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Sammanfattning 
Sorg är någonting som drabbar alla människor i livet, när de förlorar någonting av betydelse. 
Kärnan för att ta sig igenom en sorgeprocess anses vara att våga möta sorgen och gå in i 
smärtan. En sorgeprocess ska inte forceras utan få ta sin egen tid. Syftet med studien är att 
undersöka sorgeprocessen, hos några personer vars livspartner dött, genom att studera deras 
livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt. En kvalitativ metod har använts i 
studien och det empiriska materialet samlades in genom intervjuer. Sex informanter, som alla 
förlorat sin livspartner i cancer, har deltagit i studien. Resultatet av intervjuerna har skrivits 
ner i form av livsberättelser med kronologisk ordning och har analyserats med hjälp av 
sorgeteori samt existentiell psykologi. Studiens resultat visar att sorgeprocessen skiljer sig åt 
mellan olika människor. Två år efter en förlust har vissa informanter gått vidare i livet, medan 
andra nyligen påbörjat sin sorgeprocess. Hantering av känslor, öppenhet kring sin sorg samt 
stöd från omgivningen ses vara viktiga faktorer som spelar in huruvida en sorgeprocess 
fortlöper hälsosamt eller riskerar att bli en ”sjuk” sorg. 
 
Nyckelord: Sorg, sorgeprocess, anhöriga, livspartner, två år efter dödsfall 
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Abstract 
Grief is something that affects all people in life, when they lose something of importance. The 
core to get through a grieving process is considered to dare to face the grief and go into pain. 
A grief process should not be rushed but take its own time. The purpose of this study is to 
investigate the grieving process, with some individuals whose life partner died, by studying 
their life stories from the partner's death and two years ahead. A qualitative approach was 
used in the study and the empirical material was collected through interviews. Six informants, 
all of whom lost their life partners in cancer, participated in the study. The results of the 
interviews have been written down in the form of life stories by chronological order and have 
been analyzed by means of grief theory and existential psychology. The results demonstrate 
that the grieving process differs between different people. Two years after the loss, some 
informants have moved on in life, while others recently begun their grief process. Ways to 
manage their emotions, openness about their grief and support from the community is seen to 
be important factors that play into whether a grieving process is progressing healthily or risk 
becoming a "sick" grief.  
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Inledning 

Sorg drabbar alla människor i livet när de mister någon eller något av betydelse. Sorgen 
beskrivs som smärtsam och många gånger svår att leva med. Eftersom sorgen upplevs vara så 
svår kan många försöka tränga undan sorgens känslor. Det kan vara direkt skadligt för ett 
sorgearbete då det kan avstanna och utvecklas till en så kallad patologisk ”sjuk” sorg. 
Sorgeteori menar att personen som sörjer måste gå in i sin sorg och möta smärtan för att så 
småningom kunna må bättre (Fyhr, 2003). Sorgen kan ses innehålla vissa uppgifter som ska 
lösas för att den ska fortlöpa på ett hälsosamt sätt och inte utvecklas till en sjuk sorg 
(Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Under tiden sorgearbetet pågår och uppgifterna löses är 
stöd mycket viktigt. Sorg anses vara ett normaltillstånd i en människas liv som inte kräver 
professionell hjälp, utan det viktigaste stödet anses komma från familj och vänner (Fyhr, 
2003). Forskning visar att stöd är väldigt betydelsefullt för människor i sorg (Chow, Chan & 
Ho, 2007, Ha & Ingersoll-Dayton, 2011, Flores, 2010, Rafieei, 2014). Många sörjande som 
får stöd av sin familj och närmaste omgivning känner sig tryggare och lugnare (Flores, 2010). 
Just tryggheten är viktig för en sörjande, då han/hon måste känna sig trygg för att våga falla 
ner i det mörka hål som sorgen kan liknas vid (Hamarlund, 2001, Fyhr, 2003). Viktigt för 
sorgearbetet är att tryggheten får kvarstå och att sorgen inte påskyndas av omgivningen (Fyhr, 
2003). En sorgeprocess startar efter en förlust som varit av betydelse för den som sörjer (Fyhr, 
2003). Sorgen är individuell och tar olika tid för olika människor enligt sorgeteorin 
(Hammarlund, 2001, Fyhr, 2003, Lennéer Axelson, 2010). Dock förekommer ändå 
tidsangivelser inom sorgeteori där de flesta författare verkar överens om att ett normalt 
sorgearbete pågår i ungefär två år (Fyhr, 2003, Lennéer Axelson, 2010, Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991). Forskning visar dock att för många människor pågår sorgen längre tid än så. En 
undersökning gjord av Carnelly et al., (2006) visar att änkor och änkemän tjugo år efter 
förlusten av sin partner fortfarande blir ledsna när de tänker på sin partner. Studien visar även 
att änkorna och änkemännen fortfarande tänkte på sin döda partner flera gånger i veckan och 
att de pratade med honom/henne en gång i månaden (Carnelly et al., 2006).  

Utifrån det faktum att sorgeteori uppger tidsramar för sorg (två år) men att forskning 
visar att sorgen kan pågå längre tid än så, är det intressant att undersöka sorg ur ett 
tidsperspektiv och titta närmare på var människor befinner sig i sin sorg två år efter sin 
förlust. Forskning visar också att stödet till sörjande minskar relativt snabbt efter förlusten. Ha 
(2008) visar i sin studie att sörjandes tillgång till en nära förtrogen människa minskar ungefär 
sex månader efter förlusten (Ha, 2008). Nieminen Kristofersson (2002) visar i sin studie att 
vänner och bekanta tenderar att sluta lyssna på den sörjande relativt tidigt efter en förlust då 
de inte orkar höra ältandet om förlusten (Nieminen Kristofersson, 2002). Det faktum att stödet 
till sörjande minskar relativt tidigt i en sorgeprocess utgör en grund till att undersöka sörjande 
två år efter ett dödsfall och ta reda på hur de har upplevt stöd från sin omgivning. Med 
avstamp i dessa paradoxer mellan sorgens tid och omgivningens stöd är det intressant att 
undersöka personer som förlorade sin livspartner för två år sedan och låta dem ge sin 
berättelse om sin sorgeprocess.        

Tidigare studier har i övervägande grad använt sig av enkäter för att kvantitativt 
undersöka personers upplevelser av sorg. Få studier har dock uppmärksammat de sörjandes 
egna berättelser om sin sorg. Drabbades egna berättelser kan ses ge en djupare och mer 
nyanserad bild av sorg. Denna studie använder livsberättelser (Wigg, 2009) för att undersöka 
informanternas upplevelser av sorg, då deras sorgeprocess från och med dödsfallet fram till 
två år efter dödsfallet är i fokus. Att få tillgång till människors egna berättelser om sorg är 
intressant för socialt arbete eftersom socionomer ständigt träffar utsatta människor och 
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behöver ha kunskaper om reaktioner i samband med sådana vanliga tillstånd som sorg och 
kris, så att de på ett adekvat sett kan ge stöd och hjälp.   

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sorgeprocessen hos personer vars livspartner dött, genom 
att studera deras livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om sorg har i huvudsak fokuserat på olika typer av stöd till människor i 
sorg. Forskningen har velat visa betydelsen av stöd till sörjande, både stöd från människor 
som står den sörjande nära, men också stöd från samhället i form av professionell hjälp. 
Flertalet artiklar och avhandlingar har gjorts i USA, men forskning från Kina, Holland och 
Sverige finns också med. De flesta artiklar och avhandlingar som redogjorts för i denna studie 
utgår från en kvantitativ metod i sina undersökningar och studerar därmed ett större antal 
människor. Viss forskning utgår från kvalitativa intervjuer – dock med färdigformulerade 
frågor. Ingen av de valda artiklarna utgår från livsberättelser. Artiklarna från Sverige 
fokuserar dels på det faktum att många äldre tenderar att sakna tillräckligt stöd från sin 
omgivning och därmed löper risk för att drabbas av sjuk sorg (Grimby, 2003). Den andra 
svenska artikeln tar upp sorg ur ett genusperspektiv och beskriver hur sörjande som förlorat 
en partner förutsätts vara heterosexuella och att det därför kan bli problematiskt för 
homosexuella att accepteras som nära anhöriga i sorg (Reimers, 2011).  

Betydelsen av socialt stöd i sorg 

Flertalet studier visar att socialt stöd från vänner och familj är betydelsefullt för människor i 
sorg (Chow, Chan & Ho, 2007, Ha & Ingersoll-Dayton, 2011, Flores, 2010, Rafieei, 2014). 
Stödet kan yttra sig i form av rådgivning, samtal och avlösning i vardagen (Flores, 2010), att 
få dela sorgen med andra (Chow, Chan & Ho, 2007) samt att få närhet till andra människor 
exempelvis genom att bo kollektivt (Rafieei, 2014). Flores (2010) studie visar att änkor, vars 
partners dött i sjukdom eller olycka, som fått stöd av släkt och familj känner sig tryggare och 
mindre ensamma. De upplever ett lugn och en känsla av att vara ”normala” (Flores, 2010). 
Även andra änkor och änkemän som förlorat sin livspartner och får stöd från släkt och vänner 
upplever färre svåra tankar och mindre ilska, till skillnad mot dem i samma situation som inte 
fått stöd (Ha och Ingersoll-Dayton, 2011). Till skillnad från Ha och Ingersoll-Daytons, 2011, 
undersökning som avser stöd till ensamboende änkor, undersöker Rafieei (2014) hur ett 
boende tillsammans med andra (äldreboende) påverkar sorgen. Undersökningen visar att äldre 
änkor och änkemän tenderar ha bättre hälsa än medelålders änkor och änkemän. Skillnaden i 
hälsa förklaras med att äldre änkor och änkemän i större utsträckning bor på äldreboende och 
därmed får mer tillgång till kontakt med andra människor (Rafieei, 2014).  

Den forskning som beskrivs ovan visar att stöd från andra människor är betydelsefullt 
för att en sörjande ska må bättre och komma framåt i sitt sorgearbete. Dock finns även studier 
som visar att trots att socialt stöd är betydelsefullt tar stödet inte bort de svåra känslor som 
sorgen innebär (Chow, Chan & Ho, 2007, Stroebe, Zech, Stroebe & Abakoumkin, 2005). 
Änkor och änklingar som förlorat sin livspartner och vuxna barn vars förälder dött uppvisar 
liten skillnad i hälsa, gällande ångest och depression, oavsett om de delat sin sorg med andra 
eller hållit sorgen för sig själva. När de som sa sig aldrig ha delat sorgen jämfördes med de 
som delat sorgen ”någon gång” visar resultatet att de som aldrig delat har mer ångest och 
känner sig mer ledsna än de som delat sorgen. När de som aldrig delat sorgen däremot jämförs 
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med de som delat sorgen mer än 20 gånger visar resultatet att de som aldrig delat sorgen hade 
mindre ångest men kände sig mer ledsna än de som delat sorgen mer än 20 gånger (Chow, 
Chan & Ho, 2007). Ångest kan därmed ses som ett tillstånd som inte blev bättre av att dela 
sorgen med andra, medan ledsamhet dämpades av kontakt med andra. Ytterligare forskning 
(Stroebe, et al., 2005) visar att socialt stöd vid sorg kan vara en hjälp, men att socialt stöd inte 
gör sorgeprocessen enklare eller gör att den går snabbare. Därmed kommer forskarna fram till 
att det mer vedertagna antagandet att socialt stöd underlättar återhämtningen från sorg inte 
stämmer (Stroebe, et al., 2005). Viss forskning visar således att stöd från människor i en 
sörjande persons närhet är viktiga för sorgeprocessen, medan annan forskning visar att trots 
detta stöd minskar inte sorgens svåra känslor. 

Sorgens process och bemötande  

Den sorgeprocess som följer efter förlusten av en livspartner kan pågå i många år. Efter flera 
årtionden är det vanligt att anhöriga pratar om och minns den döde, samt att de blir ledsna och 
nedstämda när de pratar om den döde (Carnelly et al., 2006). Den kvantitativa studien 
(Carnelly et al., 2006) avsåg att undersöka hur länge sorg pågick hos änkor och änklingar som 
förlorat sin partner för några månader sedan upp till för 64 år sedan. Resultaten visar således 
att upptagenheten av den döde hos de flesta finns kvar så länge som 20 år efter förlusten. Efter 
20 år tänkte de flesta på sin partner en eller två gånger i veckan och samtalade med 
honom/henne en gång i månaden. Carnelly et al., (2006) ifrågasätter tidsaspekter kring sorg 
och menar att det är normalt att sörja en längre tid än några år. De efterlyser även en större 
medvetehet hos allmänheten kring sorgens tidsaspekter (Carnelly et al., 2006). Medan studien 
ovan visar att det är vanligt bland sörjande att sörja länge, visar andra studier att allmänheten 
inte alltid ”tillåter” sörjande att sörja en längre tid (Baddely & Singer, 2008, Moss & Moss, 
2012). 
      

Studier visar att andra människors attityder och sätt att vara påverkar sörjandes 
möjligheter att sörja (Baddely & Singer, 2008, Moss & Moss, 2012). Studien av Baddely & 
Singer (2008) visar att människor i större utsträckning orkar lyssna på sörjande om de är 
positiva och hoppfulla i sina berättelser, medan fler människor tenderar att sluta lyssna till 
sörjande som är negativa i sina berättelser. Studien (Baddely & Singer, 2008) visar även att de 
individer som i sina berättelser uttrycker mest lidande är de som behöver mest stöd i sin sorg 
(Baddely & Singer, 2008). Dock är det just dem som ”stöter bort” sina lyssnare mest eftersom 
deras berättelser är negativa i sin karaktär. Det kan därför anses vara viktigt med en stödjande 
miljö för de människor som är i stort behov av att berätta för andra hur svårt de har det i sin 
sorg, eftersom de tenderar att bli mest ensamma (Baddely & Singer, 2008). Det visar sig 
också att det råder en osäkerhet kring sörjandes syn på vilka känslor som är normala att 
uttrycka för andra i sorgen. Osäkerheten bottnar i sociokulturella värderingar i samhället. 
Vissa sörjande har uppfattningen att de ska sörja i ensamhet och inte i allt för stor 
utsträckning visa sina känslor (Moss & Moss, 2012). En studie av Nieminen Kristofersson 
(2002) visar även att vänner och bekanta till sörjande ofta försvinner efter ett tag då de inte 
längre orkar höra på den sörjandes ältande. Studien (Nieminen Kristofersson, 2002) visar på 
att i de fallen blir socialt stöd i form av exempelvis krisgrupper och stödgrupper viktigt. De 
personer som ger stöd i kris- eller sorgegrupper måste inte vara yrkesverksamma inom vård 
och omsorg. Sorgen är en erfarenhet som de flesta människor drabbas av och är därmed ingen 
sjukdom som måste behandlas (Nieminen Kristofersson, 2002).  
 

Forskning (Ha, 2008) visar att sörjandes tillgång till en nära förtrogen människa 
minskar efter ungefär sex månader efter förlusten. Stödet från vuxna barn är starkast i början 
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av sorgeprocessen, men minskar med tiden. Stöd från släktingar visar sig vara starkast en bit 
in i sorgearbetet då barnen inte längre finns där lika mycket (Ha, 2008). Majoriteten av äldre 
personer i Sverige som förlorat sin livspartner visar sig genomleva en så kallad normal sorg 
och får tillräckligt stöd från nära anhöriga och vänner (Grimby, 2003). Dock visar Grimbys 
(2003) forskning att sorgen blir ”för mycket” för många äldre och att de inte erhåller 
tillräckligt med stöd från andra, vilket innebär att de ligger i riskzonen för att utveckla en sjuk 
sorg. Författaren menar i sin forskning att professionella måste vara duktiga på att kunna 
avgöra skillnader mellan frisk och sjuk sorg, för att upptäcka dessa äldre som är i riskzonen, 
samt kunna ge dem adekvat hjälp (Grimby, 2003). Det går således att genom viss forskning se 
att människor i sorg kan behöva lång tid att sörja en förlust medan andra studier visar att 
människor runt en sörjande inte tillåter att sorgen får ta den tid den tar.   

Män och kvinnor sörjer olika 

Studier visar att det sätt på vilket människor sörjer skiljer sig åt mellan kvinnor och män 
(Doka & Martin, 1998, 2000, 2010). Män tenderar att ha svårare att uttrycka känslor samt 
söker socialt stöd i mindre grad än kvinnor (Doka & Martin, 1998). Det finns specifika 
mönster i hur människor sörjer som är relaterade till kvinnliga och manliga stereotyper. Det 
stereotypt kvinnliga sättet att sörja beskrivs som ett mer emotionellt sätt att uttrycka sorgen. 
Medan det stereotypt manliga sättet att sörja beskrivs som att personen är fysisk och 
intellektuell i sitt sätt att sörja. Det finns även mönster i sättet att sörja som visar på en 
blandning av dessa två stereotypa sätt. Författarna menar i sin studie att de stereotypa 
mönstren går att relatera till kön men avgörs inte genom könet på den som sörjer (Doka & 
Martin, 2000). En svensk studie av Reimers (2011) visar att samhällets bemötande och 
behandling av sorg utgår från en heteronorm gällande släktskap mellan anhöriga och den 
döde. Exempelvis kan homosexuella partners få kämpa för att erkännas som närmast anhörig 
när en livspartner dör. Författaren ger exempel på hur bland annat sorgegrupper, 
formuleringar i dödsannonser samt arv m.m. utgår från en heterosexuell norm, där den 
homosexuella partnern inte anses vara den ”primära” sörjande (Reimers, 2011).  

Tidigare forskning kan sammanfattningsvis sägas visa två intressanta punkter. Den 
första punkten är den motsägelse som finns mellan forskning som å ena sidan visar att stöd 
från människor i en sörjande persons närhet är viktig för personens sorg och underlättar för 
honom/henne, medan annan forskning visar att trots detta stöd minskar inte sorgens svåra 
känslor. Utifrån dessa två aspekter är det intressant att undersöka hur människor i sorg 
upplever och hanterar dessa svåra känslor som stödet inte kan ”ta bort”, vilket motiverar 
denna studies syfte att genom livsberättelser få tillgång till personers upplevelse av sin 
sorgeprocess. Den andra intressanta punkten i tidigare forskning är den tvetydighet som finns 
i det faktum att viss forskning visar att människor i sorg kan behöva lång tid att sörja en 
förlust, medan andra studier visar att människor runt en sörjande inte tillåter att sorgen tar den 
långa tiden. Utifrån dessa resultat är det intressant att undersöka hur människor upplever sin 
sorgeprocess och var de befinner sig två år efter dödsfallet, samt hur stödet från deras 
omgivning ser ut. Eftersom studien undersöker både kvinnor och män är det även intressant 
att se hur de könsstereotypa mönster som tidigare forskning visar syns i informanternas 
berättelser och hur dessa kan påverka sorgeprocessen.  

Teoretiska utgångspunkter 

Kunskaper om sorg bygger på flera olika teorier och traditioner såsom psykodynamisk teori, 
anknytningsteori, systemteori, copingteori och existentiell psykologi (Lennéer Axelson, 
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2010). Den här studiens teoretiska utgångspunkter kommer att vara sorgeteori samt 
existentiell psykologi.  

Sorgeteori 

Sorg drabbar mäniskor när de förlorat någon eller något som betytt någonting för dem. Sorgen 
kan således följa efter olika typer av förluster såsom förlust av ett arbete eller en roll, förlust 
av en kroppsdel, eller förlust av en människa som dör (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984). 
Sorgen har många olika uttryck såsom gråt, oro, ilska och förtvivlad längtan (Lennéer 
Axelson, 2010). Sorgen kan även uttryckas ”tyst” utan tydliga känsloyttringar vilket inte 
behöver betyda att sorgen uteblivit (Hammarlund, 2001). Sorgen är individuell på så vis att 
människor uttrycker sorgen på olika vis och under olika lång tid, beroende på inre och yttre 
resurser samt förhållandet till den som sörjs. Dock finns även många gemensamma nämnare 
för mäniskor i sorg såsom liknande känslor och uttryckssätt. Att däremot inte sörja förluster är 
riskabelt och det viktigaste i sorgen anses vara att den uttrycks (Fyhr, 2003). Inom sorgeteori 
anses en viktig del i sorgen vara att den som drabbats av förlust måste våga gå in i sorgen och 
genomlida den smärta den innebär (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991; Fyhr, 2003; Lennéer 
Axelson, 2010). Om så sker fortlöper en hälsosam sorgeprocess. Om sorgen inte får uttryckas 
naturligt finns risk att den utvecklas till så kallad patologisk, sjuk sorg (Davidsen–Nielsen & 
Leick, 1991). 

Sorgeprocessen 

Sorgeprocessen startar hos en person efter en förlust som varit av betydelse. Under processens 
gång pågår ett sorgearbete, där sorgen bearbetas. Målet med en sorgeprocess är att den 
sörjande känslomässigt ska frigöra sig från den/det som gått förlorat. Frigörelsen innebär inte 
att glömma den som exempelvis har dött, utan snarare att den starka längtan som är 
förknippad med sorgen inte känns lika starkt. Sorgeprocessen kan även ses som en 
anpassningsprocess till det nya livet utan den döde. Människors sorgeprocess yttrar sig på 
olika sätt beroende på personens egna resurser, förhållande till den som dött samt 
omgivningens förmåga till stöd (Fyhr, 2003).  

Davidsen-Nielsen & Leick (1991) menar att sorgen kan delas in i fyra uppgifter som ska 
lösas för att sorgen ska fortlöpa på ett hälsosamt sätt. Uppgifterna i sorgen betonar vikten av 
att det krävs ett aktivt arbete av den sörjande för att ta sig igenom ett sorgearbete. Den första 
uppgiften i sorgen är erkännandet av förlusten och erkännandet kan delas in i två faser. Det 
intellektuella erkännandet och det djupare erkännandet av att förlusten är oåterkallelig. Det 
intellektuella erkännandet har skett när personen själv kan konstatera att ett dödsfall har 
inträffat. Att erkänna en förlust intellektuellt är oftast inga problem när personen vetat om att 
ett dödsfall ska inträffa, exempelvis när någon är sjuk under lång tid. Det djupare 
erkännandet av att förlusten är oåterkallelig har skett när personen känslomässigt insett 
förlusten. Det handlar om att för sig själv inse att personen som dött aldrig mer kommer att 
finnas. Många sörjande behöver älta sin historia om och om igen för att nå denna insikt och 
behovet av en person som lyssnar är stort. När en person går in i det djupare erkännandet av 
förlusten är det vanligt att han/hon tycker sig se den döde hemma eller ute bland människor, 
och tankar kring att dödsfallet bara var på låtsas är vanliga. Ofta växlar personer mellan 
perioder av förnekelse och verklighet, vilket anses vara normalt. När däremot en person 
endast befinner sig i förnekandet och antingen låter hela sin tillvaro kretsa kring personen som 
dött, eller tvärtom – gör förlusten till någonting mindre viktigt, kan utveckling åt det 
patologiska hållet föreligga. Någonting som kan hjälpa till att nå det djupare erkännandet av 
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förlusten är att se den döde personen, vilket bidrar till en insikt om att personen verkligen är 
död (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991).  

Den andra uppgiften är sorgens känslor. Sorgen har många känslor och de kan växla 
och variera kraftigt. Känslorna bidrar till att läka det sår som sorgen kan beskrivas ha orsakat 
en människa. Den som sörjer går in och ut ur sorgens känslor i en process vilket kan vara 
mycket tröttsamt och utmattande (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991).  

Den tredje uppgiften innebär tillägnande av nya färdigheter. När en person dör blir det 
extra påtagligt om det funnits en tydlig rollfördelning mellan exempelvis partners i ett hem. 
Den ena utförde kanske alltid en speciell uppgift som den andre aldrig utförde etc. Att tillägna 
sig nya färdigheter handlar om att möta krav som är helt nya vilket ökar en persons tillit till 
sig själv. Det finns då stora möjligheter till en personlig utveckling. En del i tillägnandet av 
nya färdigheter handlar om att våga öppna sig och blotta sig för personer i ens närhet 
(Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Författarna menar att det finns två hinder för en person 
när detta blottläggande ska ske (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Det ena hindret är att den 
sörjande anser sig gå över en gräns när han/hon visar sig gråtande och sörjande för vänner och 
bekanta. Det andra hindret är att människor som bemöter en sörjande person ofta begår 
misstaget att trösta honom/henne genom att säga att sorgen snart går över. Sådan ”hjälp” 
snarare förlänger ett sorgearbete än förkortar smärtan. De två hindren bidrar till att ställa krav 
på den som sörjer. Dels behöver han/hon våga vara öppen med sina känslor till omgivningen 
och dels ”lära” sin omgivning att det enda som behövs är någon som lyssnar, inte tröstar. 
Sorgearbetet kan nämligen inte tröstas bort utan måste gå vägen genom smärtan. I den tredje 
uppgiften sker ofta en förändring hos personer i sorg. Genom att de övervinner hinder och lär 
sig nya saker ökar självkänslan och de får ökat mod. Många ser annorlunda på livet och kan 
lättare skilja på vad som de anser vara viktigt och mindre viktigt i livet (Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991).  

Den fjärde uppgiften handlar om reinvestering av den känslomässiga energin. För att en 
person i sorg ska kunna gå in i nya relationer efter att en person har dött behöver han/hon ta 
ett slutgiltigt avsked av den döde. Det slutgiltiga avskedet innebär inte att glömma bort 
personen eller aldrig mer prata om honom/henne. Istället ses avskedet som ett sätt att låta den 
känslomässiga energi som gått åt till att sörja den döde nu få gå till annat, exempelvis en ny 
relation (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991).  

Många människor som är i sorg undrar hur lång tid de ska känna den starka smärta som 
sorgen innebär, skriver Hammarlund (2001). Flera författare hävdar att det inte finns någon 
bestämd tid för en sorgeprocess utan menar att den tar olika tid för olika människor och att det 
viktigaste är att den inte forceras (Fyhr, 2003, Lennéer Axelson, 2010, Hammarlund, 2001). 
Dock beskriver flera författare ändå tiden för en normal sorgeprocess ta ungefär två år, med 
undantag för att det för vissa tar kortare tid och för andra längre tid (Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991, Fyhr, 2003, Hammarlund, 2001, Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984). Davidsen-
Nielsen och Leick (1991) menar att först ett år efter en svårare förlust kan en person närma sig 
stunden för att ta avsked av den döde, vilket innebär att personen ska börja träna sig mer i att 
leva sitt nya ”egna” liv. Vidare menar författarna att en normal tid för en kvarlevande att gå in 
i en ny relation är 2-3 år efter livspartnerns död (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991).  

Stöd i sorg och patologisk sorg 

Trygghet är enligt Fyhr (2003) ett ledord inom stöd i sorg. Hon menar att alla människor har 
en mer eller mindre stabil inre trygghet som utgörs av känslor, tankar och erfarenheter. När en 
person drabbas av sorg går den inre tryggheten i bitar. Ju längre in i sorgen en människa går 
desto fler bitar raseras. Sorgeprocessens uppgift är att återbygga den inre tryggheten. Den 
sörjandes raserade inre trygghet behöver således kompletteras med en yttre trygghet som kan 
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ges av den sörjandes omgivning. Omgivningens trygghet gör det möjligt för den sörjande att 
kunna vara i sorgen och uttrycka den, någonting som är väsentligt för ett hälsosamt 
sorgearbete (Fyhr, 2003). Inom sorgeteori anses sorgen vara normal och tillhörande livet 
(Fyhr, 2003, Lennéer Axelson, 2010). I en sorgeprocess räcker det därför oftast med att 
anhöriga och vänner finns i närheten (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984). De som står en person 
närmast är ofta ovärderliga när det gäller att stötta en person i sorg (Hammarlund, 2001). 
Eftersom sorgen inte innebär någonting sjukt behöver den inte behandlas, utan familj och 
anhöriga kan ses vara ett fullgott stöd (Hammarlund, 2001). Dock är det viktigt för en 
sörjande att inse kärnan i sorgearbete, vilket är insikten att sorgen inte går att ”bota” med 
hjälp av stöd. Sorgeprocessen måste genomlidas och det finns inte någon möjlighet för den 
drabbade att fly ifrån den. Den sörjande måste således göra sitt sorgearbete själv, dock med 
stöd och trygghet från sin omgivning (Hillgaard, Keiser & Ravn (1984). Socialt eller 
psykosocialt stöd innebär att känna sig älskad av andra, att ha ett nätverk samt människor att 
kommunicera ömsesidigt med. Människor i sorg och kris behöver det sociala stödet för att 
kunna ta sig igenom sina svårigheter på bästa sätt (Lennéer Axelson, 2010).  

Lennéer Axelson (2010) skriver om olika typer av stöd. Det emotionella stödet infinner 
sig när närstående lyssnar på den sörjande, tar hand om honom/henne och bekräftar de känslor 
som yttras. Stödet bidrar till minskad känsla av ensamhet hos den sörjande. Kognitivt stöd 
innefattar vägledning i sorgen för den drabbade. Han/hon får hjälp att sortera i tankar och 
känslor – någonting som kan vara viktigt vid en stor livshändelse. Nätverksstödet handlar om 
huruvida människor träffar andra människor exempelvis på ett jobb eller en fritidsaktivitet. 
Praktiskt stöd kan innebära hjälp med konkreta saker såsom matlagning eller husskötsel. De 
olika typerna av stöd är vanliga typer av psykosocialt stöd som kan ges av både familj och 
vänner likväl som professionella. Personer i sorg anses behöva de olika stöden i olika hög 
grad beroende av vad som orsakat deras sorg och kris (Lennéer Axelson, 2010).  

Fyhr (2003) menar att ett viktigt stöd i sorgen är att medmänniskor låter sorgen ta sin 
egen tid, vilket innebär att inte påskynda en sorgeprocess. Många gånger har omgivningen 
åsikter om hur lång tid en sorgeprocess bör ta och försöker påskynda den sörjandes process. 
Att påskynda sorgen anses vara omöjligt. Istället ska omgivningen öka tryggheten runt en 
person så att han/hon kan följa sorgens naturliga förlopp. Om omgivningen kan ge stöd till 
den sörjande och acceptera vikten av att få sörja kan sorgearbetet fortlöpa hälsosamt. Om den 
sörjande däremot hindras från att sörja kan den sörjande tro att känslorna är onormala vilket 
kan bidra till att sorgen försenas eller hindras (Fyhr, 2003).  

För att sorgen inte ska utvecklas patologiskt måste således personen ta steget in i 
smärtan och sorgen (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Hammarlund (2001) beskriver 
beslutet som att falla ner i en djup brunn. Fyhr (2003) menar att många som drabbats av 
förlust medvetet gör valet när de ska kliva in i sorgen och att beslutet tas först när personen 
känner att omgivningen skapat tillräckligt mycket yttre trygghet och stöd (Fyhr, 2003). Om 
sorgen inte får uttryckas naturligt finns således risken att den utvecklas till sjuk sorg 
(Davidsen–Nielsen & Leick, 1991). Davidsen-Nielsen & Leick (1991) beskriver tre former av 
patologisk sorg som fördröjd sorg – då personen behärskar sina känslor istället för att tillåta 
dem. Undviken sorg – då personen under en längre tid undvikit sorgens känslor och därmed 
drabbats av andra psykiska och fysiska åkommor. Samt kronisk sorg – då personen är närmast 
besatt av den döde, omger sig med foton, saker, samt talar mycket med den döde. För att 
komma ur en patologisk sorg krävs professionell hjälp med att lösa upp sorgen så att de 
naturliga känslorna får komma och personen får börja ”från början” med sitt sörjande. 
Personen får då ta steget in i den smärta som är ofrånkomlig när det gäller sorg (Davidsen–
Nielsen & Leick, 1991). Att våga ta steget in i smärtan och därmed genomleva sorgen, är en 
grundtanke även inom den existentiella teorin (Yalom, 1980) som beskrivs nedan.     
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Existentiell teori 

Det existentiella perspektivet, eller existentialismen, är i grunden en filosofi utvecklad av 
bland andra Friedrich Nietzsche, Sören Kirkegaard och Jean-Paul Sartre. På 1920-talet 
inspirerades psykiatrin och psykoterapin av existentialismen och existentialismens idéer 
började användas i terapi, vilket är vedertaget ibland terapeuter idag (Van Deurzen, 1998). 
Det existentiella synsättet lyfter fram frågor om liv och död, om ensamhet och relationer och 
om meningen med livet. De stora existentiella frågorna ses som ständigt närvarande i en 
människas liv, men blir oftast tydliga för en person när han/hon hamnar i en kris (Stiwne, 
2009). Det existentiella perspektivet kan utgöra en utvidgning av både kunskaper om sorg och 
kris och öppna upp för dialog. Dess grundläggande tankar handlar om att sorg och kriser 
drabbar alla i livet. Det är naturligt och inte sjukt. Kris och sorg ses också som utvecklande 
för människan och en möjlighet till fördjupning i sin egen existens (Jacobsen, 2000).  

Existentiell kris 

Inom det existentiella synsättet används begreppet kris för att beteckna en del av livet som 
förr eller senare kommer att drabba oss alla. Krisen kan utlösas av olika situationer eller 
vändpunkter i livet, exempelvis när en närstående person dör. Det som då inträffar kan 
beskrivas som en chock för själen, då en människa i kris förlorar kontrollen över sitt liv. Det 
existentiella synsättet på kris handlar i grunden om att krisen är naturlig och inte sjuk. Därmed 
behöver det få finnas utrymme för människor att genomgå kriser både hemma och ute i 
samhället. En av våra viktigaste uppgifter i livet är att lära oss att hantera dessa kriser 
(Jacobsen, 2000). Jacobsen (2008) beskriver tre dimensioner i den existentiella krisen. 
Förlustdimensionen, motgångsdimensionen och den existensöppnande dimensionen. 
Förlustdimensionen innebär att personen förlorar någon eller något som sedan saknas. 
Förlusten kan innebära att en närstående dör, men förlusten kan också innebära att personen 
förlorar mening i sin tillvaro. Motgångsdimensionen innebär tankar om en persons acceptans 
av sina motgångar. Inom det existentiella synsättet anses människan vara ”inkastad” i 
tillvaron. Ingen ber om att bli född, utan befinner sig plötsligt i ett liv som ingen annan kan 
leva åt en. Livet innehåller motgångar som personen inte kan hindra utan endast hitta 
förhållningssätt till. Att acceptera sin motgång och agera utifrån acceptansen är enligt 
existentiellt synsätt att leva fullt ut. Den existensöppnande dimensionen handlar om en 
möjlighet för personen som drabbats av kris att öppna sig för djupare insikter och få en insikt i 
vad livet egentligen handlar om (Jacobsen, 2008).  

Existentiella grundvillkor 

Irvin D. Yalom (1980) beskriver fyra grundläggande positioner. i). insikt i att vi alla ska dö. 
ii). insikt i att människan är ensam trots gemenskap. iii). livets meningslöshet, och iv). 
friheten att bestämma över sitt eget liv. I krisen blottläggs dessa positioner och den drabbade 
får insikt om dem, vilket gör att människan kan ta till sig sin egen existens och bli ännu mer 
sig själv (Jacobsen, 2008). När en människa drabbas av kris är det oerhört smärtsamt. Dock 
ses krisen inom det existentiella synsättet som en öppning till nya möjligheter (Jacobsen, 
2000). Yalom (1980) menar att ju öppnare människor kan förhålla sig till grundvillkoren 
desto bättre kan människan leva (Yalom, 1980). Den här studiens tolkningsram utgår från tre 
av grundvillkoren.  

i). insikt i att vi alla ska dö. Att komma i kontakt med döden på ett så intimt sätt som att 
en nära anhörig dör innebär en existentiell kris för den drabbade personen, menar Millberg 
(2009). Hon hävdar vidare att konfrontationen med döden kan framkalla starka känslor hos en 
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person, såsom ångest och vanmakt. Vanligt är även att personer som möter döden på nära håll 
ställs inför djupa existentiella frågor om livets mening och hur de själva levt sitt liv. Att vara 
anhörig till en person som dör innebär ofta en stark känsla av ensamhet, trots att människor 
finns som stöd för den anhörige (Millberg, 2009).  

ii). insikt i att människan är ensam trots gemenskap. Yalom (1980) beskriver tre typer 
av ensamhet inom det existentiella synsättet. Interpersonal isolation handlar om upplevelser 
av ensamhet/avskildhet kopplade till andra människor. Ensamheten kan vara ett resultat av att 
geografiskt befinna sig långt borta från andra människor, sakna vänner, ha en sjukdom som 
gör att det sociala livet begränsas osv. Intrapersonal isolation kan förstås som en process som 
pågår inom en människa. Den sker när personen trycker undan känslor eller önskningar, eller 
misstror sitt eget omdöme kring viktiga delar av livet. Existentiell isolation betyder 
existentiell ensamhet och innefattar en grundläggande ensamhet där individen ses som 
separerad från resten av världen. Trots att en människa har gemenskap med andra eller känner 
sig trygg i sig själv finns ändå den existentiella ensamheten där och väntar på att få komma 
upp till ytan. Att känna existentiell ensamhet upplevs ofta som plågsamt och människors 
undermedvetna jobbar därför hårt för att hålla dessa känslor borta. De tre typerna av ensamhet 
hör samman och påverkar varandra. Den existentiella ensamheten kan exempelvis hållas i 
schack genom att minimera den mellanmänskliga ensamheten och istället omge sig med 
mycket människor (Yalom, 1980). Den existentiella ensamheten har beskrivits som en känsla 
av att inte höra hemma, ha tappat fotfästet i tillvaron och bli skakad i livets grundvalar. 
Många hamnar i känslan av att deras tillvaro har tappat mening. Att tingen i deras värld 
saknar värde (Yalom, 1980). Ensamheten är således en grund för hela vårt liv och på vilket 
sätt vår värld är uppbyggd. Inom det existentiella synsättet ser man på existentiell ensamhet 
som något som måste konfronteras (Bhy, 2009). Yalom (1980) menar att dö är den mest 
ensamma händelse som en människa kan vara med om. Ingen kan dö med en eller åt en. Ingen 
kan heller ta ens egen död ifrån en. Även om människor dör tillsammans dör de ändå 
ensamma.  

iii). livets meningslöshet. Känslan av meningslöshet kan infinna sig när en person 
förlorar en människa som betydde någonting för honom/henne (Jacobsen, 2000). När frågor 
kring livets mening diskuteras inom existentiell psykologi tas ofta två frågor upp. Vad 
meningen är med livet och vad meningen är med just mitt liv (Bhy, 2009). Inom den 
existentiella psykologin anses det inte finnas någon objektiv mening med våra liv. Världen är 
totalt oviss, allt som existerar och allt vi upplever skulle i själva verket kunnat ske på ett helt 
annat sätt än det som blev. Människor är därmed totalt utelämnade till att skapa sin egen 
värld, sina egna liv och sig själva. Det finns ingen övergripande plan och mening att följa.  
Här uppstår ett dilemma eftersom människor måste ha mening i sina liv. Att leva utan mening 
i livet framkallar negativa känslor hos människor såsom nedstämdhet och ledsenhet. 
Meningslösheten kan i sin yttersta form leda till att människor väljer döden som utväg 
(Yalom, 1980).  

Stöd vid existentiell kris 

Aronsson (2009) skriver om existentiell terapi vid kris och beskriver hur en sådan bör 
bemötas utifrån den existentiella psykologin. En person i kris måste få vara i sin kris utan att 
människor runt omkring så snabbt som möjligt ska se till att han/hon återgår till sitt normala 
tillstånd. Bemöts en människa i kris med den snabba lösningen kommer han/hon snart att vara 
tillbaka i krisens känsla av meningslöshet. Aronsson (2009) menar istället att personer i kris 
behöver få hjälp att utreda vad som orsakat krisen och ställa frågor kring liv, död, sätt att leva 
med meningsskapande i fokus. Personen måste således våga kliva in i sin kris, in i det 
meningslösa, för att tids nog komma ur den. Vidare menar författaren att en kris kan vara ett 
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mycket riskfyllt tillstånd då risken finns att krisdrabbade begår självmord. Personer i kris kan 
se döden som en möjlighet att slippa undan allt det svåra och nå ett tillstånd av befrielse 
(Aronsson, 2009). Millberg (2009) menar att människor som befinner sig i kris efter att deras 
anhörige ska dö eller har dött, behöver få prata om dessa existentiella frågor. När en anhörig 
till en person som ska dö exempelvis undrar varför partnern har så ont, kan betydelsen av den 
frågan innehålla många dimensioner. Den anhöriga kanske undrar varför livet blev så 
orättvist? Varför smärta finns? Osv. Millberg (2009) anser således att vårdpersonal och även 
andra, behöver vara lyhörda inför vad patienter och anhöriga säger och kunna möta även de 
existentiella frågorna (Millberg, 2009).    

Sammanfattningsvis kan sägas att de teoretiska utgångspunkterna sorgeteori och 
existentiell psykologi båda ger insikt i hur sorg kan förstås och bemötas. Sorgeteorin 
fokuserar mer på sorgeprocessen och stöd i sorg vilket är viktigt för att kunna tolka empirin i 
den här studien. Existentiell psykologi ger en djupare förståelse för människors inre i sorg och 
kris vilket också utgör viktiga kunskaper för tolkningen av informanternas livsberättelser.  

Metod 

Syftet med studien är att undersöka sorgeprocessen hos personer vars livspartner dött genom 
att studera deras livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt. Då kvalitativ 
forsking har som syfte att förstå den empiri som undersöks och forskaren ska tolka en persons 
upplevelser, är en kvalitativ metod passande (Trost, 2005). Inom kvalitativ metod söker 
forskaren närhet till sitt material och vill gå på djupet i det som sägs vilket styrker valet av 
kvalitativ metod (Fejes & Thornberg, 2012). Beroende av vilken metod som används 
förändras relationen mellan forskaren och det material som forskaren undersöker. Inom den 
kvalitativa forskningen går forskaren in och tolkar själv sitt material (Trost, 2005). Studien 
använder sig av en narrativ metod (Johansson, 2005). Narrativa studier, eller 
berättelseforskning, har berättandet i fokus. Genom berättelser skapar vi vår egen uppfattning 
av vår omvärld och kan dela den med andra (Johansson, 2005). Då informanternas 
upplevelser av en händelse i deras liv är fokus för denna studie ansågs den narrativa metoden 
passande. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) utgör beskrivningen av en process en central del 
av en narrativ studie. Berättelserna som studeras har ofta en kronologisk ordning där helheten 
utgör en process (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Då studien avser att undersöka en specifik tid i 
några människors liv – nämligen deras sorgeprocess (Fyhr, 2003) från och med dödsfallet av 
en livspartner fram till två år efter dödsfallet, anses en narrativ metod relevant för studien.     
     I studien används den specifika form av berättelser inom narrativ metod som kallas 
livsberättelser (Johansson, 2005). En livsberättelse innebär att en person berättar utvalda delar 
av sitt liv (Johansson, 2005). Då studien avser att studera en – i tid – avgränsad del av 
informanternas liv ansågs det relevant att använda sig av livsberättelser i denna studie. Vidare 
skriver Johansson (2005) att forskare som använder sig av livsberättelser även undersöker hur 
människor skapar mening i sina liv genom att studera deras tolkningar av sig själva 
(Johansson, 2005). Då studiens tolkningsram innehåller existentiell teori (Van Deurzen, 1998) 
där just meningen med livet utgör en central del (Yalom, 1980) anses livsberättelser passande 
för studien. Livsberättelser som metod anses vidare relevant för studien då den 
genom sin kvalitativa metod avser att fördjupa förståelsen för människors upplevelser (Trost, 
2005). 
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Informationssökning 

Sökningar efter tidigare forskning har gjorts under tiden 2014-04-01 till 2014-04-06 i 
universitetsbibliotekets databaser PsykInfo och Social Service Abstract, samt i sökmotorn 
Google scholar. Studiens syfte och frågeställningar har fått ligga till grund för de sökord som 
valts. Sökorden som använts för att finna internationell forskning var grief, bereavement, 
death, dying, spouses, men, woman, treatment, social support, interpersonal interaction, social 
interaction och social network. Sökorden har används i olika kombinationer för att i största 
utsträckning kunna finna adekvata resultat. Svensk forskning har sökts i 
universitetsbibliotekets databas Swepub. Sökorden som användes var sorg, död, make, maka 
och partner. Relevant litteratur till studien har funnits i litteratur, avhandlingar och 
forskningsrapporters referenslistor.  

Urval 

Trost (2005) menar att urval inom kvalitativ metod ska sträva efter att innehålla en blandning 
av personer som skiljer sig åt sinsemellan, men som ändå befinner sig inom en ram som 
knyter dem samman (Trost, 2005).  Studien följer Trots (2005) resonemang då den undersöker 
sex personer, tre kvinnor och tre män, som alla har förlorat sin livspartner (make, maka eller 
sambo) i cancer. Gemensamt för dessa personer är också att det gått lika lång tid sedan 
livspartnern dog, ca två år. Personerna kommer i studien att benämnas informanter och är 
mellan 51-71 år gamla. Tre av dem är pensionärer, en är sjukskriven och två arbetar. Fem 
informanter lever idag utan partner och en av dem har en ny kärleksrelation.  

Våren 2012 deltog samtliga informanter i en anhöriggrupp på sjukhuset. Som 
socionomstudent på praktik var en del av min tid förlagd i anhöriggruppen. Gruppen träffades 
en gång i veckan vid sju tillfällen med syftet att ge stöd i sorgen. Min roll var som observatör 
vilket innebar att jag satt med i gruppen utan att aktivt delta. Efter att ha studerat sorgearbete 
närmare under de följande åren upptäcktes att sorgeteori benämner tiden runt två år som en 
brytpunkt i sorgen, där den allra värsta omställningen och smärtan börjat lägga sig (se bland 
annat Davidsen-Nielsen & Leick, 1991; Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984; Fyhr, 2003). 
Intresset väcktes för att undersöka människor som befinner sig i denna brytpunkt. Eftersom 
det gått två år sedan deltagarna i anhöriggruppens partner dött kändes det logiskt att tillfråga 
dem. Genom samtal med personalen på sjukhuset blev tillgång till informanternas namn och 
adress möjlig. Ett brev skickades till samtliga deltagare med förfrågan om deltagande i en 
studie. Sju personer blev tillfrågade och sex av dem svarade ja till att delta i studien. Den 
person som valde att inte delta angav hälsoskäl till sin frånvaro.  

Intervjuguide 

För att på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte användes intervjuer för insamling av 
empirin. Att intervjua är en process där kunskap produceras genom en relation mellan 
människor (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien har använt sig av narrativa intervjuer (Kvale 
& Brinkmann, 2009) för att få tillgång till informanteras berättelser. Narrativa intervjuer har 
fokus på informanternas berättelse, dess händelseförlopp och mönster (Kvale & Brinkmann, 
2009). Då studien avsåg att undersöka informanternas sorgeprocess ansågs narrativa 
intervjuer vara passande. Studiens intervjuguide har inspirerats av Kvale & Brinkmanns 
(2009) resonemang om att narrativa intervjuer ska leda till att få tillgång till en berättelse om 
en specifik händelse i en persons liv (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarnas (Kvale & 
Brinkmanns, 2009) resonemang ansågs passande att applicera på denna studie då den avsåg 
att undersöka en specifik händelse i informanternas liv – då de förlorade sin livspartner. För 
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att få tillgång till denna berättelse utformades en intervjuguide innehållande två teman. 
Temana kan ses omfamna det händelseförlopp som narrativa intervjuer avser att få tillgång till 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

• Upplevelser av sorgen och stöd i sorgen tiden efter dödsfallet. 
• Upplevelser av sorgen och stöd i sorgen i nutid, två år efter dödsfallet. 

 
Intervjuguiden utformades även genom inspiration från Trost (2005) tankar om att forskaren 
istället för frågor ska finna områden att ställa frågor kring (Trost, 2005). När intervjuerna 
genomfördes gjordes detta med inspiration av Trost (2005) resonemang om att forskaren ska 
internalisera sin intervjuguide och lära sig den så bra att den ingjuts i forskarens kropp – alltså 
internaliseras (Trost, 2005). Temana fanns således endast med som stöd vid intervjuerna. 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att vid narrativa intervjuer ska intervjuaren försöka leda 
intervjupersonen in i sin livsberättelse genom att ställa frågor som ber om den specifika 
historien (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har därför inletts med att informanterna 
fått berätta sin historia från början, med start vid tiden för livspartnerns sjukdom och följande 
dödsfall. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska intervjuaren i narrativa intervjuer försöka 
utveckla tidsfrekvenser, ta reda på själva kärnan i berättelsen och vilka personer som varit 
betydelsefulla i sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2009). Med inspiration av Kvale & 
Brinkmanns (2009) resonemang har därför samtliga teman i intervjuguiden innehållit även 
underrubriker med frågor som – När hände det? – Vad var viktigast för dig då? – Vilka 
personer fanns hos dig då? Osv.  

Genomförande/Datainsamling 

Via telefonsamtal till informanterna bestämdes tid och plats för intervjuerna. De fick själva 
komma med önskemål. Fem informanter föreslog sitt eget hem som plats för intervjun. Trost 
(2005) menar att intervjupersonens hem är ett gott val av plats eftersom det skapar en trygg 
atmosfär för intervjupersonen. Dock kan störande moment förekomma ibland som gör 
hemmet till en mindre lämplig plats för en intervju (Trost, 2005). En informant föreslog 
arbetsplatsen som plats för intervjun vilket kan vara en störande miljö för intervju då telefoner 
eller arbetskamrater kan störa (Trost, 2005). På informantens arbetsplats fanns dock möjlighet 
att sitta avskilt.  

Intervjuerna tog cirka 90 minuter var och spelades in. Trost (2005) menar att en fördel 
med inspelning av intervjuer är att den som intervjuar kan fokusera på samtalet och slipper 
anteckna. Forskaren får också ett gediget material med sig hem där ”allt” finns med, vilket 
minimerar risken för att missa information. En nackdel med att spela in kan vara att personer 
känner sig nervösa av att bli inspelade och att intervjusvaren blir påverkade av nervositeten. 
Ytterligare en nackdel kan vara att forskaren får ett tidskrävande arbete med att transkribera 
allt material efter intervjun (Trost, 2005). Nackdelar med att använda sig av anteckningar 
under en intervju kan dock vara att intervjuaren blir distraherad och tappar fokus på 
intervjupersonen vilket stör samtalets flöde (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studiens ämne 
avser något så allvarligt som sorg ansågs det relevant att vara närvarande i samtalet med 
informanterna istället för att anteckna, varför inspelning kändes passande. 

Intervjuerna lyssnades igenom sammanlagt två gånger och informanternas utsagor 
skrevs ner. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär ”att transkribera (…) att ändra från en 
form till en annan” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Kvale & Brinkmann (2009) menar att 
det muntliga språket inte passar in i skriftlig text och ska därför skrivas om av forskaren. 
Dock får forskaren inte ändra meningen i det som sägs (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien 
har därför språket skrivits om från talspråk till skriftspråk utan att andemeningen har ändrats. 
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Transkriberingen av intervjuerna gjordes genom att skriva ner vad som sades ordagrant. 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att det inte finns specifika regler kring transkribering av 
intervjuer. Om intervjuerna ska skrivas ut ordagrant eller sammanfattande beror på hur 
mycket tid forskaren har att tillgå (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien skrevs intervjuerna 
först ner ordagrant för att sedan sammanfattas.   

Analysmetod 

Studiens analysmetod är inspirerad av hermeneutiken. Hermeneutik handlar om att tolka och 
förstå ett fenomen, exempelvis någons berättelse (Westlund, 2009). Den hermeneutiska 
kunskapen vill bidra till att öka förståelsen mellan människor (Ödman, 2007). Då studien 
avser att undersöka människors upplevelser av sorg och kris anses hermeneutiken passa som 
inspirationskälla för tolkning av materialet. Studien har främst inspirerats av hermeneutiken 
när det gäller det öppna sättet att se på empirin. Westlund (2009) menar att forskaren ska låta 
texten tala till en och inte ställa för många styrda frågor till texten. Studiens empiri har därför 
gåtts igenom flertalet gånger för att på bästa vis få tillgång till informanternas upplevelser. 
Enligt Ödman (2007) inser forskaren sin egen kunskapsbrist när han/hon förhåller sig öppen 
till sin empiri. Forskaren låter således materialet förändra honom/henne – materialet talar till 
forskaren (Ödman, 2007). Studien har inspirerats av detta förhållningssätt och därmed har 
empirin omarbetats flertalet gånger. 
         Då studien har en narrativ ansats har även analysformer för narrativ analys (Johansson, 
2005) fått stå som inspiration för analysen av empirin. Studien har inspirerats av de 
analysformer som Johansson (2005) beskriver fokuserar både på en livsberättelses innehåll 
samt form för att få en djupare förståelse av berättelsen (Johansson, 2005). Att fokusera på en 
berättelses innehåll innebär enligt Johansson (2005) att ta fasta på beskrivningar och 
tolkningar av en berättelse, och att fokusera på en berättelses form innebär att fokusera på 
berättelsens organisation och kronologiska ordning (Johansson, 2005). Studiens syfte är att 
undersöka sorgeprocessen hos personer vars livspartner dött genom att studera deras 
livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt. För att uppnå syftet anses det därför 
vara relevant att analysera dels livsberättelsernas innehåll (Johannson, 2005) i form av hur 
informanterna upplevde händelsen när deras livspartner dog. Samt livsberättelsernas form 
(Johansson, 2005) genom att fokusera på tidsperspektivet i en sorgeprocess.    
 

För att analysera det empiriska materialet från intervjuerna användes en av Trost (2005) 
arbetsmatriser för analys av empiri. Ett stort papperark sattes upp på en vägg och på det 
ritades ett rutmönster. De övre rutorna innehöll informanternas namn och rutorna i marginalen 
innehöll teman som uppenbarat sig i intervjumaterialet. Vid varje informants namn skrevs 
dennes upplevelser in under vartdera temat (Trost, 2005). Analysmetoden genererade följande 
elva teman. 
 

• Stöd första tiden 
• Stöd från vänner 
• Stöd från anhöriggrupp 
• Annat professionellt stöd 
• Ensamhet/Trygghet 
• Träffa ny partner 
• Att prata och göra 
• Slutat prata av rädsla att vara tjatig 
• Ingen annan förstår 
• Man vill inte besvära 
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• Nutid 
 

Texten från arket skrevs in i ett dokument och informanternas utsagor fylldes på för varje 
person i de olika temana. Då samma information återkom inom flera teman slogs de elva 
temana samman till sex teman. Sammanfattningen innebar inte att material valdes bort, utan 
gjordes endast för att göra texten mer lättöverskådlig. Teman efter sammanfattningen 
presenteras nedan. 
 

• Behov och stöd första tiden efter dödsfallet 
• Stöd i sorgen från anhöriga och vänner 
• Anhöriggruppen 
• Annat professionellt stöd 
• Behov och stöd två år efter dödsfallet 
• Ensamhet i sorgen 

 
De sex temana organiserades kronologiskt i tre teman. 
 

• Första tiden efter dödsfallet 
• Upplevelser under sorgeprocessen 
• Sorgen och krisen två år efter dödsfallet 
 

De teman som valdes ut baserades dels på vad som verkade beröra och engagera 
informanterna mest under intervjuerna. Westlund (2007) menar att inom hermeneutisk 
analysmetod ska forskaren lägga märke till utsagor som verkar beröra informanterna speciellt 
och ta fasta på dem. Empirins teman skapades också utifrån ord och utsagor från 
informanterna som återkom vid flertalet tillfällen. Westlund (2007) menar att ord som 
förekommer ofta kan tolkas som att de kan säga någonting om den helhet som forskaren 
senare ska kunna förstå sin analys emot (Westlund, 2007). De sista tre teman som skapades 
representerar ett uttryck för tid. Westlund (2007) menar att tidsliga uttryck passar för att 
tematisera empiri om den innehåller tydliga markeringar av tid (Westlund, 2007). Ett tydligt 
tema i studien är just tiden eftersom informanterna berättar om en stor händelse som inträffat i 
deras liv för två år sedan. De tre temana utgör således även beskrivningen av en process – en 
sorgeprocess – (Fyhr, 2003) som enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) är en central del av en 
narrativ studie.  

Kvalitet och generaliserbarhet 

Thornberg & Fejes (2012) använder det överordnade begreppet kvalitet för att beskriva hur 
väl genomförd en studie är. Kvaliteten syftar bland annat på studiens noggrannhet och dess 
systematiska upplägg. Begreppet kvalitet ersätter på så vis begreppet validitet som annars 
används flitigt inom forskning och som härstammar ur en kvantitativ forskningsmetod 
(Thornberg & Fejes, 2012). Thornberg & Fejes (2012) beskriver två viktiga förhållningssätt 
som stärker en studies kvalitet, nämligen kritiskt- och kreativt tänkande. Kritiskt tänkande 
innebär att studien ständigt kan omprövas och ses med skeptisk blick (Thornberg & Fejes, 
2012). Studien har således vägletts av det kritiska tänkandet genom att ifrågasätta det resultat 
som framkommit under studiens gång och de teorier som använts som studiens tolkningsram. 
Samt vid flertalet tillfällen omskapat delar av studien med syftet att uppnå bättre kvalitet. 
Fejes & Thornberg (2012) beskriver det kreativa tänkandet som en lekfullhet och en lust att 
pröva sig fram i forskningen (Thornberg & Fejes, 2012). Studien har inspirerats av det 



15 
 

kreativa tänkandet genom att på djupet sätta sig in i intervjupersonernas berättelser och låta 
materialet berätta vad som egentligen sägs.   

Generalisering av en studies resultat innebär att huruvida resultatet är relevant för 
personer eller händelser utanför studien (Thornberg & Fejes, 2012). Det finns en kritik mot 
kvalitativ forskning som menar att antalet personer forskningen undersöker är för få för att 
kunna generaliseras till en större population. Försvaret för en sådan invändning kan vara att 
det inom kvalitativa intervjuer inte är ett syfte att kunna generalisera resultatet. Kunskap inom 
kvalitativ forskning ses vara situerad i sin unika kontext, det viktiga i kvalitativ forskning är 
varje människas unika berättelse och tolkningen av den (Kvale & Brinkmann (2009). 
Sohlberg & Sohlberg (2013) menar dock att intervjustudier i praktiken ofta ändå generaliseras 
till en större mängd människor. Rent logiskt kan det vara rimligt att det som sex personer 
säger om ett fenomen också kan representera fler personer, men det går dock inte att fastställa 
(Sohlberg & Sohlber, 2013). Den här studien har inspirerats av Kvale & Brinkmanns (2009) 
analytiska generalisering som innebär att forskningsresultaten kan fungera som råd till vad 
som rent hypotetiskt skulle kunna hända i en annan liknande situation (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Etiska överväganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid genomförandet 
av intervjuerna och hanteringen av det empiriska materialet. I det brev som skickades till 
informanterna med förfrågan om deltagande i studien framkom vad studien avsåg att 
undersöka samt var studien senare kommer att publiceras. I brevet framgick också att 
tillgången till intervjuerna endast skulle vara tillgängligt för studiens författare samt 
handledare, samt att det inspelade materialet efter studiens avslut skulle raderas. Det framkom 
även att de medverkande när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan påtryckning. I 
brevet informerades också om att informanterna i studien skulle avidentifieras så att deras 
identiteter inte skulle gå att utläsa utifrån studien, vilket enligt Gustafsson, Hemerén & 
Petterson (2011) är god forskningsetisk sed. Samtliga personnamn i studien är fingerade med 
hänsyn till informanternas anonymitet. Dock finns risken att utomstående kan identifiera 
informanterna genom de utförliga livsberättelser studien innehåller. Risken finns också att 
informanterna kan identifiera varandra genom att läsa studien, då de känner till varandras 
livssituation sedan tidigare. Gustafsson, Hemerén & Petterson (2011) menar att 
individskyddskravet och forskningskravet inom forskning måste vägas emot varandra. 
Individskyddskravet skyddar en individ mot att känna sig felbehandlad eller kränkt genom att 
ha medverkat i en studie. Forskningskravet handlar om att bedriva en relevant och väl 
genomförd forskning. Vilket krav som ska styra finns det inget korrekt svar på, utan är 
avhängigt studiens syfte (Gustafsson, Hemerén & Petterson, 2011). Då en kvalitativ studies 
syfte är att undersöka personers upplevelser och försöka förstå dem (Fejes & Thornberg, 
2012) ansågs det vara mer relevant att ge en djupare personlig bild av informanterna än att 
riskera att de blir identifierade. Dilemmat med att informanterna kan identifiera varandra i 
studien hade kunnat lösas genom att genomföra en fokusgruppsintervju (Billinger, 2005). I 
fokusgruppsintervjuer träffar forskaren informanterna tillsammans i grupp och resonerar kring 
ett ämne eller ett fenomen (Billinger, 2005). Dock ansågs en sådan intervju inte ge tillgång till 
lika djupa och ärliga svar som en enskild intervju gör.  
Är det etiskt korrekt att intervjua människor i sorg och kris? Utifrån individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) ska en person inte kunna ta skada genom att medverka i forskning. 
Den vedertagna uppfattningen anses vara att det inte är farligt eller skadligt för en person att 
prata om sin sorg, då sorgen är en naturlig del av livet och inte ett sjukdomstillstånd (Fyhr, 
2003). Dock kan det ställa krav på den som intervjuar att noga tänka igenom på vilket sätt 
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informanterna bemöts, då de kan befinna sig i en känslig period av livet. Detta tänktes därför 
noga igenom innan intervjuerna. När intervjuerna genomfördes lades tonvikt på att hitta 
balans mellan att ställa känsliga men viktiga frågor, samt känna in stämningar som talar mot 
att närma sig ett samtalsämne. Under intervjuerna ställdes även frågor som ”vill du berätta 
mer?”, för att ge informanten chans att själv avgöra vad han/hon ville delge.        

Det kan också vara värt att nämna att studiens ämne berör även den som utför studien. 
Det har många gånger varit ett tungt arbete att lyssna igenom och arbeta med dessa 
smärtsamma berättelser. Ett sådant material är omöjligt att förhålla sig distanserat till, och det 
är därför mycket viktigt att ständigt ta ett steg tillbaka och överblicka sin forskning för att inte 
tappa fokus och för att med kritisk blick utföra sin studie. Att rekommendera kan även vara att 
forskaren ser till att på något vis få handledning för att ventilera de känslor som 
forskningsämnet väcker hos den som utför arbetet.  

Analys 

Syftet med studien var att undersöka sorgeprocessen hos personer vars livspartner dött, genom 
att studera deras livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt. I analysen som följer 
kommer först delar ur alla sex informanternas berättelser att analyseras. Sedan kommer två 
informanters livsberättelser, Johans och Majas, att lyftas fram för en mer ingående analys.  
 
De sex informanter som deltog i studien har alla varit med om samma omvälvande händelse i 
livet, att förlora sin livspartner i cancer. Förlusten har gjort att de drabbats av sorg där 
sorgeprocessen (Fyhr, 2003) har innehållit både liknande och skilda upplevelser. Samtliga 
informanter har upplevt att sorgen har framkallat starka känslor. De upplever att de varit 
ledsna, nedstämda och känt saknad, vilket är vanliga känslor i sorg (Fyhr, 2003). Flera 
informanter ger också uttryck för starka och djupa känslor som drabbat dem efter dödsfallet. 
Ubbe berättar om hur han efter sin fru Guns död satte sig i bilen, grep tag om ratten, och skrek 
rakt ut. Ubbe är 66 år och levde tillsammans med Gun i ungefär 20 år. Även Lillian hade 
liknande upplevelse som Ubbe då hon kom hem från sjukhuset efter att hennes man Bengt 
dött. Lillian stängde dörren och skrek rakt ut i huset. Lillian är 69 år och hade levt 
tillsammans med Bengt hela deras vuxna liv. Ubbes och Lillians upplevelser kan förstås som 
att de befann sig i en kris (Jacobsen, 2000) där en yttre händelse omskakat hela deras 
livsvärld. Krisen kan ses ha utlösts av det faktum att Ubbe och Lillian fick insikt i att vi alla 
ska dö (Yalom, 1980) och på ett mycket intimt sätt kom i kontakt med döden, vilket innebär 
starka existentiella känslor såsom ångest.  

Den nära kontakten med döden (Yalom, 1980) som samtliga informanter upplevt i och 
med att deras livspartner dött innebär också starka känslor av ensamhet (Yalom, 1980), vilket 
samtliga informanter haft upplevelser av. Vissa beskriver att de känner sig ensamma på så vis 
att de saknar sällskap. Ubbe vill flytta till ett serviceboende så att han kan få mer social 
kontakt eftersom han tycker att det är ensamt sedan hans fru Gun dog. Andra beskriver en 
ensamhet som existerar trots att de är omgivna av människor. Lillian beskriver hur hon kände 
sig ”ensammast i hela världen” efter Bengts död, trots att hon hade både familj och vänner 
omkring sig. Lillians ensamhet kan förstås som en insikt i att man är ensam trots gemenskap 
(Yalom, 1980) – en existentiell ensamhet som ofta upplevs av människor som hamnat i en 
kris. I och med den kris (Jacobsen, 2000) som drabbat informanterna då deras livspartner dog 
upplever de, som beskrivits ovan, flera av de existentiella grundvillkor som blottläggs i en 
kris (Yalom, 1980). Känsla av meningslöshet (Yalom, 1980) är ytterligare ett grundvillkor 
som flera informanter upplevt i samband med sin kris. En meningslöshet som i vissa fall blir 
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så djup att den resulterar i ett ifrågasättande över meningen med sitt eget liv. Såhär berättar 
Sixten. 

 
Jag gick och tittade på tabletterna men besinnade mig. Jag tänkte, jag följer Gunilla. Det var 
jag helt klar över att jag skulle göra. Men sen fick jag se ögonen på lilla Vargas som satt 
och tittade på mig. Tänk att ett djur kan göra så mycket, det är otroligt. (Sixten) 

Sixten kände sig oerhört ledsen efter att hans fru Gunilla dött och funderade på att ta sitt liv. 
Sixten är 71 år och var gift med Gunilla i 52 år. Även Lillian berättar hur hon helst ville lägga 
sig i sängen och stanna där för alltid och hur hon fick kämpa för att stiga upp på morgonen 
och bädda sängen. Sixtens och Lillians upplevelser kan förstås som att de kommit i kontakt 
med den existentiella meningslösheten vilken kan ses blottläggas för människor som befinner 
sig i en kris (Yalom, 1980). Sixten berättar att han i precis i början efter Gunillas död bodde 
hemma hos en av sina vuxna barn några dagar – ett stöd som kan förstås som ett emotionellt 
stöd (Lennéer Axelson, 2010).  Dock upplevde Sixten att hans omgivning tidigt efter 
dödsfallet slutade vara ett stöd för honom och han kände sig väldigt ensam, vilket kan anses 
innebära en risk för att en hälsosam sorgeprocess inte kan fortlöpa (Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991). 
 
Samtliga informanter har i anslutning till sin livspartners dödsfall känt ett stort behov av 
närhet till människor som står dem nära. Det har resulterat i att alla antingen bodde hemma 
hos någon nära anhörig såsom barnen, eller att en nära anhörig bodde hemma hos dem. 
Samtliga upplevde att få detta behov av trygghet (Fyhr, 2003) uppfyllt var oerhört värdefullt. 
Citatet från informanten Lena illustrerar värdet av trygghet från omgivningen. 
 

Jag minns att Vera, min sons flickvän, hon var jätteduktig och lagade mat. Hon gjorde en 
stor gryta med en jättegod soppa och det blev så mycket! Jag levde på den där soppan i 
flera veckor. Det var skönt att inte vara ensam då, det var det. (Lena) 

Tryggheten från omgivningen som Lena beskriver kan ses som en möjlighet för den sörjande 
att kunna gå in i sin sorg och ses därför som mycket viktig (Fyhr, 2003). Lena är 60 år och 
hade varit gift med sin man Tomas sedan de var i tjugoårsåldern. Tomas fick cancer och dog 
efter en tids sjukdom. Stödet som Lena beskriver, i form av att hennes nära och kära fanns där 
för henne, kan förstås som en trygghet (Fyhr, 2003). Hjälpen hon fick med matlagning kan ses 
som ett praktiskt stöd (Lennéer Axelson, 2010). Att Lena hade sina nära omkring sig gjorde 
att de kunde prata samt gråta och visa andra känslor vilket kan ses som ett emotionellt stöd 
(Lennéer Axelson, 2010).  
 
Samtliga informanter i studien har också medverkat i samma anhöriggrupp som ordnades av 
det sjukhus på vilket deras livspartners vårdades. Flera av dem upplevde att det kändes bra att 
träffa andra i liknande situation som de själva. Det sågs som ett bevis på att ens egna känslor 
var ”normala” samt en upplevelse av att bli bekräftad och förstådd. Lillian hade upplevelsen 
av att endast personer som varit med om en liknande förlust kunde förstå hennes känslor. 
Lillians upplevelse kan förstås som ett uttryck för att hon genom sorgeprocessen påbörjat ett 
nytt identitetsskapande (Lennéer Axelson, 2010) och får stöd i det genom de övriga 
informanterna. Samtliga informanter betonade också vikten av att i gruppen få ge uttryck för 
sina känslor. Lena beskriver rummet som ett ”sorgens rum” där tårarna fick komma. Flera 
informanter hade upplevelser av att ”alla grät” och att ”det var ett sätt att få lätta sitt hjärta” 
och ”prata av sig”. Informanterna beskriver flera sätt att få ge uttryck för sina känslor, vilket 
är avgörande för att ett hälsosamt sorgearbete ska fortlöpa (Fyhr, 2003). I den följande 
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analysen ska två av informanternas berättelser få stå som exempel på upplevelser av en 
sorgeprocess. 

Berättelser om sorg 

Nedan följer två av informanternas berättelser som lyfts fram i studien. Johans berättelse och 
Majas berättelse. Deras historier ges stort utrymme då studien antar en narrativ metod med 
livsberättelser för att djupgående visa upplevelser av en händelse i människors liv (Johansson, 
2005). 

Johans berättelse 

Johan är 51 år. Han bor i en villa i en mindre stad och driver ett eget företag. När 
Johan var 26 år träffade han Katharina. De blev ett par och gifte sig. Våren 2009 fick 
Katharina svårigheter i samband med toalettbesök och kontaktade vårdcentralen. Där 
misstänktes ingenting allvarligt, men problemen fortsatte. Katharina sökte en privat 
läkare som konstaterade att hennes tillstånd var akut. Det visade sig att hon drabbats 
av en avancerad form av cancer och behandling i form av strålning och cellgifter 
sattes in omgående. Våren 2010 genomgick Katharina en stor operation som tog bort 
hennes tumör. Hon hade även fått metastaser i lungorna som togs bort efter 
sommaren. I december gick Katharina på sin första efterkontroll. Operationerna 
hade gått bra och läkarna såg inga tecken på att cancern hade spridit sig. Johan och 
Katharina åkte på en utlandsresa med nytt hopp om framtiden tillsammans.  

 
Väl hemma var det dags för nästa efterkontroll som skulle visa sig ge ett negativt 
besked. Cancern hade spridit sig och läget var allvarligt. Läkarna pratade inte längre 
om att Katharina kunde bli frisk utan det handlade om att bromsa sjukdomens 
förlopp. Behandlingarna fortsatte en tid men sommaren 2011 kom det slutgiltiga 
beskedet. Behandlingarna skulle avbrytas och sjukdomen ha sitt förlopp. Johan 
beskriver en känsla av chock. 

 
Vi sitter där och får ett sådant besked. Att behandlingarna ska avbrytas och att hon inte 
kommer att klara sig. Det är svårt att ta till sig vad som sägs. Tankarna snurrar och man letar 
efter saker att göra. Man förstår vad de säger, men hamnar samtidigt i ett chocktillstånd. Vi fick 
åka hem tillsammans och trösta varandra så gott det gick. 

Johans mående och humör pendlade efter beskedet. Vid några tillfällen pratade han 
med en kurator eftersom han upplevde situationen som väldigt svår. På jobbet 
förväntades han vara trevlig, men det var svårt. För att underlätta valde han att vara 
helt öppen med sin livssituation inför sina arbetskamrater. Johan och Katharina valde 
också att berätta för alla i sin omgivning att Katharina var dödligt sjuk. Det var 
viktigt för Johan att vara ärlig och inte visa upp en falsk fasad. Alla människor går 
igenom svårigheter. Ingenting konstigt med det. Att vara öppen med sjukdomen 
visade sig generera mycket stöd. Många i staden där paret bodde kom fram och 
frågade hur Johan mådde. Ibland fick han berätta samma sak flera gånger och det tog 
tid. Men han föredrog det, framför tystnaden. Johan och Katharina pratade också 
med varandra om hennes kommande död. Så kom hösten och sjukdomen eskalerade. 
Katharina fick oerhörda smärtor som var svåra att lindra och den sista tiden fick hon 
vistas på sjukhuset. En morgon ringde de från avdelningen till Johan och sa att han 
skulle komma. Han åkte snabbt till sjukhuset och några timmar senare dog Katharina 
med Johan vid sin sida.  
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Den första tiden efter att Katharina dött befann sig Johan i ett töcken. Katharina 
hade förberett sin begravning och sett ut sin gravsten. Johan hade ett papper med 
punkter att fullfölja, vilket blev en oerhörd hjälp för honom. Johan var mycket ledsen 
vid den här tiden och grät mycket. Tidigare i livet hade han förlorat sina föräldrar och 
även en bror. Visst hade han sörjt dem, men Katharinas död berörde honom på ett 
djupare sätt. Han kände sig oerhört vilsen och tappade riktningen i livet. Tillsammans 
med Katharina hade han haft en livsplan. De skulle åldras tillsammans. Trots att 
Johan är trygg i sig själv kände han otrygghet och hade många oroliga tankar om sitt 
kommande liv. Vad skulle det bli av honom? Skulle han vara ensam resten av livet? 
Johan omgav sig med människor under tiden han mådde dåligt. Ändå kände han sig 
ensam och tom. 

 
När Katharina dog kände jag en enorm tomhetskänsla som satt i lång tid. Jag är en 
kontaktsökande person så jag blev ännu mer kontaktsökande. Det finns ett väldigt stort 
kontaktnät runt mig och många som jag har kunnat prata med och vara tillsammans med. Jag 
har inte varit ensam på det viset. Ändå blev det mycket tomt och jag kände mig oerhört ensam. 

Efter Katharinas död umgicks Johan mycket med sin och Katharinas familj. 
Tillsammans kunde de prata om vad som hänt, vilket Johan såg som en uppgift i 
sorgearbetet – att älta samma saker, samma tankar. Vännerna fanns också för 
honom. Lyssnade. Johan tycker att hans nära och kära ställde upp tillräckligt och det 
skänkte honom stor trygghet. Även människor i staden där han bor kom fram och 
frågade hur han hade det, vilket gjorde att ältandet kunde fortsätta. Johan tror att det 
stora stödet är ett resultat av den öppenhet han själv visat. Han tror inte att det är lätt 
för andra att möta en sörjande människa. Det finns ju inga ord som räcker när någon 
har dött, men är man öppen själv får man öppenhet tillbaka. Trots allt stöd insåg 
Johan att ingen kunde bearbeta känslorna åt honom. Dem fick han axla själv, vare sig 
han ville eller inte. Det var tufft läge och han var där. Mitt i. Och det gjorde så ont. 
Han fick ta sig igenom smärtan så gott det gick, men han hade aldrig känt sig så 
ledsen förut. Johan ifrågasatte om det han kände var normalt. Kunde man må såhär 
dåligt? Han kontaktade en terapeut och började i samtalsterapi. Att prata med en 
professionell person som var kunnig inom sorgearbete upplevde Johan som skönt. 
Terapeuten kunde också konstatera att hans känslor var helt normala. Samtalen gav 
även Johan en möjlighet att ventilera annat än det han delgav vänner och familj, då 
han i terapin slapp ta hänsyn till en nära relation. Johan gick också med i en 
anhöriggrupp som ordnades på sjukhuset, och fick där möjlighet att träffa människor 
i liknande situation som han själv. Att se att även andra mådde mycket dåligt gav 
honom ytterligare en trygghet i att det han kände var normalt.  
 
Med tiden förändrades Johans sorg. När Katharina varit död i ett år hade han 
bestämt sig för att sätta in en minnesannons i tidningen. Att sätta in annonsen blev 
någonting stort och viktigt för Johan.  

 
När jag satt in annonsen kände jag att jag hade fullföljt någonting. Jag hade gjort klart och 
kände en sorts lättnad, att jag kunde släppa det på något vis. Det blev en del i processen. Inte 
så att det blev bra från en dag till en annan, men efteråt kände jag att det började vända.  

Johan hade en längtan om att återgå till ett normalt liv. Katharina fanns med honom, 
men han ville börja leva igen. Johan träffade en ny partner ungefär ett och ett halvt år 
efter att Katharina dött. Han är glad, men stukad. Känner fortfarande en liten 
vilsenhet. En liten sorg. Med tiden förändrades också stödet från omgivningen. 
Vänner slutade fråga Johan om sorgen och idag pratar de inte mycket om det som 
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hänt. Johan tycker att det känns naturligt. Han har själv slutat älta. Behovet minskade 
eftersom han gått igenom händelsen och sorgen så många gånger.  

Acceptans av förlust och sorg 

När Johan och Katharina fick beskedet att hon inte skulle klara sin sjukdom upplevde Johan 
en chock och tappade kontrollen över situationen, vilket kan förstås som att han gick in i en 
kris (Jacobsen, 2000). Johan visar ändå att han förstår och tar in beskedet genom att säga att 
han ”förstår vad de säger”, samt att han och Katharina ”åker hem och tröstar varandra”. De 
delar sina känslor och de pratar om det faktum att hon snart ska dö. Johans agerande tyder på 
att han har en acceptans (Jacobsen, 2000) av sin situation. Att acceptera sin kris ses utgöra en 
grund för att kunna genomleva krisen (Jacobsen, 2000). Johans acceptans kommer också till 
uttryck genom att han väljer att gå i samtal hos en kurator under Katharinas sjukdomstid, samt 
att han öppet berättar för sin omgivning att Katharina ska dö. Johans sätt att hantera 
situationen kan förstås som att han ser krisen som någonting naturligt i livet, vilket är kärnan i 
det existentiella sättet att se på sorg och kris. Acceptansen ses då underlätta krisen eftersom 
mötet med smärtan ses som det enda sättet att genomleva den (Jacobsen, 2000). Johan 
beskriver också hur han inser att han måste bära sorgen ensam och att ingen kan gå igenom 
smärtan åt honom. Han ger där tydligt uttryck för ha kommit i kontakt även med sorgens 
kärna (Hillgaard, Keiser o Ravn, 1984) då han insett att sorgen inte kan botas utan måste 
genomlidas för att så småningom bli en naturlig del av livet med goda minnen.  

Det faktum att Johan och Katharina pratar om och förbereder sig för hennes död, samt 
att Johan öppet berättar för sin omgivning om sin situation, samt att han aktivt söker hjälp hos 
en kurator kan även förstås som att han påbörjat en anteciperad sorgeprocess (Hammarlund, 
2001) där sorgen påbörjas redan innan förlusten ägt rum. Det går att se liknande beteende hos 
informanten Lena, där hon själv berättar hur hon redan vid beskedet att hennes man Tomas 
hade cancer började sitt sorgearbete. Lena gick hos en terapeut under sjukdomsförloppet och 
fick ventilera många svåra känslor.  

Stöd i sorgen 

Den första tiden efter att Katharina dött kände Johan ett behov av att ha kontakt med andra 
människor, något som han delar med de övriga informanterna i studien. Flera av dem ger 
uttryck för att inte vilja vara ensamma eftersom de känner sig vilsna och otrygga. 
Informanternas upplevelser kan förstås som att deras inre trygghet (Fyhr, 2003) har raserats, 
vilket händer när människor går in i en kris. Johans familj fanns nära honom den första tiden 
efter dödsfallet. De gjorde vardagliga saker tillsammans såsom att se på teve och laga mat 
vilket kan ses som ett praktiskt stöd (Lennéer Axelson, 2010). Johan upplevde att vännerna 
”fanns där” och telefonen ringde tillräckligt ofta. Johan fick prata och de kunde lyssna. 
Vännerna var ”behållare” (Fyhr, 2003) som kunde ta emot och lyssna på den sörjande utan att 
behöva kommentera det som sägs i större utsträckning. Johan kan ses ha fått en yttre trygghet 
(Fyhr, 2003) av människorna i sin närhet, vilket tillät honom få gå in i och vara i sin sorg. Ett 
annat praktiskt stöd (Lennéer Axelson, 2010) som Johan själv uppskattade mycket var 
Katharinas lista på hur hon ville ha sin begravning. Johan behövde bara fullfölja hennes 
önskan utan att själv behöva tänka vilket kan ses öka den yttre tryggheten (Fyhr, 2003) runt 
honom.  

Med familjen pratade Johan också igenom vad som hade hänt och de kunde gråta 
tillsammans vilket kan förstås som att familjen även bidrog till ett emotionellt stöd (Lennéer 
Axelson, 2010) för Johan. Johan visade själv en stor öppenhet kring sin livssituation och 
delgav andra hur han mådde och kände sig. Öppenheten kan ses ha bidragit till att Johan fick 
mycket stöd från sin omgivning. I anhöriggruppen på sjukhuset fick Johan möjlighet att 
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uttrycka sina känslor och få känslorna bekräftade av andra i samma situation, vilket utgjorde 
ett ytterligare emotionellt stöd (Lennéer Axelson, 2010) eftersom Johan ifrågasatte om hans 
egna känslor av normala. Känslorna blev även bekräftade hos den terapeut som Johan valde 
att uppsöka. Där fick han också möjlighet till ett kognitivt stöd (Lennéer Axelson, 2010) då 
terapeuten kunde ge honom vägledning i sitt sorgearbete. Stödet från terapeuten kan också ses 
som att Johan fick möjlighet att bearbeta även de djupare existentiella frågorna han bar på 
(Aronsson, 2009). Stödet från arbetskamrater, vänner och omgivning kan även förstås som att 
Johans nätverksstöd var stort (Lennéer Axelson, 2010).  

Johan upplever att stödet han fick avtog med tiden. Hans omgivning slutade att prata 
med honom om sorgen vid den tiden han själv kände att han tagit sig igenom det svåraste 
sorgearbetet – ungefär runt ett år efter att Katharina dött. Att Johans omgivning fanns som 
stöd så länge han hade behov visar på deras uthållighet (Jacobsen, 2000). Johans sorg fick ta 
sin egen tid, vilket är viktigt för att sorgen ska utvecklas i positiv riktning (Fyhr, 2003).  

Bearbetning av sorgens känslor 

När Katharina hade dött började en svår tid för Johan. Han kände sig ledsen på ett sätt som 
han aldrig gjort förut och han mådde väldigt dåligt. Han kände också en stor tomhet när det 
blev definitivt att Katharina inte längre fanns. Dessa känslor kan förstås som att Johan gick in 
i sorgearbetets första uppgift, (det djupare) erkännandet av förlusten (Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991) och förstod att han aldrig mer skulle få träffa Katharina igen. Johan beskriver 
hur han upplevde sorgens starka känslor och hur han gav uttryck åt dem vilket kan förstås 
som att han nått andra uppgiften i sorgen, sorgens känslor (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). 
Johan uttryckte sina känslor bland annat genom att gråta vilket är ett vanligt uttryck för sorg 
(Fyhr, 2003). Johans förmåga att uttrycka känslor i sorgen genom att bland annat gråta 
mycket, kan även ses vara ett stereotypt kvinnligt sätt att sörja (Doka & Martin, 2000).  
Johan berättar också hur han själv ansåg att samtal med andra var ett verksamt sätt att 
bearbeta sin sorg på.  
 

Jag ser sorgebearbetning som att man ältar sorgen om och om igen. Får ur sig. Man tänker 
samma saker och säger samma saker och tillslut vänjer man sig vid tanken.  

Johan beskriver i citatet hur ältandet hjälper honom att vänja sig vid tanken på att Katharina är 
död, han ger uttryck för att anpassa sig till ett nytt sätt att leva. Denna anpassningsprocess 
(Fyhr, 2003) innebär att han befinner sig i sin sorg och bearbetar den. Johans upplevelse av 
vikten av samtal delas med informanten Lena som också ger uttryck för ett behov av att prata 
om sin förlust. Johan och Lena har genom sitt pratade och ältande gått igenom en viktig del i 
sorgebearbetningen då det är ett sätt för personen att gå djupare in i insikten om att förlusten 
av den som dött är oåterkallelig (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). 
 
Johan fick prata och älta med sina anhöriga och vänner samt med professionella personer i 
anhöriggruppen och i terapi. Ändå beskriver han en känsla av ensamhet som fanns inom 
honom trots allt stöd. Ensamheten Johan känner kan förstås som en existentiell ensamhet 
(Yalom, 1980) som är ett grundvillkor för att vara människa. Att Johan kommer i kontakt med 
den existentiella ensamheten är ett tecken på att han befinner sig i en kris i livet som han inte 
värjt sig för utan vågat möta. Ett verksamt sätt att komma igenom en kris ses vara att bearbeta 
och möta den smärta krisen orsakar, vilket Johan kan anses göra. Johans känsla av ensamhet 
och enorma sorg gör också att han tvivlar på om han är ”normal”? Han undrar om en 
människa verkligen kan må så dåligt som han gör? Johans upplevelse kan förstås som att han 
likt många andra människor är ovan att hantera de djupa existentiella känslorna som alla bär 
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på. Han ifrågasätter sin egen person, när det i själva verket kan ses vara just ”hans verkliga 
jag” som kommer fram genom sin kris (Jacobsen, 2000).  
Johan valde också att uppsöka en terapeut för att få bekräftelse på om hans känslor var 
normala. Han ställde sig tvekande till kontakten först eftersom han hade en fördom mot att det 
kunde vara pinsamt att gå till en psykolog. Att Johan övervann sina fördomar och ändå gick 
till terapeuten kan förstås som att han gick in i en av sorgens tredje uppgifter att tillägna sig 
nya färdigheter där han blottar sig på ett sätt han aldrig tidigare gjort (Davidsen-Nielsen & 
Leick, 1991).  
 
När det gått ett år efter att Katharina dött bestämde sig Johan för att sätta in en annons i 
tidningen. Han hade bestämt sig för att annonsen skulle få representera en brytpunkt i hans 
sorg eftersom han längtade efter att återgå till ett mer normalt liv. Att sätta in annonsen blev 
en svår process för Johan. Hans våndor inför annonsen kan ses bero på att han närmade sig 
sorgens fjärde uppgift att ta ett slutgiltigt avsked av den döde (Davidsen-Nielsen & Leick, 
1991). Johan kände att han efter att ha satt in annonsen mer och mer kunde släppa de svåraste 
känslorna i sorgen, vilket kan förstås som att han sakta släppte taget om Katharina. En tid 
senare träffar Johan en ny partner. Han känner sig glad åt relationen vilket kan förstås som att 
han reinvesterat sin känslomässiga energi (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) och låter den 
energi som tidigare gått åt till att arbeta sig igenom sorgens svåra känslor nu får gå till en ny 
relation. Johans beslutsamhet i att skapa en sorts brytpunkt i sin sorg kan anses stämma 
överrens med ett stereotypt manligt sätt att sörja där den sörjande agerar mer intellektuellt än 
känslomässigt (Doka & Martin, 2000).  

Även Lena upplevde ungefär vid samma tidpunkt som Johan känslan av att återgå till ett 
liv där sorgen inte tar all plats. Såhär säger Lena.  
 

Man sörjer såklart, men det handlar om att inte fastna i en sorg utan tänka på saker 
framöver också. Det är viktigt att göra roliga saker. Jag ser ju nu att livet kan vara kort och 
då måste man se till att göra det bästa av det liv man har. Det mår man själv bra av och det 
mår ens omgivning bra av. 

Lena ger, på samma sätt som Johan, uttryck för att ha gått igenom sorgens uppgifter och 
reinvesterat sin känslomässiga energi (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Lena uttrycker 
också en insikt om att livet kan vara kort och att hon vill ta till vara på sitt liv vilket kan 
förstås som en djupare existentiell insikt (Jacobsen, 2008) som kan uppenbara sig för 
människor när de genomlevt en kris. Hon visar genom sin upplevelse att hon nått en 
exstensöppnande dimension (Jacobsen, 2008) och genom sin kris öppnat sig för djupare 
insikter om vad livet egentligen handlar om. Johan beskriver att han fortfarande känner sig 
vilsen och ibland sorgsen, men han visar en acceptans inför situationen genom att han inte 
längre mår dåligt över sin situation. Johans inställning kan förstås genom en 
motgångsdimension (Jacobsen, 2008) där Johan ses ha accepterat att livet innehåller 
motgångar som inte går att hindra utan endast förhålla sig till.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Johan hanterat den kris och sorg som drabbade honom 
genom att acceptera situationen och på så vis möta den smärta den orsakade. Det möjliggjorde 
att han tidigt startade en bearbetning där han genomlevde smärtsamma känslor, vilket är 
nödvändigt för att sorgen ska fortlöpa hälsosamt (Fyhr, 2003). Johan har under sin 
sorgeprocess haft mycket stöd från både nära och kära som erhållit emotionellt och praktiskt 
stöd – en yttre trygghet – som kan ses ha gett honom möjligheten att våga ”falla ner i sorgens 
djupa hål” (Fyhr, 2003). Johan har också haft ett nätverksstöd i form av arbetskamrater och 
omgivningen i staden där han bor. Han har även fått tillgång till kognitivt stöd genom att få 
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prata om sina svåraste tankar hos en terapeut, där det även går att anta att han fått beröra de 
existentiella tankar han kommit i kontakt med. Johan beskriver ett sorgearbete som går att 
härleda till att han genomarbetat alla de uppgifter som kan ses beskriva ett hälsosamt 
sorgearbete. Hans stöd har varit ”uthålligt” på så vis att det har avtagit vid samma tidpunkt då 
Johan själv ansett att hans behov av stöd minskat. Johan gör ett sorts avslut på sin 
sorgeprocess ett år efter dödsfallet och har efter två år inlett en ny kärleksrelation, vilket 
sammanfaller med sorgeteorins beskrivningar av tidsaspekter på sorgeprocessen. Till skillnad 
från Johan upplever Maja (vid intervjutillfället) att hennes sorgeprocess fortfarande är 
pågående. Nedan följer Majas berättelse. 
 

Majas berättelse 

Maja är 61 år och bor i ett hus på landsbygden. Hon är en kreativ människa som 
tycker om att skapa. Maja och Kenneth blev ett par när han stöttade henne i sorgen 
efter sin förre makes död, för omkring 10 år sedan. Efter en kort tid tillsammans 
drabbades Kenneth av cancer. Han fick behandlingar och blev snabbt friskförklarad. 
Livet gick vidare. Under julhelgen 2010 flyttade Kenneth på en stor fåtölj och fick 
väldigt ont i ryggen. Värken höll i sig och Kenneth uppsökte läkare. En röntgen 
konstaterade att han hade metastaser i ryggen. Cancern var tillbaka.  
 
Kenneth fick starka mediciner och kunde vara hemma. Han klagade aldrig över värk, 
även om Maja såg på honom att han hade ont. Paret kämpade på. Gjorde vanliga 
saker tillsammans. Maja och Kenneth pratade aldrig om sjukdomen eller vart den var 
på väg. Men Maja var orolig. Hon sov extremt dåligt, vissa nätter sov hon inte alls, 
och ångesten var oerhört stark. Hösten 2011 kände sig Maja tvungen att prata med 
Kenneths läkare. Hon frågade hur det stod till med Kenneth, egentligen, och läkaren 
sade som det var. Han kan leva några månader till. Maja förstod med sitt förnuft att 
han snart skulle dö, men hon förstod det inte känslomässigt.  

 
Det var nog ett sorts försvar för att orka med. För om jag förstått känslan skulle jag tappat 
alltihopa och satt mig ner och tyckt att allt var meningslöst.  Det var nog skönt att inte göra 
det, tror jag. 

Maja förnekade att Kenneth skulle dö in i det sista. Hon såg minsta tecken på 
förbättring som ett hopp om en annan framtid. De skulle snart gifta sig. Och han 
snickrade ju på huset och körde bil. Kenneth själv gjorde planer för framtiden. En 
dag sa han ”det gör vi till våren”. Maja kunde inte svara honom, men hon kände att 
nej, det gör vi inte. Och det blev ingen vår tillsammans. Kenneth fick plötsligt en dag 
åka till sjukhuset med ambulans. Maja åkte efter med bilen, men hann inte fram 
innan han dog. Att hon inte hann säga några sista ord till Kenneth är en tyngd hon 
bär med sig. Hans dödsfall blev en chock och Maja minns inte mycket från den 
första tiden mer än att hennes son och hans flickvän fanns med på sjukhuset. Hon 
kände ett starkt behov av att vara bland människor som stod henne nära. Inte vänner 
och släkt utan närstående. Maja kände sig väldigt ensam. Hon klarade inte av att bo i 
sitt och Kenneths hus utan flyttade hem till sin mamma. Maja kände en stor trygghet 
där.  

 
Jag och mamma är tighta. Hon kan mitt liv. Jag behövde en annan människa bredvid mig och 
det blev en stor trygghet för mig med mamma. Jag kan ju inte veta hur det hade gått annars 
men, ja, det var nog tur att jag hade henne då. 
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Maja bodde hos sin mamma i tre månader och under tiden skötte en granne om 
hennes hus. Pellets, snöskottning, blommor och tidning. ”En gudomlig hjälp” kallar 
Maja det, en hjälp som hon uppskattade mycket. Maja kunde också prata med sina 
väninnor och visa känslor för dem. Även hennes stora släkt fanns tillgänglig. Maja 
upplevde att de var villiga att stötta henne i sorgen om hon hörde av sig, men de tog 
inte kontakt med henne. Att fråga andra om hjälp upplever Maja som väldigt jobbigt 
och hon drar sig för att göra det. Ensamheten blir så påtaglig då. Redan några 
månader efter att Kenneth dött kände Maja att människor i hennes omgivning 
slutade ta hänsyn till att hon förlorat sin sambo. Alla verkade tycka att saker och ting 
var som vanligt igen. Grannen hjälpte inte länge till med huset och vänner frågade 
inte hur hon mådde. Maja kände det så tydligt – de tyckte att hennes sorg var över 
och det gjorde henne upprörd. 

 
Det blir en viss ilska. Man känner att fattar ni inte!? Jag är fortfarande i sorg! Den äkta känslan 
är besvikelse. De kunde höra sig för hur jag mår. Men säger inte jag något, då säger inte de 
något. 

Maja gick med i en anhöriggrupp som ordnades på sjukhuset där Kenneth dött. Hon 
hade svårt att ta in vad de andra deltagarna sa eftersom hon befann sig så inkapslad i 
sin egen sorg. Men efter en tid började gruppdeltagarna träffas privat och Maja kände 
hur stödet växte. Bland människorna från anhöriggruppen kunde hon säga hur 
fruktansvärt ont hennes sorg gjorde och hur dåligt hon mådde, utan att någon tyckte 
att hon var konstig. Det var befriande. Ändå mådde Maja väldigt dåligt. Hon kände 
sig ensam trots att hon var bland människor. Hon upplevde att allt i tillvaron blev 
övermäktigt och att hon inte klarade av att bära på tankarna ensam. En terapeut fick 
bli hennes ventil. Ingen annanstans kunde hon prata direkt från hjärtat vilket hon 
behövde. 
 
Efter Kenneths död inträffade ytterligare en svår sak i Majas liv. Kenneth hade två 
döttrar från ett tidigare äktenskap som aldrig accepterat Maja. Det visade sig nu att 
döttrarna hade startat en rättsprocess angående arvet efter Kenneth. Maja försökte ta 
kontakt med döttrarna och finna en fredlig lösning, men de var inte intresserade. 
Istället fick Maja anlita en jurist och svara på mängder av brev. Döttrarna var också 
mycket angelägna om att Kenneths begravning skulle genomföras på det sätt de ville 
och Maja kände sig åsidosatt. Begravningen slutade i en katastrof där Maja och 
hennes son satt ensamma på ena sidan i kyrkan och Kenneths släkt satt på den andra 
sidan. Prästen talade om en Kenneth som Maja inte kände. En Kenneth från ett 
tidigare liv. Maja berättar om släktingar till Kenneth som vägrade möta hennes blick 
och om förstörda blommor vid graven. Hon vet inte vem som skändar, men hon tror 
att det är döttrarna. Processen med Kenneths döttrar följde Maja under en lång tid. 
Hon levde ständigt med oron över att de skulle kontakta henne med nya krav. Idag är 
det ett halvår sedan sista kontakten vilken Maja upplevde som ett avslut från 
döttrarnas sida. Hon berättar hur hon efteråt plötsligt kunde slappna av. Då kom 
saknaden efter Kenneth, på riktigt. Maja tror att hennes sorg blivit fördröjd av allt 
jobb hon tvingats gå igenom. Hon upplever att hon har lång väg kvar att gå. Det har 
varit så mycket sorg i hennes liv. För mycket. Runt omkring henne finns människor 
som hon kan få hjälp av. En halvbror, vänner. Men hon har svårt att be om den. 
Maja önskar att det fanns en person där för henne ständigt. Någon som hon kan vara 
sig själv inför. Samtidigt klarar hon inte av att inleda ett förhållande. Maja behöver sin 
ensamhet trots att den är outhärdlig. 
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Acceptans av förlust och sorg 

Maja och Kenneth visste att han hade cancer, men levde som vanligt och pratade aldrig om  
sjukdomen. När Kenneths läkare sa att han bara hade några månader kvar att leva, kunde 
Maja ändå inte ta in informationen. Hon fortsatte att intala sig själv att Kenneth skulle bli frisk 
igen. Majas förnekande av det faktum att Kenneth snart skulle dö kan förstås som att hon inte 
visade acceptans inför den kris som drabbat henne, något som anses vara nödvändigt för att 
kunna ta sig igenom krisen (Jacobsen, 2000). Förnekandet kan också ses som att hon inte 
påbörjat en anteciperad sorgeprocess (Hammarlund, 2001) där sorgen påbörjas redan innan   
förlusten har ägt rum. Maja beskriver sig själv som inkapslad i sorgen flera månader efter att 
Kenneth dött. När hon deltog i anhöriggruppen på sjukhuset hade hon svårt att ta in vad de  
andra sa eftersom hon var som hon uttrycker det ”så egocentrisk i sin egen sorg”. Majas 
upplevelse av att vara inkapslad kan förstås som att hon befann sig i en kris, en själslig chock 
(Jacobsen, 2000). Majas förnekande inställning till förlusten kan även i det här sammanhanget 
förstås som ett stereotypt manligt sätt att sörja genom att förhålla sig intellektuellt till sina 
känslor (Doka & Martin, 2000). Det går att se liknande beteende som Maja uppvisar, hos 
informanten Sixten. Sixten berättar om när hans fru Gunilla fick plats på sjukhusets avdelning 
för vård i livets slutskede och sa till honom att ”nu kommer jag att dö”. Sixten sa då till sin fru 
att ”det finns de patienter som kommit hem från den avdelningen”. Sixtens bemötande av 
hustruns insikt i att hon skulle dö kan förstås som att han inte visade acceptans (Jacobsen, 
2000) inför det faktum att hon snart skulle dö. 
 

Stöd i sorgen 

Maja bodde hemma hos sin mamma i tre månader efter att Kenneth dött, eftersom hon kände 
ett starkt behov av att ha någon annan människa i sin närhet. Mammans stöd kan förstås som 
att Maja fick en yttre trygghet (Fyhr, 2003) vilken kan bidra till att en person vågar gå in i sin 
sorg. Maja berättar om praktiskt stöd (Lennéer Axelson, 2010) som gavs av en granne som 
skötte om hennes hus när hon bodde hos sin mamma. Maja beskriver också att hon fick 
emotionellt stöd (Lennéer Axelson, 2010) genom att hon kunde prata med vänner om sorgen. 
Stödet från Majas mamma, hennes vänner och granne kan ses utgöra en yttre trygghet (Fyhr, 
2003). Dock skiljer sig stödet som Maja beskriver till stor del ifrån det stöd som Johan 
beskriver. Johans fick på grund av sin öppenhet, emotionellt stöd från många människor. 
Maja däremot har inte visat samma öppenhet i sin sorg. Hon beskriver att hon haft svårt att be 
om hjälp, trots att hon vetat om att släktingar fanns där för henne. Då Maja upplevt att hennes 
stöd är bristfälligt, till skillnad från Johan som tycker att hans stöd var tillräckligt, kan just 
öppenheten ses som en viktig faktor för att få stöd i sorg. Gällande öppenhet beskriver Sixten 
en upplevelse liknande Majas, då även han drar sig för att be om hjälp. Sixten ville inte tränga 
sig på andra, utan hade bestämt sig för att klara sig ensam i sorgen. Sixtens och Majas sätt att 
hantera kontakten med andra kan även förstås som att de inte tillägnat sig den tredje uppgiften 
i sorgen som handlar om att tillägna sig nya färdigheter (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). 
De kan då anses gå miste om den del i sorgearbetet som handlar om att tvingas möta nya krav 
i livet, vilken är en del av anpassningsprocess som sorgearbetet innebär (Fyhr, 2003).  

Några månader efter att Kenneth dött tyckte Maja att människor i hennes omgivning 
slutade ta hänsyn till att hon hade sorg, vilket gjorde Maja upprörd. Hon ger utryck för att 
omgivningen inte lät hennes sorg ta sin egen tid (Fyhr, 2003) vilket är mycket allvarligt då det 
sunda sorgearbetet kan stanna av om det forceras. Att Majas omgivning slutade stötta henne i 
sorgen kan också förstås som att de inte respekterade hennes signaler (Fyhr, 2003) vilket är en 
viktig del i stödet från omgivningen så att den sörjande får sörja på sitt egna vis. Maja 
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beskriver att ”alla” i hennes närhet agerade som att hennes sorg var över efter några månader, 
vilket kan förstås som att hennes yttre trygghet försvann i ett för tidigt skede i sorgearbetet 
(Fyhr, 2003). Genom att Maja upplevde det som att alla personer runt henne försvann går det 
att anta att Maja förlorade kontakten med de nära anhöriga som anses vara det viktigaste 
stödet och tryggheten för en person i sorg (Hammarlund, 2001).  
Maja beskriver hur viktigt det blev för henne att prata med de personer ur anhöriggruppen 
som hade börjat träffas som vänner utanför gruppen. Med dem kunde hon prata öppet om sin 
sorg, vilket kan förstås som att de utgjorde ett emotionellt stöd för henne och också en yttre 
trygghet. Maja tog också kontakt med en terapeut och började gå i samtal eftersom hon 
upplevde att hon behövde en ventil. Hon kände att hon fick prata av sig och fick på så vis ett 
emotionellt stöd (Lennéer Axelson, 2010). Dock hade Maja önskat få mer vägledning av 
terapeuten. Det går därmed att anta att hon sökte en förståelse för sin situation, ett kognitivt 
stöd (Lennéer Axelson, 2010) som hon inte fick. På så vis skiljer hon sig ifrån Johan som 
genom sin kontakt med en terapeut upplevde att han fick samtala sig fram till en djupare 
förståelse för sin situation.  

Liksom Maja upplever även Sixten att han har ett behov av att prata mer om sin 
situation och sin sorg. Många i Sixtens omgivning har sagt åt honom att han borde gå och 
prata med en psykolog, men han anser att han klarar sig själv. Dock upplever han att det finns 
tankar och känslor han har behov av att dela med någon, vilket tyder på, liksom hos Maja, att 
det finns ett otillfredsställt behov av kognitivt stöd (Lennéer Axelson, 2010).  

Bearbetning av sorgens känslor 

Maja har ventilerat sina svåra känslor i sorgen med personerna från anhöriggruppen när de 
träffats. Bland dem kunde hon öppet uttrycka hur svårt allting kändes och hur ont sorgen 
gjorde. Majas upplevelse av smärtan kan tolkas som att hon gick in i sorgens känslor och även 
uttryckte dem, alltså att hon kan anses ha nått den andra uppgiften i sorgen (Davidsen-Nielsen 
& Leick, 1991). Majas sätt att gå in i sina känslor kan också förstås som ett stereotypt 
kvinnligt sätt att sörja genom att uttrycka känslor (Doka & Martin, 2000). Maja tog kontakt 
med en terapeut för att få stöd i sina svåra tankar. Hon beskriver det som att hon fick ”prata 
direkt från hjärtat” vilket är ett tecken på att hon fick bearbeta känslorna. Samtidigt ger Maja 
uttryck för att hon hade velat få hjälp på ett annat vis av terapeuten. Hon bar på så svåra och 
tunga känslor och önskade att terapeuten hade haft större kompetens. Majas upplevelse kan 
förstås som att hon hade ett behov av att ventilera djupare existentiella frågor som uppkommit 
i den kris hon befann sig, vilket kan ses som avgörande för att tids nog komma ur sin kris 
(Jacobsen, 2000).  

Den rättsprocess som Maja tvingades in i efter Kenneths död upptog mycket av hennes 
tid och energi. Maja kände sig stressad och levde under ständig oro för att nya krav skulle 
tillkomma. Stressen och oron bidrog inte till den yttre trygghet (Fyhr, 2003) som Maja skulle 
behövt för att kunna gå djupare in i sin sorg och få vara i den. Hon uttrycker själv hur hon var 
fullt upptagen av rättsprocessen, så upptagen att hennes sorg fick stå åt sidan. Rättsprocessen 
lades ner ungefär ett och ett halvt år efter dödsfallet. Maja uttrycker själv att hon tror att 
hennes sorg är fördröjd, vilket är rimligt att tro då hon fått behärska sina känslor under lång 
tid (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). Maja beskriver att hon inser efter ett och ett halvt år att 
hon är ensam på riktigt, vilket kan förstås som att hon först då nått sorgens första uppgift att 
erkänna förlusten på ett djupare plan (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) och insett att hon 
aldrig mer kommer att få ha Kenneth i sin närhet. Majas tidpunkt för att för första gången nå 
djupare i sin sorg kan därmed ses ha börjat ungefär då en normal sorgeprocess enligt 
sorgeteori slutar, mellan ett och två år efter en förlust (Fyhr, 2003, Hammarlund, 2001, 
Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). När två år gått efter dödsfallet känner sig Maja fortfarande 
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väldigt ensam. Hon beskriver en ensamhet som känns trots att hon har människor omkring 
sig. Majas beskrivning av ensamhet kan förstås som att hon kommit i kontakt med den 
existentiella ensamheten (Yalom, 1980) genom den kris hon befinner sig i. Maja berättar att 
hon inte är redo för en ny relation eftersom hon anser sig behöva sin ensamhet. Det faktum att 
Maja anser sig behöva sin ensamhet kan förstås som att hon kommit till insikt om sorgens 
kärna, att man måste gå in i smärtan för att kunna komma ur den (Davidsen-Nielsen & Leick, 
1991). 

Sammanfattningsvis kan sägas att Maja förnekade det faktum att Kenneth skulle dö in i 
det sista, vilket inte gav henne möjlighet att acceptera det faktum att han snart skulle dö. Maja 
fick en yttre trygghet genom att bo hos sin mamma vilket kan ses som en möjlighet för henne 
att gå in i sin sorg (Fyhr, 2003). Dock var Majas nätverk varken uthålligt (Aronsson, 2009) 
eller lät hennes sorg ta sin egen tid. Då Majas yttre trygghet försvann lät hon sitt sorgearbete 
avstanna (Fyhr, 2003). Den rättsprocess hon fick genomgå bidrog till stress och oro vilket kan 
ses som en ytterligare orsak till att Maja inte fick möjlighet att gå in i sitt sorgearbete på ett 
hälsosamt sätt. Hon tror själv att hennes sorg blivit fördröjd, vilket kan förstås utifrån 
sorgeteorins begrepp patologisk sorg (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) där sorgen anses 
kunna fördröjas då en person tvingas behärska sina känslor. Dock har Maja ändå bearbetat 
sorgens känslor bland annat genom att prata med andra i liknande situation samt hos en 
terapeut. Majas känsla av ensamhet kan anses vara uttryck för en djup existentiell ensamhet 
som betyder att hon befinner sig i sin kris, vilket ses som naturligt och utvecklande (Jacobsen, 
2000). Tidpunkten då Maja för första gången kunde erkänna förlusten på ett djupare plan 
(Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) kan också ses ha börjat då den rättsprocess hon var 
delaktig i avslutades. 

Avslutning 

Johans och Majas berättelser visar två olika upplevelser av en sorgeprocess (Fyhr, 2003). 
Johan visade tidigt en stor acceptans (Jacobsen, 2000) för sin situation genom att han och 
Katharina pratade om och förberedde sig inför hennes kommande död. Maja däremot 
förnekade sin sambos död och de pratade aldrig om den. Då Johan i ett tidigare stadie än Maja 
kände att han kommit igenom den svåraste sorgen går det att anta att acceptans inför döden 
för en sorgeprocess framåt.  

Johan och Maja har fått likande typer av stöd såsom närhet till andra i anslutning till 
dödsfallet, praktisk hjälp med matlagning och husskötsel och emotionellt stöd (Lennéer 
Axelson, 2010) genom att bli lyssnade på. Dock var Johans stöd ”uthålligt” och minskade i 
samma takt som han själv kände minskat behov av stöd, medan Majas stöd försvann för tidigt 
enligt henne. Det går således att anta att ett uthålligt stöd (Aronsson, 2009) som är lyhört inför 
den sörjandes signaler är verksamt för att ett sorgearbete ska fortlöpa på ett positivt sätt.  

Johan har varit öppen mot sin omgivning under sin sorgeprocess, medan Maja haft svårt 
att be andra om hjälp, vilket resulterar i en slutsats att den som berättar öppet för andra om sin 
sorg också får mer stöd. Både Johan och Maja har haft stöd av den anhöriggrupp de deltog i. 
Johan ansåg att han genom att höra de andra fick bekräftelse på att det han kände var normalt, 
medan Maja inte kunde ta in vad de andra sa då hon fortfarande var ”inkapslad” i sin sorg. 
Det går därmed att se att en anhöriggrupp kan fylla olika funktioner beroende av var i 
processen en person befinner sig.  

Både Johan och Maja har fått professionellt stöd genom samtal med en terapeut, vilket 
kan förstås som att det stöd som nära och kära ger inte anses vara tillräckligt i en 
sorgeprocess. Johan ville i sin kontakt med terapeuten ha bekräftelse på att det han kände var 
normalt, medan Maja behövde en ventil då hennes nätverk inte längre fanns som stöd. 
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Skillnaden kan ses visa att den professionella hjälpen dels kan sökas för att den är just 
professionell, medan den också ses som ett stöd i sorgen när inget annat stöd finns att tillgå.  

Både Johan och Maja ger uttryck för att ha befunnit sig i en kris där djupare existentiella 
känslor och frågor öppnat sig för dem. Tillgången till de existentiella känslorna kan ses som 
ett tecken på att de accepterat krisen och gått in i sin sorg vilket anses vara det mest 
verksamma sättet att genomleva de svåra känslorna (Jacobsen, 2000, Fyhr, 2003). Då Johan 
fått möjlighet att hos en terapeut ventilera sina djupa känslor kan det gå att anta att detta stöd 
bidrar till att sorgeprocessen fortlöper. Maja som genom sin professionella samtalskontakt 
inte upplevde sig få det kognitiva stöd (Lennéer Axelson, 2010) som hon önskade, befinner 
sig fortfarande i sin sorgeprocess, vilket styrker antagandet att en möjlighet till reflektion över 
djupa känslor är viktigt för en sorgeprocess. 
Johan och Maja uppvisar, båda två, både stereotypt manliga och kvinnliga ”sätt” att sörja, 
vilket kan förstås som att de uppvisar en blandning av de två stereotypa sätten att sörja, vilket 
stämmer överrens med resultatet av tidigare forskning (Doka & Martin, 2000).    

Skillnaden mellan Johans och Majas sorgeprocesser blir som mest påtaglig genom att se 
på var de befinner sig två år efter dödsfallet. Johan anser sig ha ”sörjt färdigt”, har träffat en 
ny partner och lever ett bra liv som innehåller spår av den sorg han burit. Maja däremot ger 
uttryck för att fortfarande vara i sin sorg. Hon ger uttryck för att alldeles nyligen ha kommit 
till insikt om att hennes sambo verkligen är död och därmed inse sin förlust på ett djupare 
plan. Hon medger själv att hennes sorg är fördröjd (Davidsen Nielsen & Leick, 1991) och att 
hon har lång väg kvar. Även bland de andra informanterna skiljer sig tiden för sorgeprocessen 
åt. Lena upplever att hon gått vidare i sitt liv och längtar efter en ny kärleksrelation. Lena kan 
idag se tillbaka på det fina liv hon fick tillsammans med Tomas. Lillian kan inte tänka sig att 
inleda en ny relation då hon är rädd att knyta an till en ny person som sedan ska försvinna från 
henne. Den smärta hon upplevt i samband med sin makes död vill hon inte uppleva igen. 
Lillian beskriver sorgen som ett sår som nu är läkt, men hon bär fortfarande ett stort och fult 
ärr inom sig. Ubbe kan idag se tillbaka på den fina tid han fick med Gun, och Sixten tycker att 
han kommit ur ”den värsta” sorgen, men hans fru finns ständigt med i hans tankar.  

Alla informanterna har gått in i en sorgeprocess som startade i och med förlusten av 
deras livspartner (Fyhr, 2003). Genom att få tillgång till informanternas livsberättelser 
(Johansson, 2005) om sin sorgeprocess, går det att se att tiden för deras sorgeprocesser skiljer 
sig åt. Vissa anser sig ha avslutat sin sorg och gått vidare i livet, medan andra fortfatande 
befinner sig i sorgen. Skillnaden i hur lång tid sorgeprocessen pågår visar att sorgeteorins 
antaganden om att den värsta sorgen kan vara avslutad efter ungefär två år inte stämmer i alla 
fall. Däremot stämmer sorgeteorins antaganden om att sorgen ska ses som individuell och kan 
ta olika lång tid, bättre överens med informanternas berättelser som sin sorg. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sorgeprocessen hos personer vars livspartner dött, genom 
att studera deras livsberättelser från partnerns dödsfall och två år framåt. Analysen visar att på 
vilket sätt informanterna accepterat och pratat om förlusten innan den skedde påverkar den 
kommande sorgeprocessen. Sorgeprocessen har kunnat fortlöpa snabbare och på ett mer 
hälsosamt sätt om personen visade acceptans inför sin situation. Det kan därför anses vara 
viktigt att professionella är uppmärksamma på huruvida familjemedlemmar och närstående 
pratar med varandra om den sjukes förestående död. 

Analysen visar att ett uthålligt stöd från närstående som finns kvar så länge den sörjande 
behöver har betydelse för att sorgeprocessen ska fortlöpa på ett hälsosamt sätt. Det går att se 
att, när ett nätverk upphör att stödja, kan sorgen fördröjas. Det är således viktigt att 
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omgivningen låter den sörjande ta sin egen tid och inte påskyndar processen, vilket 
sorgeteorin påpekar som mycket viktigt (Fyhr, 2003). Att sorgen måste få ta sin egen tid är 
även viktigt för professionella att ha en medvetenhet kring, så att inte eventuellt stöd försöker 
påskynda en process utan stället utgör en accepterande och ”hållande” funktion 
(Hammarlund, 2001). Då det går att se att en öppenhet kring sin situation vid sorg genererar 
mer stöd från andra än en slutenhet, kan det anses vara viktigt att genom professionella 
insatser nå de människor som isolerar sig med sin sorg. 

Analysen visar vidare att stödet från nära anhöriga inte alltid upplevs vara tillräckligt i 
en sorgeprocess, då flera informanter valt att prata med en professionell person. Det 
professionella stödet kan behövas dels för att en person i sorg kommer i kontakt med djupa 
existentiella frågor som behöver diskuteras. Och dels för att annat stöd saknas och personen 
behöver någon att prata med. Att flera personer som deltog i denna studie valt att söka 
professionella samtalskontakter kan dock bero på att de är ”öppna” för att söka hjälp i och 
med att de frivilligt deltagit i en anhöriggrupp. Det bör därför understrykas att analysen som 
visar att stöd från nära anhöriga inte anses vara tillräckligt, är en slutsats förbehållen denna 
studies informanter. Resultatet skulle således kunnat bli annorlunda om ett annat urval av 
informanter gjorts, vilket kan ses vara en svaghet i studiens metod. Dock ansågs det vara en 
styrka för studiens resultat att informanterna var vana vid att samtala om sin sorg då resultatet 
innehöll djupa och utförliga berättelser. En styrka med studiens narrativa metod och 
livsberättelser (Johansson, 2005) är just att metoden utmynnar i en djupare förståelse för 
människor och deras tankar och känslor vilket är både viktig och intressant information för 
människor i allmänhet och socialarbetare i synnerhet.  

Sorg är någonting som berör människor existentiellt (Jacobsen, 2000). För att få svar på 
frågor om sorg är det relevant att få tillgång till människors upplevelser. Då tidigare forskning 
mestadels använt sig av kvantitativ metod för att studera ämnet sorg, är det en styrka att denna 
studie använder en kvalitativ metod som ger tillgång till utförliga svar (Fejes & Thornberg, 
2012). Det kan även ses vara viktigt att vidare forskning i större utsträckning använder 
kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av människors upplevelser av sorg. 

Att en person som kommer i kontakt med djupa existentiella frågor om döden och 
meningen med livet ses inom existentiell teori som normalt och mänskligt (Jacobsen, 2000). 
Dock är människor ovana att både komma i kontakt med sina känslor såväl som att prata om 
dem vilket kan vara en förklaring till att stödet från nära anhöriga inte upplevs räcka till. Det 
kan därför anses vara viktigt att människor generellt kan prata mer öppet kring frågor som rör 
livet, döden och meningen med liv och död. Det kan också anses vara viktigt för 
professionella att kunna hantera dessa djupa existentiella frågor då det är dem som troligen 
kommer att möta dessa samtal från anhöriga i sorg. Det skulle således vara intressant för 
vidare forskning att fokusera på existentiella frågor i samband med sorg och kris. Hur ser 
behovet hos klienter/patienter ut, av att samtala kring existentiella frågor? På vilket sätt 
bemöter socialarbetare existentiella frågor i sin yrkesroll?  

Analysen visar också att sorgeprocesser ser olika ut för olika människor beroende på 
hur han/hon hanterar sin förlust, vilket stöd som finns att tillgå och hur uthålligt stödet är. 
Sorgeprocessens tidsaspekt runt två år som beskrivs inom sorgeteori ses inte alltid stämma. 
Det är därför viktigt för professionella att ha vetskap om att en människa kan befinna sig i 
sorg även om det är många år sedan en förlust. Till finns således ett behov av att ta reda på 
mer kring hur socialarbetare ser på dessa tidsaspekter i sorg. Vidare forskningsfrågor kan 
vara; Hur ser uppfattningen ut, bland professionella inom socialt arbete, om hur lång tid en 
sorgeprocess tar? Hur bemöts människor i sorg av professionella?  
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