
Har du fått professionellt stöd för att bearbeta din sorg? 

- Om ja, vilket slags stöd?  

- Erbjöds du något stöd eller sökte du själv stöd? 

 

Vad är viktigt för dig när det gäller professionellt stöd?  

- Vad tänker du hjälpte dig?  

 

Vad är viktigt för dig när det gäller stöd från andra människor?  

- Kan du prata med andra om din sorg? 

 

Har stödet bidragit till nya sätt att se på sorgen?  
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Vad tänker du har hjälpt dig i ditt sorgearbete? 

 

Har stödet gett dig insikt om att du har inre eller yttre förmågor till förfogande för att 

hantera svåra situationer?  
 

 


