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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka äldres upplevelser av stöd i samband med sorg, vid förlust av 

livskamrat, samt att undersöka professionellas erfarenheter av sörjandestöd för äldre. Syftet 

preciseras genom följande frågeställningar: Vilket stöd finns att tillgå äldre i sorg, utifrån 

samhällets insatser? Vilka eventuella brister finns i sörjandestödet för äldre? Vilka aspekter 

har varit avgörande för de äldres sorgebearbetning? Studien har genomförts utifrån kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer har genomförts 

med två respondentgrupper, den ena med tre äldre personer vilka erfarit förlust av livskamrat, 

den andra med tre professionella vilka via sitt arbete kommer i kontakt med äldre. De 

teoretiska utgångspunkterna har utgjorts av kristeori, rollteori och ålderism. Studiens resultat 

visar att det finns visst stöd att tillgå för sörjande äldre men att det är begränsat och till viss 

del svårtillgängligt. Vidare visar resultatet att de brister och begränsningar som idag finns 

inom sörjandestödet till stor del kan förklaras utifrån ekonomiska aspekter. Resultatet belyser 

även faktorer, utöver det professionella stödet, vilka kan ha betydelse för sorgeprocessen.  

 

Nyckelbegrepp: Sörjandestöd, sorg, förlust, äldre, stöd.       
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Abstract 
 

The study aims to examine the elderly’s experiences of support in grief at the loss of a life 

partner and to explore professionals' experiences of bereavement support for elderly. The aim 

defined by the following questions: What support is available from society for elderly in 

grief? What possible deficiencies are there in bereavement support for elderly? What aspects 

have been crucial for elderly in their grieving process? The study was conducted using 

qualitative methodology with semi-structured interviews as data collection method. 

Interviews have been conducted with two respondent groups, one with three elder people who 

have experienced the loss of a life partner, the other with three professional who through their 

work get in contact with elderly. The theoretical approaches have consisted of crisis theory, 

role theory and ageism. The results of the study show that there is some support available for 

bereaved elderly, but it is limited and partly inaccessible. Furthermore, the results show that 

the deficiencies and limitations that currently exist within the bereavement support can largely 

be explained by economic factors. The result also highlights aspects, in addition to 

professional support, which may be important for the grieving process. 
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Inledning 
 

Sorg är något som drabbar alla människor, på olika vis, under livet och ett tillgängligt stöd är 

en förutsättning för att sorgen ska kunna bearbetas. Sorg är nära sammankopplat med förlust, 

död och separation. Det kan handla om förlust och separation både i samband med en 

närståendes bortgång men även till följd av exempelvis förändrande livssituationer eller 

rollförluster. Vid förlust av närstående är bearbetningen och sorgeprocessen ofta komplicerad 

då den drabbade tvingas acceptera förlusten, samtidigt som hon måste lära sig att hantera och 

förhålla sig till den relation hon haft till personen som inte längre finns närvarande 

(Hammarlund, 2012).  Även existentiella frågor och tankar gällande den egna identiteten blir 

ofta aktuella i samband med att individer upplever sorg och förlust (Grimby, 2002). 

Hammarlund (2012) förklarar, med hänvisning till Tom Lundin, sorg som en process vilken är 

aktiv både på en medveten och på en omedveten nivå. Sorgens yttringar kan se olika ut och 

påverka individen både fysiskt och psykiskt (Grimby, 2002). Även om sorgereaktionen är 

tämligen individuell kan sorgebearbetningen följa ett visst mönster (Hammarlund, 2012). 

Sorgereaktionen kan vara normal eller komplicerad, utifrån detta uppstår olika behov och krav 

på insatser för de människor som drabbas. Personer vilka genomgår en normal sorgereaktion 

kan i högre grad bearbeta sorgen med hjälp och stöttning från människor i dess närhet, 

exempelvis familjen. Personer vilka hamnar i en komplicerad sorgereaktion kan dock vara i 

behov av större hjälpinsatser för att kunna bearbeta sin sorg (Grimby, 2002). Grimby (2002) 

menar att det i Sverige finns begränsningar i hur vi talar om sorg och förklarar sörjandestödet 

i Sverige som oorganiserat och dåligt utvecklat i jämförelse med många andra länder. De 

aktörer som är mest framträdande gällande allmänt sörjandestöd i Sverige är Svenska kyrkan 

och frivilliga aktörer. 

Äldre människor som drabbas av sorg reagerar ofta med förtvivlan och hjälplöshet. Då det 

handlar om förlusten av en livskamrat är även den övriga familjen drabbad och den äldre vill 

inte vara till belastning för sina barn och andra familjemedlemmar. Individer i mycket hög 

ålder lyfts fram som särskilt utsatta då de ofta redan förlorat många av sina närstående, 

exempelvis vänner och syskon, och i och med det kan uppleva stor ensamhet (Grimby, 2002). 

Till skillnad från de flesta andra sydeuropeiska länder finns det i Sverige ingen lagstiftning 

gällande barns omsorgs- och försörjningsansvar för sina åldrande föräldrar. Det främsta 

ansvaret för äldres psykiska och fysiska välmående åligger den samhälleliga äldreomsorgen. 

Forskning visar dock att hemtjänstens uppdrag under de senaste åren minskat, vilket kan 

tolkas som att familjens omsorg ökat (Szebehely, 2005). Omvårdnaden om äldre människor 

har stort fokus på den somatiska hälsan och oberoende av vem som bär ansvaret för 

omvårdnaden om de äldre tenderar äldre människors psykiska välmående att hamna i 

skymundan. Trots att förekomsten av psykisk sjukdom och ohälsa är lika vanlig bland äldre 

som bland yngre är äldre personer underrepresenterade inom den psykiatriska vården. En 

bidragande faktor till att äldre människor vilka lider av psykisk ohälsa inte uppmärksammas 

och får den vård de behöver är att sjukvården inte har någon verksamhet som specialiserat sig 

inom detta område (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Problemformulering 

Studiens utgångspunkt är att stödet för människor vilka upplever sorg är oorganiserat och 

bristande (Grimby, 2002). Då ett tillgängligt stöd kan vara avgörande för sorgebearbetningen 

är det att se som betydande (Hammarlund, 2012). Äldre människor vilka drabbas av sorg till 

följd av förlust av livskamrat är särskilt utsatta (Grimby, 2002). Det är anmärkningsvärt att 

forskning kring äldre människors psykiska välbefinnande är begränsat (Socialstyrelsen, 2012). 

Utifrån ett ålderistiskt synsätt kan den samhälleliga synen på äldre som grupp förklaras utifrån 
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olika stereotypa uppfattningar vilka inte alltid stämmer överens med verkligheten (Andersson, 

2008). Grundat på detta ser vi ett behov av att lyfta frågan gällande äldres tillgång och behov 

av sörjandestöd. Vidare ser vi ett behov av att inom socialt arbete belysa vikten av ökad 

kunskap gällande äldres situation. Mötet med människor är en central del i socionomens 

yrkesroll. Vi tror att ökad kunskap och förståelse gällande äldres situation kan bidra till ett 

bättre bemötande av äldre personer. Vidare skulle detta även kunna bidra till tydligare 

riktlinjer för vilket ansvar sektorn för socialt arbete har för äldre utsatta människor. Det 

faktum att äldre ofta är i kontakt med vård och äldreomsorg på grund av fysisk ohälsa tror vi 

utgör ett hinder för att eventuella problematiker inom denna ålderskategori synas utifrån 

sociala aspekter. Vi önskar utifrån detta bidra med ökad kunskap gällande vilket sörjandestöd 

som finns att tillgå, samt vilka eventuella brister och behov som bör uppmärksammas för att 

kunna utveckla kvalitén och tillgängligheten av sörjandestöd för äldre. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband med sorg, vid 

förlust av livskamrat, samt att undersöka professionellas erfarenheter av sörjandestöd för 

äldre. 

 

Frågeställningar 

- Vilket stöd finns att tillgå äldre i sorg, utifrån samhällets insatser? 

- Vilka eventuella brister finns i sörjandestödet för äldre? 

- Vilka aspekter har varit avgörande för de äldres sorgebearbetning? 

 

Begreppsdefinition 

 

Sorg 

Hammarlund (2012) hänvisar till psykiatriprofessorn Tom Lundin vilken förklarar begreppet 

sorg som en psykologisk process vilken är verksam både på en medveten och på en 

omedveten nivå. Vidare benämns sorgereaktionen uppstå till följd av förlusten av ett yttre 

objekt. Utifrån denna definition kan sörjandet ses som den synbara reaktionen vilken dels kan 

förstås utifrån omgivningens perspektiv men även utifrån den sörjandes perspektiv.  

Inom kristeori talar man om normal och komplicerad sorgereaktion. Vid en normal 

sorgereaktion aktiveras den sörjande individens försvar vilka hjälper denne att hantera och 

bearbeta sorgen på ett hanterbart sätt. Vid en komplicerad sorgereaktion har sorgeprocessen, 

på grund av olika faktorer, inte kunnat fullföljas. Det kan exempelvis handla om 

reaktionsfaktorer och omständigheter vid förlusten, bakgrunds- och personlighetsfaktorer 

samt sociala omständigheter i den drabbades liv (Hammarlund, 2012). I vår studie lyfts sorg 

vilken uppstått till följd av förlust av livspartner.    

 

Äldre 

Personer vilka uppnått åldern 65 år definieras i de flesta länder som äldre (WHO, 1996). 

Dock går inte denna definition att generalisera som gällande internationellt. I många 

afrikanska länder där livslängden är lägre blir exempelvis definitionen av vem som är gammal 

en annan än i västvärlden. Det förekommer därmed ingen internationell enighet gällande vid 

vilken ålder en person definieras som äldre. Exempelvis har inte Förenta Nationen (FN) 

antagit specifika kriterier för en exakt definition av äldre utan anger allmänt åldern 60 plus då 

de hänvisar till den äldre befolkningen (WHO, 1996). Det råder alltså ingen fullständig 

enighet kring begreppet äldre, inte heller gällande begreppen åldrande eller gamla (Harlem 

Brundtland, 1999). Då äldre omfattar en bred och stor grupp förekommer definitioner vilka 
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avgränsar gruppen äldre ytterligare. För att särskilja ”yngre äldre” från ”äldre äldre” används 

begreppen tredje- och fjärde åldern. Den tredje åldern definierar personer vilka uppnått 

pensionsålder men fortfarande är aktiva och oberoende av hjälp. Den fjärde åldern definierar 

personer som uppnått pensionsålder vilka är i behov av hjälp från andra för att klara av sin 

vardag (Gaunt, 2002). I vår studie har vi, i enlighet med WHO, valt att definiera begreppet 

äldre som människor över 65 år. Detta då det på bästa vis svarar upp mot den tidigare 

forskning vi studerat och då vi önskat problematisera de ålderistiska attityder som ofta 

identifierar gruppen äldre som en enhetlig grupp. Genom att inte endast studera en avgränsad 

ålderskategori inom denna grupp önskar vi kunna observera eventuella skillnader och 

olikheter inom gruppen äldre. 

 

Sörjandestöd 

Sörjandestöd innefattar det stöd människor erbjuds av samhälleliga instanser då de drabbas av 

sorg, exempelvis stödsamtal, sorgegrupper och läkarkontakt. Hammarlund (2012) talar om 

hjälparens roll i sörjandestödet och pekar på vikten av att kunna utforma ett stöd som är 

anpassat utifrån varje enskild individs behov. Sörjandestödet kan erbjudas från olika aktörer 

som exempelvis vården och religiösa organisationer samt från familj, vänner och andra 

medmänniskor. I vår studie har vi valt att använda sörjandestöd som ett samlande begrepp 

vilket innefattar dessa olika former av stöd vilka erbjuds människor som drabbas av sorg. 

 

Tidigare forskning  
 

Sörjandestödet idag 

 

Vården 

Sörjandestödet för äldre människor i Sverige är bristfälligt och det råder delade meningar om 

vilka som bär det huvudsakliga ansvaret gällande stödinsatser för äldre vilka befinner sig i 

sorg. Till skillnad från många andra länder finns det i Sverige ingen utformad strategi eller 

något program för hur sörjandestödet ska bedrivas. Detta medför att det sörjandestöd som 

faktiskt finns kan se olika ut beroende på vart det bedrivs (Grimby, 2002). Montgomery och 

Campbel (2012) uppmärksammar i sin studie, om efterlevandestödet för äldre på Nord Irland, 

bristerna inom sörjandestödet för efterlevande och menar att det stöd som erbjuds ofta utgår 

från den professionellas intresse och initiativ. Detta medför ett ojämnt och icke kontinuerligt 

efterlevandestöd. Studien förklarar fasta rutiner och strategier, exempelvis behovsanalyser för 

att identifiera eventuella behov hos den sörjande, som goda förutsättningar för att ett bra 

efterlevandestöd ska kunna bedrivas. Enligt Grimby (2002) är erfarenheten att många äldre 

lämnas att själva finna vägar för sitt sörjande, i bästa fall med hjälp av familj och vänner, detta 

då vårdpersonalen saknar kunskap om vart de ska hänvisa patienter vilka påvisar ett behov av 

särskilt stöd.  

Sjuksköterskor och läkare har stora förutsättningar till att utgöra en viktig funktion i stödet 

för äldre. Då en person avlider på sjukhus har sjuksköterskorna en viktig roll när det gäller 

bemötandet av, och samtal med, närstående till den avlidne. Utifrån detta kan sjuksköterskor 

ses som en viktig aktör i ett väl fungerande sörjandestöd för efterlevande. Många äldre kan 

dock utveckla en misstro gentemot vårdpersonal och ett förlorat förtroende för vården 

överlag. Jacob (1993) poängterar vikten av ökad kunskap gällande utövandet av sörjandestöd 

inom denna yrkesgrupp. I takt med att den äldre populationen växer förklaras behovet av god 

kompetens gällande stöd för sörjande öka och grundat i det efterfrågas även ökad kunskap hos 

sjuksköterskor. Läkare representerar, som nämnt, en annan yrkeskategori inom vården vilken 

kommer i kontakt med många äldre människor. Personer vilka förlorat en livskamrat kan både 
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uppvisa psykiska och fysiska symtom som en reaktion på sorgen och läkaren blir ofta den 

kontakt sörjande personer väljer att vända sig till med sina besvär. Det är vanligt 

förekommande att läkare skriver ut sömntabletter och antidepressiva medel i de fall sorgen 

påverkat det psykiska välbefinnandet negativt. Mot detta riktas viss kritik då andra insatser, 

som exempelvis samtalsstöd, anses kunna fylla en bättre funktion än enbart medicinska 

insatser (Grimby, 2002). 

Vårdpersonalens förutsättningar till att bedriva ett funktionellt sorgearbete kan hämmas 

dels av ekonomiska åtstramningar vilka resulterar i mindre tid för varje enskild patient och 

begränsade resurser, dels av bristande kunskap vilka medför rädsla och osäkerhet inför att tala 

med patienter om döden (Grimby, 2002; Österlind m fl., 2011). Österlind med flera (2011) har 

undersökt inställningen till död och döendet bland personal vid vårdboenden. Studien visar på 

olika aspekter som förklarar personalens inställning till döendet samt hur det påverkar deras 

yrkesutövning. Studien visar att en personlig rädsla för döden påverkar förmågan att jobba 

med döende människor och samtala om döden med kvarlevande. Att döden då den drabbar en 

äldre individ ses som något naturligt kan vidare förstås som en bidragande orsak till att äldre 

personer inte får tillgång till palliativ vård i samma utsträckning som yngre. Sammantaget 

pekar studien på ett behov av ökad kunskap i ämnet bland vårdpersonalen, något som också 

efterfrågas av de personer som ingått i studien (Österlind m fl., 2011). 

En annan aktör vilken traditionellt sett haft en betydande roll gällande patientkontakten vid 

sjukhus är kuratorn. Kuratorn utgör den kontakt sörjande ofta vänder sig till för hjälp i 

praktiska frågor. Vidare har kuratorn en viktig stöttande funktion både gentemot 

sjukhuspersonal vilka jobbar kring en sjuk patient men även gentemot den sjukes närstående 

(Grimby, 2002). 

 

Närstående  

Vuxna barn utgör ofta ett stöd för äldre änkor och änkemän (Grimby, 2002). Tid tillsammans 

med barn och barnbarn är något som framhålls som viktigt för äldre änkor. Det är dock vanligt 

att änkor uttrycker att de inte vill vara till besvär utan att de önskar att den tid de spenderar 

med sin familj ska vara bekväm för alla inblandande (Barros och Mountain, 2011). Äldre 

vilka har ett nära stöd från familjen uppsöker psykolog eller psykiatriker i lägre grad jämfört 

med personer som inte har en nära relation till sin familj. En aspekt vilken problematiserar 

stödet inom familjen är dock att barnen själva har en sorgeprocess att bearbeta. Dessutom 

uttrycker många äldre, som nämnt, att de inte vill vara till belastning för sina barn, något som 

leder till att många äldre vilka behöver någon att samtala med vänder sig till sin allmänläkare 

(Grimby, 2002). 

 

Tro och kyrkan 

I Sverige är Svenska kyrkan den största aktören när det gäller utövandet av sörjandestöd och 

trostillhörighet och kyrkligt engagemang har för många blivit en avgörande del i 

sorgeprocessen (Grimby, 2002). Många studier pekar på andlighet som en positiv aspekt i 

sorgebearbetningen. Barros och Mountain (2011) visar i sin studie, gällande stöd för äldre 

änkor, på erfarenheten av att religiösa ritualer, exempelvis bön och trostillhörighet kan vara 

betydande för änkors förmåga att skapa sig en meningsfull tillvaro efter förlusten av sin 

livskamrat. Möjligheten till bön och andra religiösa uttryck skapar en känsla av trygghet för 

den efterlevande. Damianakis och Marziali (2011) lyfter utifrån sin studie likaså upp 

andlighetens betydelse och inverkan på sorgeprocessen. Aspekter som studiens deltagare 

uttryckt som viktiga i sorgebearbetningen var religiösa ritualer som bön och meditation, 

möjligheten att besöka en gravplats samt möjligheten att genom sin tro uttrycka känslor, som 

ilska och saknad. De personer som inte uttryckte sig ha några erfarenheter av andlighet eller 
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religion visade, utifrån studiens resultat, större tendenser till att stänga sina känslor inom sig. 

Dessa deltagare uttryckte dessutom en saknad efter att få ge uttryck för sina känslor. Även 

andra studier visar på ett samband mellan andlighet och återanpassningsförmågan efter en 

förlust. Enligt en studie av Lee, DeMaris, Bavin och Sullivan (2001) har änkemän vilka går 

regelbundet i kyrkan uppvisat bättre förutsättningar till återanpassning efter det att deras 

livspartner dött än de män som inte gått till kyrkan lika ofta. Clarke och Warren (2007) 

poängterar ett samband mellan stark religiös trostillhörighet och minskad risk för att drabbas 

av depression och meningslöshetskänslor i samband med åldrandet.  

I samband med förlust och sorg är det vanligt att tankar kring den egna identiteten och 

andra existentiella frågeställningar uppstår. En bitterhet över livet och gentemot Gud kan 

uppstå samt ett behov av att finna en mening i det nya sammanhang man tvingats in i 

(Grimby, 2002). I Damianakis och Marzialis (2011) studie gällande äldres reaktioner vid 

förlust av livskamrat har frågor gällande den egna identiteten i relation till förlusten på ett 

tydligt sätt behandlats och kopplas av forskarna samman med existentiella frågor. Det handlar 

om frågor vilka berör oförståelsen inför att ha lämnats ensam kvar, sökande efter en mening 

med det som hänt samt maktlöshet inför den nuvarande situationen. Ytterligare en aspekt av 

andlighet och trostillhörighet som betydande för sorgebearbetningen handlar om betydelsen 

av att få tillhöra ett sammanhang och att omge sig av andra människor. Detta är något som 

kan upplevas svårt i sorgeprocessen men som uttryckts betyda mycket i bearbetningen av 

sorgen. 

 

Faktorer vilka påverkas av förlust 

 

Socialt sammanhang och aktivitet 

Äldre människors fysiska aktivitet har en tendens att förändras vid sorg. Detta yttrar sig på 

olika vis, individen kan dels tappa ork och intresse för den dagliga aktivitet de vanligtvis 

utfört i hemmet, eller tvärtom reagera överaktivt och till följd av det bli rastlös (Grimby, 

2002). En studie utförd bland äldre i Göteborg visar att förlusten av livskamrat bidragit till ett 

minskat intresse för att träffa vänner. Var femte person som deltog i studien uppgav att de 

efter sin livskamrats bortgång hade ett minskat intresse för att umgås med vänner. Samma 

studie visar vidare att var sjätte person uppvisat minskad delaktighet i föreningslivet och att 

fyra av tio deltagare uppvisad minskad fysisk aktivitet efter förlusten av sin livskamrat 

(Grimby, 2002). 

 

Fysisk och psykisk hälsa 

Grimby (2002) har utfört en studie bland äldre vilken redogör för förlustens påverkan på 

individens fysiska och psykiska välmående. Av studiens deltagare hade nio av tio någon form 

av läkarkontakt. Bröstsmärtor och sömnbesvär var symtom vilka förklarats öka efter förlusten. 

Vid sömnbesvär uppgav 35 % av studiens deltagare att de fått hjälp av sömntabletter. 13 % av 

studiens deltagare uppgav dock att de trots sömntabletter sov dåligt. 

Den psykiska hälsan påvisas också påverkas av förlusten av livskamrat. Det är vanligt att 

den efterlevandes självkänsla sänks och att känslor av skuld ökar. Anledningar till detta är den 

plötsliga ensamheten som uppstår. Separationen kan dessutom leda till att den kvarlevande 

ifrågasätter sin identitet och sitt värde som ensam kvar (Grimby, 2002). 
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Faktorer vilka påverkar sorgebearbetningen 

 

Nyorienteringsförmåga 

Barros och Mountain (2011) har studerat änkors förmåga till nyorientering efter förlust av 

livskamrat. Studien visar att många änkor ställs inför att skapa sig en ny tillvaro efter det att 

maken gått bort, något som många upplever vara mycket svårt. Nyorienteringen kan 

exempelvis innebära utformning av ett nytt kontaktnät och utmaningen att finna sysselsättning 

att fylla de ensamma timmarna med.  

Yngre änkor tenderar, i jämförelse med äldre änkor, ha lättare att bearbeta sin sorg. Detta 

beror på att yngre änkor är mer handlingskraftiga och i större grad vågar nyorientera sig. 

Detta nyorienteringsbeteende kan exempelvis leda till acceptans inför en eventuell ny 

kärleksrelation (Bauer & Bonanno, 2001). Kön, inkomst, utbildning och välbefinnande 

förklaras vara faktorer vilka påverkar huruvida en person vill gifta om sig eller inte. Yngre 

kvinnor är exempelvis mer öppna än äldre kvinnor inför ett eventuellt omgifte och män är 

generellt sätt mer öppna för omgifte än kvinnor. De män som väljer att gifta om sig har ofta en 

hög utbildning och god inkomst (Schneider, 1996). 

 

Ensamhet 

Tornstam med flera (2010) har undersökt skillnaderna i upplevelsen av ensamhet hos den 

vuxna befolkningen, individer mellan 20 till 90 år, i Sverige mellan år 1985 och år 2008. 

Studiens resultat visar att 45 % av den vuxna befolkningen år 2008 uttryckt att de upplever 

ensamhet, en minskning från år 1985 då 49 % uppvisade ensamhet. Det är anmärkningsvärt 

att poängtera att det är fler unga än äldre som uttrycker upplevd ensamhet. Något som går 

emot den allmänna bilden av äldre människor som mer ensamma än yngre. Äldre och yngre 

tenderar även ange olika orsaker till sin ensamhet. Äldre personer upplever ensamhet i större 

grad till följd av bristande intresse, avsaknad av nära vänskapsrelationer och begränsade 

transportmöjligheter. Yngre människor uppger andra aspekter som avgörande för deras 

ensamhet, exempelvis att betraktas som avvikande och ha bristande vänskapsrelationer. Dessa 

olika orsaker till ensamhet talar också för skillnader i upplevelsen av ensamhet. Tornstam 

(2011) skiljer den ofrivilliga ensamheten från den självvalda ensamheten vilken beskrivs som 

positiv till motsats mot den ofrivilliga vilken beskrivs som negativ. 

Studiens resultat visar att upplevelsen av ensamhet på ett tydligt sätt kan kopplas till 

ålderskategori, denna koppling blir mer relevant än exempelvis det sociala nätverkets storlek. 

Äldre människor med begränsat socialt nätverk upplever mindre ensamhetskänslor än yngre 

människor med ett stort socialt nätverk. Utifrån detta problematiseras den koppling som ofta 

görs mellan ensamhet och social samvaro (Tornstam m fl., 2010). En brittisk studie gällande 

äldres upplevelser av ensamhet visar dock att förbättrad fysisk hälsa och sociala relationer 

minskar upplevelsen av ensamhet (Victor & Bowling, 2012). 

 

Teoretiska utgångspunkter  
 

Kristeori 

Cullberg (2006) definierar en psykisk krissituation som förekommande då en situation uppstår 

vilken den enskilde inte kan förstå eller psykiskt hantera utifrån inlärda reaktionsmönster eller 

tidigare erfarenheter. Begreppet psykisk kris kan definieras med hjälp av fyra olika aspekter; 

vilken den kritiska situationen är, vilken betydelse det inträffade har för den enskilde, den 

enskildes sociala förutsättningar och familjesituation samt den enskildes aktuella livssituation. 

Ett kristillstånd kan dels uppstå till följd av händelser som kan sägas tillhöra vardagslivet, 

exempelvis att få barn eller att gå i pension, dels till följd av oväntade yttre händelser, 
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exempelvis sjukdom eller dödsfall i familjen. Enligt kristeorin kan människor reagera väldigt 

olika på liknande situationer, detta hänger ihop med individens utveckling och tidigare 

erfarenheter. En väl fungerande familjesituation kan utgöra ett skyddsnät för den drabbade 

individen och är av stor betydelse i krissituationen. En sämre fungerade familjesituation ökar 

risken för att ytterligare personer i den krisdrabbades närhet påverkas i negativ riktning 

(Cullberg, 2006). 

Inom kristeorin förekommer fyra olika typer av traumatiska kristillstånd; hotkris, 

förlustkris, ansvarskris samt kränkningskris. Förlustkris uppstår till följd av att någon eller 

något har gått förlorat. Reaktionen på denna kristyp är sorg. En vanligt förekommande 

försvarsmekanism som aktiveras i dessa situationer är den drabbades förmåga att fylla sin tid 

med aktiviteter, både praktiska men också tanke- och känslomässiga (Hammarlund, 2012). 

Samtliga kristillstånd går att dela in i olika faser, dessa är mer eller mindre applicerbara på de 

olika kristyperna och fasernas grad är beroende av den specifika händelsen, som exempelvis 

ålder, och tidigare erfarenheter. Den inledande fasen i en kris är chockfasen som förändrar 

medvetandeförståndet hos den drabbade och försvårar dennes förmåga att ta till sig det 

inträffade. Utmärkande för denna fas är att den drabbades känslor ”stängs av”, det betyder 

dock inte att den drabbade saknar känslor inför det som hänt. Vidare följer reaktionsfasen. 

Under denna fas börjar den drabbade ta in det som hänt och känslorna förklaras ”komma 

tillbaka”. Under denna fas är ångest, depression och rädsla vanliga reaktioner. Efter 

reaktionsfasen kommer reparationsfasen vilken kan förklaras som själva läkningsfasen under 

vilken den drabbade får möjlighet att ”göra upp” med det som hänt. Nyorienteringsfasen är 

den slutgiltiga och tills vidare alltid pågående fasen vilken inbegriper det fortsatta livet. 

Upplevelserna och minnet av det som inträffat kommer alltid finnas kvar men den drabbade 

kan nu gå vidare (Hammarlund, 2012). 

 

Ålderism (Ageism) 

Fördomar och diskriminering gentemot äldre människor har existerat som problematik och 

diskuterats som fenomenen under lång tid. Det var dock först år 1969 som denna diskussion 

fick ett sammanhang då Robert Bulter, psykiatriker och gerentolog, myntade begreppet 

Ageism och förklarade det som ”fördomar mot andra åldersgrupper” (Andersson, 2008). 

Ålderism, eng. ageism, är ett begrepp som har börjat användas allt flitigare under de senaste 

åren, för många är det dock ett tämligen nytt begrepp. Det dröjde närmare 30 år innan 

ålderism började användas som begrepp i svenska sammanhang (Andersson, 2008). Det finns 

många olika definitioner av ålderism som begrepp, de största skillnaderna handlar om 

huruvida ålderism bör avse samtliga ålderskategorier eller endast äldre samt huruvida 

begreppet ska omfatta både positiva och negativa företeelser eller ej. En samlad definition 

skulle dock förklara ålderism som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en 

människas ålder och som kan leda till diskriminering” (Andersson, 2008). Vanligt 

förekommande stereotypa föreställningar gällande äldre människor är exempelvis 

uppfattningen att de är svaga, sjuka och ensamma. Dessa uppfattningar kan vidare förstås som 

en orsak till att omgivningen ofta ”tycker synd” om äldre (Tornstam, 2011). 

Historiskt sett har äldre inte definierats som grupp på samma sätt som de gör idag. Det har 

snarare varit så att huruvida en individ är att betrakta som äldre eller inte har definierats av 

dennes funktionella ålder. Brytpunkten för detta kan ha inträtt i samband med pensioneringen 

då åldrandet bestäms utifrån en viss ålder och inte utifrån funktionella färdigheter. I dagens 

samhälle utgör, men andra ord, äldre en tydligare grupp än tidigare. Något som leder till 

bildandet av fördomar och stereotypa föreställningar gällande de individer som ingår i denna 

grupp (Andersson, 2008). Äldrestereotyper bildas utifrån medvetna och omedvetna intryck 

från samhället och är starkt påverkade av samhällsstrukturer, maktförhållanden och 
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familjeförhållanden. Dessa stereotyper, vilka både kan ses och upplevas som positiva och 

negativa, kan förstås som de faktorer vilka skapar ålderism. 

Den finns olika tänkbara orsaker till uppkomsten av ålderism. Den egna rädslan för döden 

lyfts fram som en bidragande faktor till ålderistiska attityder (Greenberg, Schimel & Merter, 

2004). Vidare kan äldre människor upplevas som ett hot gentemot yngre då de bidrar till en 

påminnelse om det egna åldrandet och livets förgänglighet (Andersson, 2008). Många äldre 

uttrycker, ålderismen till trots, en positiv självkänsla. En skyddsfaktor vilket bidrar till detta är 

att som individ ha någonting annat att identifiera sig med utöver rollen som äldre, exempelvis 

ett engagemang eller en familjeroll. De personer som inte har andra roller att finna 

identifikation med riskerar dock att identifiera sig med den bild som skapas utifrån olika 

ålderistiska uttryck. (Andersson, 2008). 

 

Rollteori 

Rollteorin handlar om hur människor samspelar med varandra och påverkar varandras 

identitetsskapande. Individers förväntningar och tolkningar av varandra skapar roller vilka 

innefattar ramar och normer för hur individen bör agera (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Individen betraktas, med andra ord, som en aktör vilken under livets gång antar olika socialt 

konstruerade roller (Tornstam, 2011). Rollförväntningarna från omgivningen skiftar beroende 

på sammanhang och vilken kategori individen tillhör. Vissa rollförväntningar är bestående 

under hela individens livslopp, exempelvis förväntningarna kopplat till kön, andra är 

föränderliga över tid, exempelvis förväntningar kopplat till ålder. Människan tillskrivs ofta 

flera roller samtidigt, så kallade multipla roller, samma person kan exempelvis spela rollen 

som mamma, arbetande och maka samtidigt (Tornstam, 2011). På strukturell nivå kan rollerna 

medföra att individer och grupper får olika förutbestämda positioner i samhällets sociala 

struktur. Utifrån rollens principer och förväntningar kan dessa strukturer vidare skapa 

föreställningar om specifika beteenden som avvikande. Exempelvis kan ett beteende vilket 

inte ryms inom de, av omgivningen, bestämda ramarna leda till att en individ stämplas som 

avvikande. Denna stämpling kan i sin tur leda till att beteendet förstärks, detta då individen 

identifierar sig med omgivningens uppfattningar och söker rätta sig efter den etikett denne 

tillskrivits (Payne, 2008). Alla rollförväntningar är dock inte tillskrivna individen utan det 

förekommer även förvärvade roller. Det handlar om de roller individen själv har möjlighet att 

påverka, exempelvis yrkesval och religiös tillhörighet (Tornstam, 2011).  

Som nämnt är vissa rollförväntningar bestående under hela individens livslopp medan 

andra aktualiseras under specifika perioder i individens liv. Genomsnittligt ökar antalet roller 

fram till pensionsåldern för att därefter minska. Förlusten av roller benämns rollförlust, 

individen lämnar gamla roller för att tillträda nya. I och med pensionsåldern anses individen 

lämna fler roller än vad hon förvärvar. De mest uppmärksammande rollförlusterna inom 

gerontologisk forskning är förlusten av maka/make (Tornstam, 2011) och förlusten av 

yrkesroll. Förlusten av yrkesroll kan leda till förlust av självkänsla och känsla av värdelöshet 

då den enskilde inte längre kan bidra samhället på samma sätt som tidigare (Angelöw & 

Jonsson, 2000). En vidare förändring vilken blir aktuell för äldre människor är role reversals, 

eller ombytta roller. Från att tidigare ha haft rollen som omvårdande förälder sker en 

förskjutning vilken i takt med individens åldrande sätter denna i beroendeställning till sina 

barn. Detta kan ge upphov till olika reaktioner. Individen kan uppleva förlorad auktoritet då 

hon fråntas rollen som självständig och blir beroende av andra människors omvårdnad 

(Tornstam, 2011). 

Inom rollteori presenterar olika former av rollkonflikter. Konflikt kan uppstå då individens 

förväntningar inte stämmer överens med omgivningens förväntningar. Vidare kan det uppstå 

konflikter mellan individens multipla roller då dessa inte är förenliga med varandra. Även 
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inom olika arenor för individens roller kan det uppstå konflikter då omgivningens 

rollförväntningar skiljer sig åt (Tornstam, 2011). Om individen söker rätta sig efter dessa 

motstridiga rollförväntningar uppstår rollförvirring, individen blir osäker och vet inte hur hon 

ska bete sig (Payne, 2008).  

 

Metod 
 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras de metoder som används för att genomföra 

studien. Avsnittet redogör för hur insamling och bearbetning av data gått till, hur 

litteraturinförskaffningen genomförts, hur utformningen av intervjuguider och genomförandet 

av intervjuerna gått till samt hur den insamlade empirin bearbetats och analyserats. 

Avslutningsvis förs en diskussion gällande studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

samt etiska överväganden vilka haft betydelse för genomförandet av studien. 

 

Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi anser att studiens syfte på bästa sätt 

uppfylls genom detta sätt att undersöka respondenternas upplevelser och erfarenheter. En 

kvalitativ undersökning syftar till att söka förstå intervjupersonens upplevelser av en specifik 

händelse eller ett socialt fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativ metod studerar oftast 

ett mindre antal personer då kvalitativa studier syftar till att lägga fokus på mer begränsade 

aspekter av verkligheten (Bryman, 2011). Vårt syfte är inte att söka ge ett generellt svar på 

vilket stöd äldre människor får i samband med sorg. Vi vill snarare undersöka äldre 

människors upplevelser av stöd i samband med sorg och har därför valt att rikta oss till ett 

mindre antal intervjupersoner. Bryman (2011) menar att kvantitativa studier är intresserade av 

i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera ett specifikt resultat. Kvalitativa studier 

däremot syftar till att bilda sig en kontextuell förståelse. Hade vi valt att göra en kvantitativ 

studie med exempelvis enkätundersökning som insamlingsmetod hade vi eventuellt kunnat 

uppnå ett mer generaliserbart resultat. Då vi önskar ge röst åt de äldres faktiska upplevelser 

och erfarenheter finner vi dock att en sådan metod inte skulle varit relevant för att uppfylla 

studiens syfte. 

Forskaren har en viktig roll i den kvalitativa undersökningen då dennes förförståelse ses 

som en viktig tillgång i processen. Forskaren ses med andra ord som en tillgång snarare än 

som ett hinder (Patel & Davidsson, 2003). Bryman (2011) menar att en nära relation till de 

individer som studeras skapar förutsättningar för en fördjupad förståelse av 

intervjupersonernas upplevelser. Detta är något som vi eftersträvat då vi önskat se situationen 

utifrån respondenternas perspektiv. Det är dock viktigt att vara medveten om den egna 

förförståelsens påverkan och inverkan på studien. Kvalitativa studier möter ofta kritik för att 

vara allt för subjektiva och för att studierna skulle styras av forskarens intressen och 

uppfattningar om vad som är viktigt (Bryman, 2011). Samtidigt som vår förförståelse och vårt 

intresse för studiens ämne kan ha utgjort ett verktyg och en resurs i studiens genomförande 

har det varit betydande att vi erhållit ett kritiskt förhållningssätt till vår egen förförståelse. 

Vidare har vi, under studiens genomförande, sökt vara öppna inför det faktum att andra 

aspekter än de vi uppfattat som betydelsefulla kan ha varit viktiga för det slutgiltiga resultatet. 

 

Urval av respondenter 

I vår studie har äldre personer vilka erfarit sorg i samband med förlust av livskamrat 

intervjuats. Detta eftersom vår studie syftar till att studerar denna grupps upplevelse av stöd 

vid sorg. För att vår empiri ska bli adekvat har vi valt att göra ett målinriktat urval. Bryman 

(2011) menar att ett målinriktat urval syftar till att hitta intervjupersoner som stämmer överens 



 

 

 

15 

 

med studiens forskningsfrågor. De aspekter vi tagit hänsyn till vid urvalet av de äldre 

respondenterna är att de ska vara över 65 år och att de ska ha erfarenheter av att ha förlorat en 

livskamrat och därmed upplevt sorg. För att få ett vidare perspektiv på hur stödet för äldre ser 

ut har vi dessutom intervjuat professionella vilka genom sin yrkesroll kommer i kontakt med 

äldre. Ovanstående urvalsteknik har använts även vid urvalet till denna respondentgrupp, detta 

då vi önskade komma i kontakt med personer vilka besitter goda erfarenheter av att bemöta 

äldre i sorg och därmed kunna ge en bild av hur det faktiska stödet ser ut. En risk vi kan se 

med målinriktat urval är att urvalet påverkas av den tes forskaren önskar bekräfta. För att 

motverkade denna risk valde vi, vid urvalet av äldre intervjupersoner, att vända oss till större 

sammanhang inom vilka äldre människor befinner sig. Genom öppen information och 

informanternas möjlighet till att själva ta initiativ till att medverka i studien minskar vår egen 

inverkan på vilka personer som slutligen deltagit i studien 

För att komma i kontakt med de äldre respondenterna valde vi att kontakta olika 

seniorboenden i en stor kommun i Sverige. Kontakten vid ett av de boenden vi kom i kontakt 

med lät oss besöka boendet för att lämna information om vår studie, både muntligt och 

skriftligt (se bilaga 1). Efter detta besök sökte en person, vilken visade intresse för att 

medverka i studien, upp oss via telefon. Efter vidare information bestämdes tid och plats för 

intervju. Kontakten vid ett annat seniorboende ledde till att ordföranden sökte upp två 

respondenter vilka visade intresse för att delta i studien. Dessa personer gavs information om 

studien och informerades om att vi skulle kontakta dem för att bestämma tid och plats för 

intervju.  

För att komma i kontakt med de professionella har vi gått till väga på olika sätt. Efter att, 

via mail, ha kommit i kontakt med en samordnande kurator inom vården fick vi möjlighet att 

intervjua en sjukhuskurator. Genom telefonkontakt bestämde vi tid och plats för intervjun. 

Den läkare vi intervjuat hade vi kännedom om sedan tidigare och valde därför att fråga om 

eventuell medverkan i studien, denna kontakt fördes via mail. För att komma i kontakt med 

professionella inom Svenska kyrkan sökte vi kontaktuppgifter till olika församlingar via 

svenska kyrkans hemsida (www.svenskakyrkan.se). Efter att ha lämnat information om 

studien via telefonsvarare kom vi i kontakt med en präst vilken visade intresse för att 

medverka. Tid och plats för samtliga intervjuer har ägt rum efter respondenternas önskemål. 

En del av intervjuerna har ägt rum i respondenternas hem, andra på deras respektive 

arbetsplatser eller i seniorbostädernas gemensamma utrymmen. 

 

Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material. 

Kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka intervjupersonens upplevelser eller 

uppfattningar gällande specifika fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Den övervägande 

anledningen till att vi valt denna form av datainsamlingsteknik är att vi anser det vara den 

datainsamlingsteknik vilken svarar bäst mot vårt syfte. Vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer finns här en tydligare struktur, med 

exempelvis förutbestämda teman, även om det fortfarande finns ett visst utrymme för 

flexibilitet (Bryman, 2011). I vår studie skulle en ostrukturerad intervjumetod kunna tänkas 

skapa förvirring och oklarhet gällande studiens syfte, därför har vi valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuform. 

 

Litteraturanskaffning 

För att finna relevant litteratur och tidigare forskning har studiens syfte och frågeställningar 

utgjort grunden i sökandet efter adekvata källor. Sökfunktionen Libris vid Örebro 

universitetsbiblioteket samt sökmotorerna Social Services Abstract, Google och Google 
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Scholar har använts för litteraturanskaffningen. De svenska sökord som i största utsträckning 

använts är; äldre, dödsfall, sörjandestöd, förlust, änka, änkling och anhörigstöd. Sökord för 

att finna internationell forskning har framförallt varit; grief, bereavement, bereavement 

support, widowhood, spirituality, older people, older adults och ageing. Sökorden har använts 

i olika kombinationer för att nå så relevanta resultat som möjligt. I sökandet efter källor har 

även kursplanen för kursen Socialt arbete med äldre vid Örebro universitet används. Denna 

tillhandahölls av vår handledare. För att finna relevant litteratur och tidigare forskning har 

även litteraturhänvisningar i tidigare studier används, framförallt Agneta Grimbys 

kunskapsöversikt Sorg och stöd bland äldre. Bryman (2011) menar att sökandet efter adekvata 

källor genom befintliga studier är ett vanligt sätt att identifiera relevanta begrepp och teman 

för sin fortsatta litteratursökning. 

 

Utformandet av intervjuguide och intervjugenomförandet 

Vi utformade två olika intervjuguider, en vilken tillämpades vid intervjuerna av äldre och en 

vilken tillämpades vid intervjuerna av de professionella. Intervjuguiderna (se bilaga 2 och 3) 

har utformats med grund i studiens syfte för att resultatet på ett relevant sätt ska kunna svara 

upp mot studiens frågeställningar. Ett vidare motiv för detta var att bearbetningen av den 

insamlade empirin skulle hålla sig inom ramen för studiens syfte. Då vi söker skapa oss en 

bild av respondenternas erfarenheter och upplevelser har vi försökt ställa frågor vilka utgår 

ifrån deras perspektiv. I utformandet av guidens frågor har vi hämtat inspiration från en 

kvalitativ studie gällande samtalsstöd vid sorgearbete (Elfström, 2012) samt riktlinjer för hur 

en intervjuguide bör utformas (Bryman, 2011). 

 Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon, detta efter samtycke från 

respondenterna. Bryman (2011) menar att ljudupptagning är något som kan riskera hämma 

intervjugenomförandet. Detta är dock inget som vi upplevde som ett större hinder vid 

insamlingen av empiri. Inledningsvis har respondenterna fått ta del av ett följebrev (se bilaga 

4) och efter genomgång av det har de fått skriva under med sin signatur. Intervjuerna har 

omfattat cirka 40 till 60 minuter. Efter intervjuerna har vi utifrån ljudupptagningen 

transkriberat intervjun, detta för att säkerställa att all information av vikt finns med som 

underlag för vår analys.  

 

Bearbetning av data och analys 

För att göra empirin möjlig för analys spelades intervjuerna in med hjälp av en telefon. Detta 

gjordes för att vi sedan skulle kunna omvandla empirin till skriven text, så kallad 

transkribering, och få ett textmaterial att arbete med. Denscombe (2009) menar att 

ljudupptagning av intervju bidrar till en närmast fullständig dokumentation av intervjuerna, 

något som säkerställer kvalitén av bearbetning och analys. Vid transkriberingen utgick vi från 

studiens frågeställningar. För att bli väl förtrogna med den insamlade empirin sökte vi 

fördjupa oss i materialet genom att läsa det noggrant flera gånger och fördjupa oss i detaljer. 

Denscombe (2009) menar att en väl genomarbetad empiri, vilken gör författarna väl förtrogna 

med materialet, är en förutsättning för vidare kodning och kategorisering av materialet. Efter 

att ha förberett och bearbetat det första råmaterialet gick vi vidare med att tolka den insamlade 

datan. Detta gjorde vi genom att kategorisera materialet utifrån relevanta teman vilka 

utmynnade från studiens frågeställningar. Denna kategorisering skedde i två steg, i det första 

steget kategoriserades materialet utifrån studiens frågeställningar och i det andra steget utifrån 

mer konkreta teman vilka blev synliga i bearbetningen av den insamlade empirin. Utifrån 

dessa teman har vi genom analys definierat olika slutsatser vilka baserar sig på de samband vi 

funnit mellan den insamlade datan, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 
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Etik- och metoddiskussion 

Bryman (2011) lyfter fyra etiska principer vilka är viktiga att bejaka vid forskning; 1) 

informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet. Vi 

har under hela processen sökt vara medvetna om att studiens ämne, sorg, kan beröra känslor 

och väcka minnen hos respondenterna. Vidare har vi strävat efter att visa empati och 

medkänsla i mötet med de människor vi mött i intervjusituationerna. Uppgifter gällande de 

personer som ingår i studien har behandlas med stor försiktighet och det har varit viktigt att vi 

värnar om informanternas integritet. Då vi valt att intervjua äldre människor har det varit 

betydande att göra specifika etiska överväganden gällande urval och tillvägagångssätt. Vi 

valde att ta kontakt med seniorboenden för att nå våra respondenter. Detta då vi önskade 

komma i kontakt med äldre vilka befinner sig inom en verksamhet och i och med det har ett 

tillgängligt stöd om intervjuerna skulle skapa svåra situationer för respondenterna. Detta 

innebar dock att vi inte kunde komma i kontakt med människor vilka lever utanför 

samhälleliga insatser, något som hade kunnat påverka studien i en annan riktning. Exempelvis 

kan socioekonomiska aspekter tänkas påverka vilka personer som söker sig till ett 

seniorboende. Det faktum att de seniorboenden vi kom i kontakt med dessutom är privatägda 

kan tänkas påverka vilka som bor på boendet ytterligare, förutom ekonomiska förutsättningar 

kan exempelvis föreningstillhörighet vara avgörande för vilka som bor på boendet. I tanke på 

de etiska principerna ansåg vi dock det vara nödvändigt att vända oss till någon form av 

verksamhet, detta för att säkerställa respondenternas trygghet. Respondenterna har själva fått 

ta ställning till om de vill vara med i studien. I och med att vi valt att ta en första kontakt med 

ledningen vid boendena för att via dem komma i kontakt med respondenterna har vi 

säkerställt deras trygghet då vi skapat möjlighet för dem att kontakta oss vid intresse. De 

kontaktpersoner vi kommit i kontakt med vid seniorboendena har varit måna om värnandet av 

sina boendes integritet och trygghet, något som vi upplevt som en trygghet i urvalsförfarandet. 

I enlighet med informationskravet har vi sett till att ge respondenterna tydlig information om 

studiens syfte och metod samt om deras rättighet att när som helst avsluta sin medverkan eller 

välja att inte svara på specifika frågor. Via det följebrev som presenterades för 

respondenterna, både skriftligt och muntligt innan intervjun genomfördes, framgick dennes 

rättigheter samt riktlinjer kring hur informationen kommer att användas (se bilaga 2). Då sorg 

är ett känsligt ämne vilket kan röra upp starka känslor har vi försökt lägga störst fokus på det 

upplevda stödet i samband med förlusten och inte så mycket på händelsen vilken föreligger 

sorgen. Vi upplevde samtalen som viktiga för respondenterna då de uttryckte att de ville tala 

om sin situation och vara med och påverka. 

Ett möjligt etiskt dilemma vilket skulle kunnat uppstå i vår studie är att de äldres fysiska 

och psykiska tillstånd skulle utgöra ett hinder för intervjugenomförandet. Vi upplevde en viss 

oro inför mötet med de äldre, detta på grund av oro och förutfattade meningar gällande just 

detta. Vi upplever att uppfattningar gällande äldres fysiska och psykiska hälsa kan sätta stopp 

för att forskare lyssnar in vad äldre människor har att säga. Då vi önskar ge röst åt de äldre 

ville vi finna ett sätt att komma runt den rädslan och skapa så trygga situationer för 

intervjuerna som möjligt. Detta var en av anledningarna till att vi valde att söka respondenter 

genom seniorboenden. På så viss kunde vi säkerställa att respondenterna var vid sina sinnens 

fulla bruk och vid tillräckligt god hälsa för att kunna medverka.  

Då tidsramen för studien har varit begränsad valde vi att transkribera olika delar av 

intervjuerna, och alltså inte genomföra transkriberingarna tillsammans. Detta kan ha påverka 

underlaget för analys då vi kan tänkas uppfatta, tolka och redogöra intervjuerna på olika vis. 

För att motverka detta har vi gemensamt gått igenom transkriberingarna och 

ljudupptagningarna för att säkerställa att vi utformat transkriberingsmaterialet på liknande vis 

och att vi förstår varandras redogörelser. 
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Ur en etisk aspekt har det varit av stor vikt att värna om de professionellas anonymitet och 

inte riskera röja information vilken kan härledas till specifika personer eller situationer. 

Grundat i detta har vi valt att endast ange de professionellas yrkesroll och inte exempelvis 

arbetsplats, ort, organisation eller antal verksamma år. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär säkerställandet av att studien undersöker det som den har för avseende att 

undersöka (Bryman, 2011). I vår studie har resultat i stor grad präglats av de respondenter 

som medverkat. Då vi valt att undersöka människors upplevelser och erfarenheter är det svårt 

att få ett generaliserbart resultat vilket kan anses representativt för samtliga i den grupp 

respondenterna tillhör. Enligt Bryman (2011) riktas ofta kritik mot kvalitativa undersökningar 

då de inte anses vara generaliserbara till andra miljöer. Här begränsas vår studie ytterligare då 

samtliga av våra respondenter tillhör samma kommun och utifrån det, till viss del, kan ha 

erbjudits samma stöd och hjälp. Vi tror dock att studiens resultat i viss mån är överförbara då 

det till stor del bekräftar tidigare forskning. Vi anser att vårt resultat ger en trovärdig bild av 

hur sörjandestödet kan upplevas samt vilka brister och resurser som finns att tillgå utifrån 

samhällets hjälpinsatser. 

Reliabilitet handlar om vilka förutsättningar som finns för att kunna upprepa en studie och 

komma fram till samma teoretiska slutsatser. För att nå en så hög reliabilitet som möjligt är 

det viktigt att ge en noggrann och tydlig redogörelse för studiens genomförande. Detta ökar 

studiens pålitlighet och styrker studiens kvalitet (Bryman, 2011). Vi har strävat efter ge en så 

god redogörelse för studiens genomförande som möjligt, detta för att läsaren ska kunna få en 

så god bild som möjligt av hur studien genomförts. Vår redogörelse har dock begränsats av 

etiska principer vilket hindrat oss från att uppge specifika detaljer och information om våra 

respondenter. Bryman (2011) menar att studiens pålitlighet kan stärkas genom att låta granska 

studien. Det faktum att vår handledare under hela processen tagit del av vårt arbete kan förstås 

stärka vårt utförande och våra resultats pålitlighet. 

Bryman (2011) menar att det är omöjligt att vara fullständigt objektiv i utförandet av en 

studie. Forskarens förkunskap och värderingar kan alltid omedvetet påverka studiens 

utförande och slutsatser. Vi har under hela processens gång försökt vara medvetna om hur vår 

förförståelse och våra värderingar kunnat påverka utförandet. Samtidigt har vi strävat efter att 

vara så objektiva som möjligt i utförandet av vår studie. För att stärka studiens äkthet har vi 

varit tydliga och noggranna med att redovisa respondenternas åsikter på ett så sakligt och 

rättvist sätt som möjligt. 

 

Resultat och analys 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat samt analys av dessa. Redovisningen sker i 

ordningsföljd utifrån studiens frågeställningar där resultat och analys presenterar i löpande 

text och bryts ner i ytterligare underrubriker. Avsnittet presenterar resultatet från intervjuer 

med två respondentgrupper. Den första respondentgruppen består av tre personer över 65 år 

vilka erfarit förlust av livskamrat. Med hänsyn till anonymitetskravet ges ingen tydligare 

redogörelse för respondenterna i denna grupp. I följande avsnitt kommer dessa respondenter 

benämnas som ”de äldre”. Den andra respondentgruppen består av tre personer vilka genom 

sina yrken kommer i kontakt med äldre. Ur en etisk aspekt har vi valt att endast ange de 

professionellas yrkesroll och inte exempelvis arbetsplats, ort, organisation eller antal 

verksamma år. Dessa respondenter kommer benämnas med sina yrkesroller, det vill säga 
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präst, läkare och kurator (sjukhuskurator). I följande avsnitt kommer resultaten från de båda 

respondentgrupperna presenteras växelvis.  

 

Stödinsatser 

 

Vården 

Två av de äldre respondenterna uttryckte att de fått ett gott stöd från personalen på sjukhuset 

under deras livskamrats sjukdomstid och vid förlusten. Samtliga äldre förklarar att det stöd 

som erbjudits från vården, i de fall det upplevts funnits, inte varit specifikt sörjandestöd utan 

huvudsakligen stöd under livskamratens sjukdomsperiod. 

 
På sjukhuset, personalen var ju väldigt snälla och bussiga och ställde upp hela tiden. Jag kan 

absolut inte klaga på någonting. 

 

En av de äldre vilka upplevt stödet från vården som positivt förklarar det beroende av det 

egna agerandet gentemot personalen.  

 
Och då sa jag att [sjukhuspersonalen] hade varit så fantastiska. Då sa de att det även hänger på hur 

de blir bemötta av patienterna. Är man snäll och vänlig får man det tillbaka. 

 

Utifrån rollteori påverkas individens agerande av det sociala samspelet med andra människor 

(Angelöw & Jonsson, 2000) Det goda bemötandet från vårdpersonalen kan utifrån detta 

förstås som en konsekvens av respondentens goda bemötande. Det sociala samspelet mellan 

personalen och respondenten kan ha påverkat agerandet hos båda parter.  

En av de äldre upplevde att det stöd som erbjöds efter livskamratens bortgång var rent 

praktiska hjälpinsatser vilka erbjöds från kommunen via hemtjänst. Specifika stödinsatser för 

bearbetningen av sorgen har den äldre inte upplevt sig erbjudas utifrån vården.  

 
Nej, nej, nej, nej, nej, nej... det var inget prat om det [sörjandestöd]. 

 

Närstående 

Samtliga äldre vi samtalat med uttrycker att det upplevt stöd från sin familj. Främst lyfts 

barnen som viktiga i sorgebearbetningen men även föräldrar och syskon nämns. 

 
Jag tror att det beror väldigt mycket på att jag har haft familjen i närheten. Det ser man ju här [på 

seniorboendet], här är det ju många som är ensamma. 

 

Utifrån kristeori (Cullberg, 2006) kan familjen spela en avgörande roll i en individs 

krisbearbetning. Då en kris ofta förleds av förlust kan relationen till familjen förstås som 

betydande i äldre sörjandes liv. Anderson (2008) menar att identifikationen med andra roller 

än enbart den ålderrelaterade stärker äldres självkänsla och förhindrar individen från att låta 

sig påverkas negativt av ålderism och iklä sig omgivningens stereotypa bilder av äldre 

människor. Här kan vi se hur rollen i familjen får en viktig funktion då det fungerar som en 

skyddsfaktor. Respondenterna har någonting mer att identifiera sig med utöver rollen som 

äldre änka/änkling. 

En ytterligare faktor gällande närståendes stöd i sorgen är nyorienteringsförmågan. 

Krisförloppet delas in i fyra olika faser varav nyorienteringsfasen utgör den slutgiltiga. Denna 

fas är den tills vidare alltid pågående fasen och omfattar det fortsatta livet efter den aktuella 

krisen (Cullberg, 2006). Vid sorg uppstår inte bara förlust av en person utan även förlust av 

olika roller, som exempelvis rollen som make/maka. Detta kan bidra till ensamhet, och om 
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man då dessutom är gammal kan det vara svårare att nyorientera sig. En del i nyorienteringen 

för personer vilka förlorar sin make/maka är förmågan att gå vidare och skapa sig en tillvaro 

utan sin livskamrat. Det kan bland annat handla om förmågan att acceptera en eventuell ny 

kärleksrelation. En studie av Bauer och Bonanno (2001) visar att yngre änkor tenderar att ha 

lättare att bearbeta sin sorg och i och med det nyorientera sig. Detta kan vidare förstås utifrån 

rollteori vilken förklarar att yngre människor har bättre förutsättningar att ersätta förlorade 

roller (Tornstam, 2011). I vår studie har dock två av de äldre respondenterna ingått nya 

relationer efter det att deras livspartner gått bort. I båda fallen har detta upplevs som en hjälp i 

sorgeprocessen och den nya livspartnern har blivit ett stöd i sorgen efter den avlidne 

maken/makan. 

 
Det var en fantastisk upplevelse, det här att få bli kär en gång till. 

 
[M]in trolovade och jag vi stöttar ju varandra. 

 

Tro och kyrkan 

De äldre som vi samtalat med har olika erfarenheter av att förlora en livskamrat. Samtliga 

förklarar dock kyrkan vara den aktör vilken tydligast erbjudit stöd i samband med förlusten. 

Grimby (2002) menar att Svenska kyrkan utgör den främsta aktören inom sörjandestödet i 

Sverige. Utifrån samtalen vi haft med de äldre får vi en liknande bild bortsett att det inte 

enbart rör sig om Svenska kyrkan utan även andra kyrkliga samfund. Även de 

yrkesverksamma vi samtalat med uttrycker kyrkan som den självklara och främsta aktören när 

det gäller bemötandet av människor i sorg. Kuratorn framhåller att existentiella frågor och 

funderingar ofta aktualiseras i samband med döden. Damianakis och Marzialis (2011) menar 

att ifrågasättandet av den egna identiteten, efter sin livskamrats bortgång, ger upphov till 

existentiella frågor och ett sökande efter mening. Detta är något som även Andersson (2008) 

tar upp då han redogör för äldres självbild och identitetsskapande. Äldre vilka förlorar sin 

livskamrat förlorar i och med det även rollen som maka/make (Tornstam, 2011). Det skulle 

kunna vara så att de existentiella frågor som dyker upp i samband med förlusten av en 

livskamrat kan kopplas till den försvagade självbild individen kan få i samband med den 

upplevda rollförlusten. Prästen bekräftar uppkomsten av existentiella frågor som vanliga i 

samband med förlust. Samtidigt är dennes erfarenhet att alla inte har samma behov av att 

prata om döden och meningen med livet. 

 
Jag tror inte att alla har ett behov av att prata om existentiella frågor, det tror jag faktiskt inte, i 

tanke på alla de människor jag mött. Samtidigt kan jag tänka mig att alla har funderingar. 

 

En av de äldre förklarar att erbjudandet att delta i Svenska kyrkans sorgegrupper inte var 

något som denna känt något större behov av. Utifrån detta bekräftas delvis prästens 

erfarenheter av att alla inte har samma behov av att tala om existentiella frågor och 

funderingar. 

 
[D]å var man bara omgiven av gråtande änkor och det blev tungt, tyngre tycker jag. Man blev bara 

påmind. 

 

En av de äldre uttrycker särskilt Svenska kyrkans sorgegrupper som ett betydande stöd i 

sorgebearbetningen. Denna framhåller främst känslan av att få dela sina erfarenheter och 

upplevelser med människor vilka går igenom liknande händelser. 
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[Sorgegruppen] har varit väldigt, väldigt [fin]. Just därför att man kommer i kontakt med andra 

människor i samma situation som man kan prata med. 

 

Prästen förklarar att delaktigheten är en av de viktigaste aspekterna av sorgegruppernas 

betydelse för sörjande. 

 
Delaktighet, att man får dela med varandra. Och det är ju det som är den stora poängen. 

 

Prästen menar att det främst är kvinnor som söker sig till Svenska kyrkans sorgegrupper. 

Detta förklaras utifrån det faktum att kvinnor ofta lever längre än män och att erfarenheten 

visar att kvinnor har ett större behov av att prata om sin sorg. 

 
Dels är det så att kvinnorna överlever[.] Sedan är det ju också så att kvinnor är mer pratsamma, 

helt enkelt. De är uppväxta med det, skolade att kunna… ja det är ju bara ett mönster. 

 

Enligt rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) skapar individers förväntningar och tolkningar 

av varandra roller vilka innefattar ramar och normer för hur individen bör agera. Prästen 

menar att kvinnans behov av samtal är något som konstruerats redan under barndomen. Detta 

blir ett tydligt exempel på hur sociala normer och rollförväntningar påverkar individens 

agerande vid sorg.  

Kyrkans verksamhet och stöd kan utifrån våra resultat skönja två syften. Dels utrymmet för 

reflektion och ventilation av existentiella frågor, dels gemenskapen och delaktigheten med 

andra människor. En tredje aspekt av kyrkan och trostillhörighet vilken framkommer i tidigare 

forskning är den personliga tron betydelse för sorgebearbetningen (Barros & Mountain, 2011). 

Två av de äldre respondenterna vilken fått hjälp genom en församling framhåller dock att 

stödet från kyrkan inte måste innebära att man delar övertygelsen och de värderingar kyrkan 

står för. Det stöd respondenterna uttrycker att de fått har inneburit att kyrkan fått fungerade 

som ett socialt stöd. 

 
[G]enom [kyrkan] har jag haft mer sociala kontakter. 

 
Sorgegrupper behöver ju inte vara i kyrkan, det kan ju vara någon annanstans också ... det var ju 

inget speciellt att det var något särskilt religiöst. 

 

Brister i sörjandestödet  

 

Bristande resurser 

 

Tidsbrist och stress 

Enligt läkaren, och även kuratorn, är tidsbrist ett av de stora problemen inom vården. Båda 

respondenterna menar att läkare ofta vill samtala mer med sina patienter än vad de faktiskt 

gör. Orsaken till detta förklarades vara bristen på tid. Vidare förklaras detta vara en 

bidragande faktor till att ordineringen av sömntabletter och antidepressiva medel för 

stämningshöjande och sömn är vanligt förekommande.  

 
[L]äkare är ganska ofta stressade, det är ju klar nackdel alltså, man hinner inte alltid lyssna. Det 

blir ju ganska mycket information och inte alltid kommunikation. 

   

Kuratorn berättade att denne mött patienter vilka uppgett att de fått medicinsk hjälp för att de 

gråtit i samband med smärtsamt besked. Kuratorn menade att läkaren i detta fall egentligen 
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borde ha tagit sig tid till att stanna upp och ge patienten tid att ta in det som hänt. Detta då gråt 

är en vanlig reaktion vid smärtsamt besked och ingenting som bör medicineras. 

 
[J]ag har uppfattat av läkarna att den tiden inte finns, trots att de vill. De kan inte. Så det händer 

väl att de får… ja... ’du har cancer, välkommen åter’, i stort sett. Det är surt för jag vet att läkarna 

vill vara kvar. 

 

Den bristande kommunikationen, tidspressen och stressen kan vara en bidragande faktor till 

att individer upplever bristande förtroende för vården (Grimby 2002). En av de äldre uttryckte 

ett tappat förtroende för vården efter sin livskamrats bortgång.  

 
Jag har inget förtroende för läkarna, ingenting alls. 

 

Respondentens inställning till vården grundades bland annat på det faktum att det inte 

framgått att dennes livskamrat vårdades på en avdelning för döende. Situationen kan tänkas 

ha uppstått till följd av tidsbrist och stress bland vårdpersonalen. En ytterligare förklaring till 

minskat förtroende för vården kan tänkas vara personalens personliga bemötande. 

Montgomery och Campbel (2012) menar att sörjandestöd inom vården ofta utgår från 

professionellas intresse och inte den enskildes behov. Detta medför ett icke kontinuerligt stöd 

vilket resulterar i att den enskildes uppfattningar och erfarenheter av bemötandet inom vården 

starkt präglas av det personliga mötet med personalen. Bristande kommunikation, tidspress 

och stress är faktorer vilka, utifrån detta, kan försämra personalens förutsättningar till att 

bemöta varje enskild patient på ett bra sätt. 

 

Ekonomisk åtstramning och personalbrist 

Läkaren och kuratorn menar att de knappa ekonomiska resurserna samt bristen på personal 

utgör faktorer vilka påverkar vårdkvalitén negativt. Enligt kuratorn har de ekonomiska 

åtstramningarna inom vården lett till minskad personaltäthet på landets äldreboenden, något 

som direkt påverkar de äldre. Kuratorn menar vidare att strävan efter kostnadseffektivitet 

leder till att äldre individer behandlas som fysiska produkter. Kuratorn efterfrågar mer insatser 

riktade mot äldre och förklarar bristerna, inom exempelvis äldrevården, som en tänkbar 

förklaring till äldres psykiska ohälsa.  

 
[J]a, äldreboenden är ju inte av den här typen att de har en kurator som sitter på boendet. Sen 

prioriteras inte vuxna genom socialtjänsten heller, utan socialtjänsten bygger fokus på barn och 

ungdomar, men med sin rätt givetvis. 

 

Läkaren tror att olika generationer ställer olika krav på vården. Dennes erfarenhet är att äldre 

människor i högra utsträckning än yngre accepterar lidandet efter en förlust. Läkaren menar 

att den äldre generationens livserfarenheter har betydelse för den enskildes inställning och 

förväntningar.   

 
Jag kan uppleva att en del som är födda på 20-talet, dom har ju varit med om ett världskrig liksom 

och har haft fattigdom och har känt på det på riktigt. Medan om man är född senare så kanske man 

mer vet sina rättigheter och kräver att man ska få hjälp [.]  

 

Det bristande stödet inom vården kan förstås utifrån ålderism. Anderssons (2008) definierar 

ålderism som en allmän fördomsfull föreställning vilken riktas mot en specifik åldersgrupp i 

samhället. Utifrån studiens resultat kan omgivningens stereotypa föreställningar och fördomar 

gentemot gruppen äldre ses som en faktor vilken påverkar äldreomsorgen negativt. Den 

bristande ekonomin och bristen på personal kan utifrån läkarens påstående förstås som en 
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bidragande orsak till att äldre underprioriteras. Detta synliggörs ytterligare då ekonomiska 

resurser istället förmedlas till yngre personer. Vidare resulterar ålderismen i uttryck av 

objektifiering, de äldre behandlas snarare som fysiska produkter än som individer. En rådande 

föreställning är att äldre individer inte klagar på rådande omständigheter utan acceptera livets 

skeenden. Yngre individer tenderar att ha en annan attityd och ger i högre grad uttryck för 

sina känslor. Utifrån dessa föreställningar kan det ålderistiska perspektivet förstås som 

betydande i diskussionen gällande äldres behov.     

   En ytterligare tänkbar stereotyp föreställning kan vara uppfattningen om att äldre individer 

har en större acceptans av smärta och lidande än yngre. Läkaren vi intervjuat redogör för 

erfarenheten att yngre människor i större utsträckning vill ha ett svar på varför de mår dåligt 

och konkreta medel för att kunna må bättre. Däremot upplever läkaren äldre individer som 

mer tåliga. 

 
[O]m det är äldre däremot då brukar de mer acceptera att de lider av sin ensamhet. 

 

Bristande kunskap och utbildning 

Kuratorn upplever sin utbildning som bristande när det gäller kunskap om att arbeta med äldre 

människor, verktyg för det har kuratorn istället fått utveckla på egen hand. Även läkaren 

uttrycker brister i sin utbildning då det handlar om bemötande av äldre i sorg. 

 
[D]et jag definitivt minns det är att socionomutbildningen inte är utformad så pass mycket mot 

äldre som det skulle behövas. Och det vet ni ju själva, allt handlar ju bara om socialtjänsten … och 

det är en brist. Så mina verktyg här de har jag ju fått fundera fram själv liksom. 

 

En fördel vilken kuratorn lyfter fram som viktig, då det handlar om att möta äldre, är den 

personliga inställningen till döden. 

 
Jag är inte rädd för döden. Och det är ju för min del ett verktyg. Jag är inte heller rädd för att prata 

om döden … utan det är spännande, det är ju hemskt när det finns där, men i mitt yrke så är det 

spännande. Annars hade jag aldrig varit här.  

 

En tänkbar anledning till varför sörjandestödet för äldre brister kan vara att professionella som 

möter äldre erhåller en personlig rädsla för döden. Greenberg med flera (2004) menar att 

människans rädsla för döden är en tänkbar orsak till uppkomsten av ålderistiska attityder. 

Kuratorn menar att den egna inställningen till döden fungerar som ett verktyg i arbetet med 

sörjande människor. Att själv inte känna någon rädsla inför döden eller döende kan tänkas ha 

hjälpt den yrkesverksamma att bemöta och behandla människor i sorg. Läkaren uttrycker en 

avsaknad i sin utbildning gällande kunskap i ämnet äldre och sorg. Vidare förklarar läkaren att 

mötet med personer vilka har lång erfarenhet inom ämnet är önskvärt, detta för att de 

praktiska erfarenheterna är det som ibland saknas inom utbildningen vilken tenderar att bli 

väldigt teoretisk. Kuratorn uttrycker likaså brister inom sin utbildning och menar att den inte 

varit tillräckligt inriktad på äldre. Bristande kunskap och uteblivna samtal gällande dessa 

frågor kan vara en bidragande faktor till att personal upplever en personlig rädsla för döden, 

något som i sin tur leder till utveckling av ålderistiska attityder. Utifrån detta skulle kompetent 

utbildning kunna motverka diskriminerande attityder inom vården vilka uppstår till följd av 

personalens personliga förhållande till döden och döendet. I förlängningen skulle detta även 

kunna bidra till ett bättre sörjandestöd. 
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Ovisst ansvar 

 

Enskildes ansvar 

Som nämnt tidigare råder det ovisshet om vart ansvaret för sörjande individer ligger (Grimby, 

2002). En aspekt som framkommit i våra intervjuer är att individen själv skulle bära ansvaret 

för sin egen sörjandeprocess. Samtliga av de äldre uttrycker en vilja av att kunna klara sig 

själv utan hjälp utifrån. En respondent menar att det inte borde vara samhällets ansvar att ta 

hand om sörjande individer utan att det är var och ens eget ansvar.  

 
Man kan väl inte begära att samhället ska behöva tänka på allting? 

 
Jag vill inte ha så mycket hjälp, jag vill klara mig själv. 

 

Kuratorn menar att det största ansvaret i en sorgeprocess ligger på individen men att det 

uppstår svårigheter då individen kan ha svårt att se sitt eget ansvar då denna befinner sig mitt i 

sorgen. Vidare förklarar kuratorn att det därför blir viktigt att det finns aktörer som kan 

fungera stödjande för personer i sorg. Utifrån den egna yrkesrollen förklarar respondenten sitt 

eget ansvar som begränsat till den verksamhet inom vilken denne är verksam.   

 
Jag upplever att det är mitt ansvar när de befinner sig på kliniken. Befinner de sig på en annan 

klinik då är det dennes kurator som har ansvaret.  

 

Då förlusten av en livskamrat kan ge upphov till kris blir det relevant att analysera 

problematiken gällande ansvar utifrån kristeori. Cullberg (2006) definierar kris som en 

händelse vilken den enskilde inte kan förstå eller hantera utifrån sina tidigare erfarenheter 

eller inlärda reaktionsmönster. Om vi utgår från att respondenten vilken upplever en vilja att 

kunna klara sig själv befinner sig i en krisprocess kan den egna förståelsen för sorgen alltså 

utgöra ett hinder för en god bearbetning. Den enskilda individens ansvar problematiseras av 

kuratorn då denne menar att den enskilda individen inte själv fullt ut kan förstå vad sorgen 

innebär och därför inte heller kan ta ansvar för sorgebearbetningen. Detta stärks av Cullbergs 

(2006) definition av kris. Utifrån intervjun med läkaren stärks föreställningen om individens 

eget ansvar då denne menar att det åligger patienten att själv söka hjälp då den upplever 

fysiska eller psykiska besvär. Blir man inte hjälpt vid det första eller andra besöket ligger 

ansvaret på patienten att fortsätta uppsöka vård. Vårdpersonalen anses också bemöta en 

patient olika utifrån hur många gånger hon varit i kontakt med vården för samma sak tidigare.   

Vidare poängterar läkaren vikten av att sörjande, vilka mår dåligt och vill ha hjälp, faktiskt 

vänder sig någonstans och inte tänker att de ska klara sig själva. Något vilket läkaren upplever 

att många inte gör. Vart man ska vända sig menar läkaren beror på hur tunga besvär den 

enskilde har. 

 
Vart man ska vända sig beror på hur tunga besvär man har. Jag tycker alltid att man ska börja med 

att prata med vänner och anhöriga. Om det inte fungerar eller om det inte finns då tänker jag att 

man vänder sig till primärvården. Om man har uttalade besvär skulle jag nog börja med en läkare 

men annars skulle jag tänka att individen söker sig till en kurator. 

 

Utifrån detta härleder vi återigen den enskilda individens eget ansvar att själv söka hjälp för 

att kunna ta itu med sin sorg. Utifrån kristeorin (Cullberg, 2006) går detta att problematisera 

då en individ vilken befinner sig i kris till följd av en förlust inte själv kan hantera eller fullt ut 

förstå den. 
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I samtalet med kuratorn gavs ett exempel på hur äldre kvinnor ofta tackar nej till 

kuratorskontakt för att de önskar klara sig själva. Det kan dock visa sig senare att personen i 

fråga är i stort behov av samtal och att dennes inställning till kuratorshjälp har formats av den 

roll vilken individen spelat under sitt liv. 

 
Men sen så börjar dom prata och då visar det sig att maken dog för ett halvår sedan, och frun har 

då fått bära upp hela systemet. Sedan framkommer det ofta att kvinnan inte har samtalet under hela 

sitt liv då hon haft rollen som någon typ av hemmahållare medan mannen har stått för statusen utåt 

sätt. 

 

Rollteori handlar om hur människor samspelar med varandra och påverkar varandras 

identitetsskapande (Payne, 2008). Vissa roller består under hela livet medan vissa inte göra 

det (Tornstam, 2011). I kuratorns exempel kan kvinnans inställning till kuratorshjälp förstås 

som en konsekvens av den roll hon erhållit som hemmafru under största delen av sitt liv. Då 

maken inte längre finns i livet är dock inte behovet av upprätthållandet av denna roll relevant 

på samma sätt som tidigare. Trots det kan det vara svårt att bryta med gamla invanda roller 

och förstå behovet av hjälp. 

En av de äldre respondenterna framhåller behovet av att inte vara samhället till belastning 

utan att klara sig själv. Denna inställning kan grunda sig på de förväntningar respondenten 

uppfattat att omgivningen tillskriver denne. Två av de professionella vi samtalat med 

poängterar den enskildes ansvar för att söka hjälp. Detta skiljer sig dock från den äldre 

respondentens uppfattning att behöva klara sig genom sorgeprocessen utan stöd och hjälp från 

andra. Här kan den äldre respondenten antas uppfattat felaktiga förväntningar på den roll 

vilken denne erhåller och i strävan efter att leva upp till den gått miste om adekvat hjälp. En 

annan tänkbar förklaring till respondentens starka vilja att klara sig själv kan vara att det är en 

reaktion på en rollförskjutning som uppstått i och med dennes förändrade förutsättningar att 

klara sig själv. Tornstam (2011) menar att individen kan uppleva förlorad auktoritet då den 

fråntas rollen som självständig och blir beroende av andra människors omvårdnad. 

 

Professionellas ansvar 

Kuratorns erfarenhet är att vårdpersonal har lärt sig att de ska skicka vidare patienter vilka är i 

behov av sörjandestöd till kuratorerna. Enligt rollteori skapar individers förväntningar och 

tolkningar av varandra olika roller vilka innefattar ramar och normer för hur individen bör 

agera (Payne, 2008). Kuratorns erfarenhet av att vårdpersonal skickar patienter vidare till 

kuratorerna skulle kunna förklaras med att det inte åligger dem några förväntningar från 

omgivningen gällande bedrivandet av sörjandestöd. Detta kan problematiseras utifrån 

forskning (Grimby, 2002) vilken förklarar vårdpersonal, och då främst sjuksköterskor, som 

självklara aktörer i utförandet av sörjandestöd. Detta då de kommer i direkt kontakt med 

många personer vilka upplever sorg till följd av förlust. Kuratorn menar vidare att utifrån den 

egna yrkesrollen åligger det förväntningar från omgivningen gällande ansvaret för sörjande på 

kliniken, en roll vilken denne då tar. 

Prästen förklarar sorgeprocessen som uppdelad i två delar, där begravningen och den första 

tiden efter förlusten utgör den första delen och den fortsatta tiden efter begravningen utgör 

den andra. Prästen menar att dennes yrkesroll har ett ansvar för bemötandet av sörjande 

individer under den första delen av sorgeprocessen. Däremot menar respondenten att det inte 

finns några förväntningar på präster att ge fortsatt stöd efter begravningen. 

 
Jag vet att när jag var ny präst så upplevde jag att jag kanske borde göra lite mer. Men den 

förväntan finns inte, utan nu kommer prästen och vi ska göra en begravning. 
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Prästens resonemang gällande den egna yrkesrollen kan förstås utifrån rollteori då denna 

agerar utifrån omgivningens förväntningar. Även då respondenten själv, i början av sin 

yrkesverksamhet, upplevde att yrkesutövandet kunnat vara bredare har dennes roll formats av 

de förväntningar som ställts på den. 

 

Medmänskligt ansvar 

Utifrån intervjuerna med de professionella framgår ett behov av tydligare riktlinjer för vart det 

generella ansvaret ligger för sörjandestöd till äldre. Läkaren talar, utifrån sin yrkesroll, om en 

ovisshet gällande vilka skyldigheter som åligger yrkesrollen. Läkaren menar att ingen talat om 

vilket ansvar som yrkesrollen medför gällande stödet för sörjande.  

 
Det finns nog en ovisshet gällande vad som egentligen är min skyldighet, det är verkligen en 

ovisshet. 

 

[D]et är klart att man kan ha ett medmänskligt ansvar. Ibland så kan man ju ta det men eftersom 

organisationen ofta är slimmad så blir det inte av så mycket. 

 

Här uppstår en konflikt mellan det medmänskliga ansvaret och det professionella ansvaret, 

något som kan förstås som en rollkonflikt. Tornstam (2011) menar att en rollkonflikt kan 

uppstå då en individs multipla roller inte är förenliga med varandra. I detta fall uppstår en 

rollkonflikt då det medmänskliga ansvaret inte svarar upp mot organisationens förutsättningar. 

De två rollerna blir oförenliga med varandra och leder till förvirring gällande det faktiska 

ansvaret, detta benämner Payne (2008) som rollförvirring. 

 

Äldreomsorgens ansvar 

Kuratorn utrycker brister gällande det fortsatta stödet för äldre efter det att de lämnat den 

specifika vårdenheten. Vidare framhåller kuratorn behovet av resurser vilka tar vid där dennes 

ansvar upphör. 

 
Det bästa sättet skulle ju vara att det finns någon som följer upp utanför. 

 

De aktörer vilken samtliga professionella lyfter som betydande i stödet för äldre är 

hemtjänsten och vårdboenden. Prästen menar att det finns ett behov av att det finns människor 

vilka har möjlighet att ta tid för de äldre. Att lyssna, visa följsamhet och närhet och dela 

tystnaden tillsammans med den äldre. Prästen vill inte förklara detta som hemtjänstens ansvar 

utan snarare som deras möjlighet. 

 
Jag vill inte använda ordet ansvar egentligen för det är så betungande, utan snarare möjlighet. 

 

Även läkaren poängterar vikten av utökad tid tillsammans med de äldre. 

 
Tänk dig att du är ensam hela dygnet och att du får hemtjänst, som mest åtta gånger under dagen. 

Men de besöken går ju fort så största delen av dygnet är du ju ensam. Och du kanske får en 

matlåda men du äter den ensam[.] 

 

De professionellas tankar kring behovet av utökad hemtjänst och möjlighet för umgängestid 

tillsammans med de äldre kan antas grunda sig i uppfattningen av äldre som ofrivilligt 

ensamma. Tornstams (m fl., 2010) studie gällande upplevelsen av ensamhet hos vuxna 

individer i Sverige visar dock att äldre inte uppger sig vara mer ensamma än yngre. Utifrån 

detta kan uppfattningen om äldre som ensamma förstås som stereotypa föreställningar vilka 

bottnar i ålderism. Tornstam (2011) menar att känslan av att tycka synd om äldre människor 
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kan kopplas till uppfattningen av äldre som svaga och ensamma. Grundat i detta kan de behov 

de professionella upplever förstås utifrån stereotypa uppfattningar gällande äldres situation. 

Uppfattningar som i verkligheten kan skilja sig från äldres egen uppfattning om sin tillvaro.  

Kuratorn menar att patienterna, i samtalssituationen, själva är med och påverkar samtalets 

fokus och innehåll. Även prästens erfarenheter talar om enskildas skilda reaktioner och 

uppvisade behov i samband med sorg. 

 
En del pratar jättemycket om [sjukdomsperioden] ... och detaljer blir väldigt viktiga … Det kan ta 

jättelång tid men det kan också gå jättefort. Alla känner inte att de vill prata så mycket. 

 

Utifrån detta kan stödet för en enskild individ se väldigt olika ut beroende på vilka behov 

denna uppvisar. Cullberg (2006) menar att människor vilka hamnar i kris kan reagera väldigt 

olika beroende på tidigare erfarenheter och personlig utveckling. Grundat på detta skapas en 

förståelse för behovet av ett individuellt utformat sörjandestöd. 

 

Avgörande aspekter för sorgebearbetningen 

 

Socialt sammanhang 

Samtliga äldre bor på seniorboende, detta är något som alla uttrycker som positivt. På två av 

boendena ingår det gemensam middag under dagarna och på det tredje anordnas fika varje 

vecka. Vissa dagar erbjuds det även olika aktiviteter och arrangemang på boendena. En av de 

äldre beskriver att de som bor på boendet själva är delaktiga i verksamheten som bedrivs, 

exempelvis har några av de boende ansvar för fastighetens trädgård. Respondenterna förklarar 

att de trivs på seniorboendena och att boendeformen i sig utgör ett stöd. 

 
Ni förstår det här boendet, man har ju människor omkring sig hela tiden så man är ju aldrig ensam. 

Klart jag kan gå hem till mig och vara ensam men vi äter ju middag tillsammans varje dag och har 

den där sociala biten … Boendet har ju gjort väldigt mycket, det tycker jag. 

 

Enligt Victor och Bowling (2012) kan sociala relationer leda till minskad ensamhet. En av 

respondenterna uttrycker att denne aldrig känner sig ensam på boendet och en annan 

respondent är tacksam över den delaktighet och trygghet som råder på boendet. Utifrån dessa 

upplevelser kan det antas vara så att seniorboendets sociala sammanhang och uppmuntran till 

engagemang och aktiviteter bidrar till att de äldre har kontakter som kan utgöra ett stöd i 

sorgen. Då det finns andra människor runt omkring minskar risken för den äldre att känna sig 

ensam. Förutom det stöd respondenterna kan tänkas fått i och med relationer till andra på 

boendet framkom även att två av respondenterna, under den första tiden efter det att deras 

livskamrat gått bort, även haft stöttande relationer genom tidigare arbete eller föreningar de 

tillhört eller tillhör.   

 
Jag var ju väldigt aktiv på den tiden [då livskamraten gick bort] … jag hade ju så mycket sådana 

där saker som tog min tid också, som man var tvungen att ställa upp på. Då hjälpte det mig 

kollosalt. Det gjorde det faktiskt. 

 

Enligt Andersson (2008) kan exempelvis ett föreningsengagemang utgöra en skyddsfaktor för 

äldre vilka utsätts för omgivningens stereotypa uppfattningar och föreställningar. Detta beror 

på att den enskilda har fler roller att identifiera sig med utöver omgivningens förutfattade 

meningar om hur äldre individer är. Tack vare identifieringen av andra roller minskar alltså 

risken för den enskilde att låta sig påverkas av omgivningens negativa påtryckningar och 

därmed minskar också risken för försämrat självförtroende. Respondenternas 
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föreningsengagemang kan alltså ha utgjort en skyddsfaktor vilken motverkat upplevelsen av 

ensamhet och försämrad självkänsla i och med förlusten av sin livskamrat, och där med även 

rollen som maka/make. Engagemanget eller rollen i föreningslivet kan i sin tur ha varit till 

hjälp för den sörjande i den bearbetning som uppstått i och med förlusten.  

Läkaren poängterar vikten av den enskildes sociala samvaro, bland annat förklarar han 

närheten till andra, människor och djur, som viktigt då det kan ge en lugnande effekt. Vidare 

uttrycker läkaren en frustration över att inte kunna tillgodose individens behov av social 

samvaro. På grund av begränsade resurser ordineras sömntabletter och antidepressiva medel 

ofta ut till äldre trots att de kanske egentligen är i behov av exempelvis samtalsstöd, insatser 

som inte är möjliga att ge på grund av ekonomiska förutsättningar. 

 
Man känner ju så här, att här medicinerar vi ju en ensamhet i grunden alltså […] Ibland har man ju 

funderat på att ordinera en partner […] en hund […] en hobby […] ett socialt sammanhang. 

 

Aktivitet 

Två av de äldre uttryckte att de under den första tiden efter förlusten av sin livskamrat haft 

mycket praktiskt arbete att utföra. Den ena respondenten behövde sälja huset, stugan och 

tomten medan den andra respondenten hade ett företag att ta hand om. En av de äldre, som 

redan sålt sitt hus då livskamraten gick bort, uttryckte att denne totalt tappat lusten för att 

aktivera sig med saker som tidigare utgjort en del av vardagen. Vidare uppgav samma 

respondent att denne försökte trappa ned på att delta i olika sociala sammanhang. Enligt 

Grimby (2002) kan en sorgereaktion leda till ökad eller minskad fysisk aktivitet. Den enskilde 

kan tappa ork och intresse för att utföra vardagliga aktiviteter eller tvärtom, blir överaktiv och 

rastlös. De två äldre vilka uttryckte att de haft mycket praktiska göromål att fylla sin tid med 

efter livskamratens bortgång menar att detta haft betydelse för sorgeprocessen. 

 
Det var tomt, tyst och tråkigt, men jag hade att göra och det underlättade. 

 

Den tredje respondentens uttryckta orkeslöshet kan tänkas bero på en direkt upplevelse av 

ensamhet. Då det inte fanns några praktiska göromål att ta tag i drabbade ensamheten 

respondenten direkt i samband med förlusten. Grimby (2002) menar att självkänslan hos den 

kvarlevande kan sänkas i och med den plötsliga ensamhet som kan uppstå vid förlust. Detta 

då ensamhet ofta utsätter den kvarlevande för tankar och frågor kring det egna värdet och den 

egna identiteten. Om respondenten, vilken uttryckte orkeslöshet, tvingats till praktiskt arbete 

efter förlusten, via exempelvis förändrade boendeformer, eller funnits med i fler sociala 

sammanhang kanske det hade kunnat förhindra reaktionen av minskad fysisk aktivitet. 

En annan möjlig förklaring till att praktiska göromål upplevs som betydande för 

sorgebearbetningen kan vara att det utgör ett skydd mot den känslo- och tankemässiga smärta 

som ofta uppstår vid förlustkris. Hammarlund (2012) menar att reaktionen av att fylla sin tid 

med praktiska aktiviteter kan utgöra en försvarsmekanism mot sorgens känslomässiga 

konsekvenser. I den första krisfasen, chockfasen, är det ofta svårt för den drabbade att ta till 

sig det som hänt, känslorna ”stängs av”. Respondenterna vilka förklarar det praktiska 

aktiviteterna som en hjälp i sorgebearbetningen kan ha reagerat utifrån denna 

försvarsmekanism och genom fysiskt arbete skyddats från den direkta insikten av vad som 

hänt.  
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Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband med 

sorg, vid förlust av livskamrat, samt att undersöka professionellas erfarenheter av 

sörjandestöd för äldre. Frågeställningarna har innefattat att studera avgörande aspekter i äldres 

sorgebearbetning samt vilket stöd som finns att tillgå äldre i sorg och eventuella brister. 
Sammanfattningsvis visar studiens slutsatser att det finns visst stöd att tillgå för sörjande 

äldre, dess tillgänglighet är dock begränsat och ovissheten gällande vart ansvarat för äldre 

sörjande ligger leder till att stödet blir otillgängligt. Vidare visar resultatet att de 

yrkesverksamma vilka kommer i kontakt med äldre människor i sorg inte alltid har tillräcklig 

kunskap och utbildning för att kunna bedriva sörjandestöd. Även faktorer vilka påverkas av 

ekonomiska aspekter begränsar de yrkesverksammas förutsättningar att bedriva sörjandestöd. 

Studiens resultat visar även att faktorer vilka ligger utanför det professionella stödet kan vara 

avgörande i sorgeprocessen, exempelvis föreningstillhörighet och stöd från anhöriga. 

 

Stödinsatser 

Läkare kommer ofta i kontakt med äldre människor vilka lider av olika fysiska och psykiska 

problematiker. Det är inte ovanligt att sorgen efter en närstående tar sig fysiska uttryck och 

därför utgör läkare en viktig kontakt när det gäller äldre människor vilka sörjer (Grimby, 

2002). Genom studiens resultat framkommer det att läkaren upplever brister i vårdens 

möjligheter att ge adekvata insatser till äldre vilka lider till följd av förlust av sin livskamrat. 

De resurser läkare har att tillgå är rent medicinska och sömntabletter och antidepressiva medel 

är vanliga insatser till äldre människor. Socialstyrelsen (2012) menar att äldre människor lider 

av psykisk ohälsa i samma grad som yngre människor. Trots detta är äldre människor 

underrepresenterade inom den psykiatriska vården. Detta pekar på problematiken i att 

sörjande äldre får sin första hjälpande kontakt via läkare, en kontakt som är strängt begränsad 

utifrån ekonomiska åtstramningar och kunskapsbrist. Vi menar att läkarkontakten utgör en 

stor del i det stöd som erbjuds äldre, men det är inte att anse som sörjandestöd utan snarare ett 

medicinskt stöd som i bästa fall kan bidra till att den äldre får den hjälp de är i behov av. 

Sömntabletter och antidepressiva medel måste inte vara felaktiga insatser men det faktum att 

det i så stor utsträckning skrivs ut till äldre är värt att observera och kritiskt granska. 

Utifrån studiens resultat förstår vi att det stöd som finns är begränsat till den verksamhet 

inom vilken det bedrivs. Sorgegrupperna inom Svenska kyrkan är organiserade på olika vis 

beroende på församling och stad, vi kan dock dra slutsatsen att stödet i och med den religiösa 

kopplingen inte blir ett sammanhang alla människor trivs i. Grimby (2002) menar att 

sjuksköterskor, då personer avlider på sjukhus, spelar en viktig roll när det gäller bemötandet 

av de närstående. Här förstår vi att stödet från vårdpersonal kan vara betydande, det 

förutsätter dock att dödsfallet sker på sjukhuset eller till följd av sjukdom. Även 

kuratorskontakterna på sjukhus är begränsade till sina specifika avdelningar, 

sjukhuskuratorerna utgör i och med det inte något generellt tillgängligt stöd. Vi menar att det 

här uppstår en lucka i skyddsnätet för äldre människor som drabbas av sorg. Det hamnar på 

den enskilde att själv söka upp det stöd hon upplever sig behöva. Då en människa befinner sig 

i kris och/eller sorg kan det vara väldigt svårt att ta initiativ till att söka hjälp. Detta i sin tur är 

något som skulle kunna bidra till fortsatt psykisk ohälsa hos de personer vilka hamnat i 

komplicerad sorg. 

 

Brister i sörjandestödet 

Studiens resultat visar att bristande kunskap och utbildning hos de yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med äldre leder till bristande bemötande och stöd till enskilda. Vidare kan 
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även det ekonomiska läget påverka kvalitén på de resurser vilka erbjuds. Tidsbrist, 

personalbrist och knappa ekonomiska resurser för insatser är exempel på faktorer vilka bidrar 

till ett bristande stöd. Hammarlund (2012) menar att en stressad, oförsiktig och okänslig 

yrkesutövare kan förstöra både relationen till och kommunikationen med sin patient på ett 

ögonblick. Studiens resultat visar på hur en av de äldre respondenterna tappat allt förtroende 

för läkarvården efter sin livskamrats död. Detta kan förstås som en konsekvens av de 

bristande resurserna inom vården. Lundqvist (2001) förhåller sig kritisk till vinstdrivande 

verksamhet och förklarar den som ett hot mot solidariteten och jämställdheten i samhället. 

Utifrån studiens resultat förstår vi att förutsättningarna till ett gott bemötande inom vården 

kan begränsas av de ekonomiska resurserna. Vi ser ett behov av förändringar på strukturell 

nivå då kostnadseffektiviteten upplevs viktigare än den enskilda individen. Frågor gällande 

den enskildas behov och välbefinnande kan upplevas underprioriteras av styrande då 

situationen tillåts se ut som den gör. 

Resultatet visar att det främst är kvinnor som deltar i Svenska kyrkans sorgegrupper. Detta 

förklaras dels utifrån det faktum att kvinnor ofta är de som överlever, dels utifrån erfarenheten 

att kvinnor har ett större behov av att prata om sin sorg. Bland de äldre respondenterna kan en 

skillnad mellan inställningen och behovet av stöd mellan könen urskiljas. De manliga 

respondenterna uttrycker ett större behov av att klara sig själva medan den kvinnliga 

respondenten funnit stort stöd i kyrkans sorgegrupper och uttrycker vikten av att prata om sin 

sorg. Røkenes (2007) förklarar uppkomsten av sociala konstruktioner som beroende av 

individers samspel med varandra. Kunskap ses inte som ett resultat av inre processer utan 

betraktas som något vilket skapas genom individers sociala samvaro. Utifrån detta kan 

resultatet förstås som en konsekvens av socialt konstruerade normer. Föreställningen om att 

kvinnor är i större behov av samtal än män kan med andra ord ses som socialt konstruerad. 

Det är viktigt att var uppmärksam på vilka konsekvenser dessa föreställningar kan få, både för 

män och för kvinnor. Alla kvinnor kanske inte är i behov av att prata om sina känslor och 

kanske finns det män vilka har ett behov av samtal. I och med detta blir de intressant att 

observera att det uttalade sörjandestöd som idag finns tillgängligt uteslutande är utformat som 

samtalsstöd. Detta skulle vidare kunna förstås som en förklaring till varför männen är 

underrepresenterade i exempelvis Svenska kyrkans sorgegrupper. 

 

Avgörande aspekter för sorgebearbetningen 

Samtliga äldre respondenter uttrycker att familjen varit ett viktigt stöd i sorgeprocessen. 

Hammarlund (2012) menar att en individ som drabbas av kris och sorg först och främst är i 

behov av stöd från närstående. Resultatet visar att även om det erbjudits och funnits annat 

stöd tillgängligt har stödet från familjen varit den faktor som varit mest betydande för 

bearbetningen av sorgen. Det medmänskliga stödet kan förstås som en faktor vilken inte kan 

ersättas av professionella insatser. Stödet från en vän, familjemedlem eller granne är ett annat 

än det som erbjuds inom exempelvis psykiatrin och kyrkan. Professionell hjälp är dock inte att 

se som icke adekvat, det kan fylla en betydande roll för enskilda. Det är dock av betydelse att 

poängtera vikten av det medmänskliga stödet då det ofta utgörs av människor vilka befinner 

sig i den enskildes vardag. Hammarlund (2012) menar att det professionella stödet bör ses 

som en resurs vilken blir verksam då det medmänskliga stödet brister. I resultatet framgår att 

många äldre finner sina behov tillfredsställda genom den kontakt de har med familj, vänner 

och andra närstående. I resultatet framkommer också en frustration över att som yrkesverksam 

inte kunna ordinera denna typ av hjälp till människor vilka har uppenbara behov av det. 
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Slutord 

Sorg är något som drabbar alla människor på olika vis under livet och ett tillgängligt stöd är 

en förutsättning för att sorgen ska kunna bearbetas (Hammarlund, 2012). Utifrån studiens 

resultat kan det medmänskliga stödet förklaras som det mest betydande för 

sorgebearbetningen. Det professionella stödet är dock viktigt i de fall individen inte kunnat 

genomgå en normal sorgeprocess utan hamnat i en komplicerad sorgereaktion. Utifrån detta 

kan studiens resultat anses som adekvata för socialt arbete där mötet med människor alltid bör 

vara det centrala. Vidare pekar studiens resultat på behovet av socialt stöd för sörjande, något 

som kan upplevas hamna i skym undan för den fysiska vården och insatserna kring äldre. 

Sammantaget pekar detta på vikten av ett utbrett och mer nyanserat sörjandestöd som blir 

tillgängligt för alla äldre vilka upplever ett särskilt behov av stöd i samband med förlusten av 

sin livskarmat.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat ser vi ser ett behov av fortsatt forskning vilken kan bidra till utökad 

kunskap gällande sörjandestödets utformning och verkan. En övervägande del av den tidigare 

forskning som bedrivits gällande äldre och sorg utgår från kvinnans perspektiv. Dessutom är 

det främst kvinnor som utnyttjar den hjälp som idag finns tillgänglig. Utifrån detta ser vi ett 

behov av forskning vilken undersöker mäns upplevelser av stöd i samband med sorg. Vi anser 

det adekvat att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan kvinnor och männens 

upplevelser och bearbetning av sorg samt hur en utveckling av sörjandestödet för äldre skulle 

kunna se ut. 
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Bilaga 1 
 

Örebro Universitet 

Socionomprogrammet: 210hp  

Institutet för juridik, psykologi och socialt arbete. 

 

Sökes deltagande till en studie: 

Äldre människors upplevelser av stöd i samband med sorg. 

 

Syftet med studien: 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband 

med sorg, samt att studera professionellas upplevelser av sörjandestöd för äldre. 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid Örebro universitet som denna termin skriver vår C-uppsats. 

Syftet med vår studie är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband med 

sorg. Tidigare forskning visar på stora brister i stödet för äldre som sörjer och grundat på det 

önskar vi lyfta frågan och ge röst åt positiva och negativa erfarenheter av stödinsatser i 

samband med sorg.  

 

Har du förlorat din livskamrat och vill dela med dig av dina erfarenheter av det stöd du erfarit, 

önskat eller saknat, under sorgeprocessen? Vi är intresserade av vad du har att säga. 

 

Studien baseras på intervjuer. Deltar du i studien kommer vi träffas vid ett tillfälle och utföra 

en intervju, du kommer i förväg erbjudas möjlighet att ta del av de frågor som kommer 

behandlas. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan.  u kommer att vara anonym då intervjumaterialet kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt.  

 

Är du över 65 år och intresserad av att delta i vår undersökning? 

I så fall är du hjärtligt välkommen att kontakta oss så snart som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Emmelie Lindé  Sandra Nilsson 

070 5459 720  070 9234 033 

emmelie.linde@outlook.com sandra-nilsson@live.se 

 

Handledare: 

Britt-Louise Toresson Blohm, 019 -301417 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Örebro Universitet 

Socionomprogrammet: 210hp  

Institutet för juridik, psykologi och socialt arbete.  

 

Äldre människors upplevelser av stöd i samband med sorg. 

 

Syftet med studien: 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband 

med sorg, samt att studera professionellas upplevelser av sörjandestöd för äldre. 

 

Intervjuguide för intervjuer av professionella: 

 

 Vilka erfarenheter har du av att möta äldre i sorg?  

 Vilket stöd kan ni erbjuda utifrån er profession?  

 Tidigare forskning visar på en ovisshet gällande ansvaret för vart 

sörjandestödet bör ligga, är det något du upplevt i din yrkesroll?  

 Upplever du att den profession du representerar har tillräcklig kunskap när det 

gäller att möta äldre människor i sorg? (vad saknas, brister?) 

 Upplever du att det finns tydliga riktlinjer för hur sörjandestödet för äldre ska 

bedrivas utifrån er verksamhet?  

 Upplever du att det finns specifika rutiner gällande hur ni bemöter äldre 

människor som drabbats av sorg?  

 Hur kommer dina klienter i kontakt med dig, är det på deras egna initiativ eller 

från verksamhetens? 

 Vilken profession anser du har ansvaret för sörjandestödet för äldre? (hur 

önskar du att sörjandestödet för äldre ska vara utformat?) 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

/Emmelie Lindé och Sandra Nilsson 
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Örebro Universitet 

Socionomprogrammet: 210hp  

Institutet för juridik, psykologi och socialt arbete.  

 

Äldre människors upplevelser av stöd i samband med sorg. 

 

Syftet med studien:  

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband 

med sorg, samt att studera professionellas upplevelser av sörjandestöd för äldre. 

 

 

Intervjuguide för intervjuer av äldre: 

 

 Vem sörjer du? 

 Hur var din relation till den avlidne? 

 När och hur dog personen?  

 Hur upplevde du den första tiden efter förlusten? 

 Hur yttrade sig sorgen efter din livskamrat? 

 Vad ville du ha hjälp med i din sorg? 

 

 Erbjöds du något stöd från omgivningen? (vården, samhället, familj) 

 Sökte du något stöd? (vart? hur? visste du vart du skulle vända dig?) 

 Om ja; Hur upplevde du det stöd du erbjöds/sökte? 

 Fanns det några brister i det stöd du fick?  

 Vilka förväntningar hade du på stödet? 

 Om nej; Hur hanterade du sorgen och saknaden efter din livskamrat? 

 

 Önskade du något stöd som du inte erbjöds eller fick? 

 Vad har du upplevt varit ett stöd för dig i din sorgeprocess? 

 Finns det något du vill berätta som vi inte frågat om? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
 

Örebro Universitet 

Socionomprogrammet: 210hp  

Institutet för juridik, psykologi och socialt arbete.  

Författare: Emmelie Lindé och Sandra Nilsson 

Handledare: Britt-Louise Toresson Blohm, tel. 019-301417 

 

Äldre människors upplevelser av stöd i samband med sorg 

 

Syftet med studien: 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka äldre människors upplevelser av stöd i samband 

med sorg, samt att studera professionellas upplevelser av sörjandestöd för äldre. 

 

Deltagarens medgivande: 

 

Härmed intygar jag att jag frivilligt deltar i studien ”Äldre människors upplevelser av stöd i 

samband med sorg” förutsatt att följande riktlinjer uppfylls: 

 

All information jag utlämnar kommer hanteras med största försiktighet och endast för 

studiens angivna syfte. 

Jag kan när som helst välja att avbryta mitt deltagande i studien då min medverkan är frivillig. 

All information jag lämnar kommer avidentifieras och min medverkan är fullt anonym. 

 

Jag tillåter att; 

Intervjun spelas in på band. 

Det insamlade materialet får användas i studien. 

Jag kontaktas under studiens gång för eventuella förtydliganden eller klargöranden. 

 

 

Underskrifter: _______________  ________________ 

Deltagaren   Intervjuaren 

 

_______________  ________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande  

 

 

Datum:  _______________  _______________ 

 

 

 

 

/Emmelie Lindé och Sandra Nilsson 


