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                                                           Sammanfattning 

Studien genomfördes med syftet att undersöka deltagarnas upplevelse av individuell 

behandling i grupp för komplicerad sorg. Syftet med studien var även att fylla de befintliga 

luckor i den forskning som redan finns inom området. Svaren på fyra enkätfrågor som 

deltagarna svarat på sex månader efter avslutad behandling sammanställdes och analyserades, 

därefter bearbetades materialet genom en innehållsanalys för att se sammanband som skapade 

kategorier. Det framkom att behandlingen haft en stor betydelse för deltagarna, vilket 

redovisas i resultatdelen. Resultatet av studien visade att behandlingen upplevdes som positiv 

och faktorer som spelade en viktig roll var gruppens betydelse för individen, ledarnas roll och 

hur behandlingen inverkat på den psykiska och fysiska hälsan. Slutligen diskuteras resultatet 

och vald metod samt förslag till framtida forskning och kliniska användningsområden. 

Nyckelord: gruppsykoterapi, komplicerad sorg, sorg, sorgearbete 
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Inledning 
Att förlora en nära anhörig kan ske när som helst i livet och hur vi hanterar förlusten är något 

som skiljer sig från individ till individ. Att möta människor som på något sätt upplevt sorg är 

en del i det dagliga arbetet för sjuksköterskan. 

För de flesta människor som mist en nära anhörig så sker bearbetningen av sorgen i ett 

naturligt skede men i vissa fall kan individen fastna i en fas i sorgearbetet vilket gör att sorgen 

kan utvecklas till ett sjukligt tillstånd som kallas komplicerad sorg. Det är inte ovanligt att en 

person som lider av en depression kan ha en obearbetad förlust tillbaka i tiden. Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska vara medveten om detta tillstånd och att veta skillnaden mellan 

sorg och komplicerad sorg.  

1.Bakgrund 
Att mista en nära anhörig är något som många människor en dag kommer uppleva. Sorgen har 

olika faser som den sörjande måste ta sig igenom och om inte sorgen bearbetas kan individen 

fastna i sin sorg och utveckla ett sjukligt tillstånd. Vidare beskrivs tillståndet som ett 

komplicerat sörjande och definieras som en stark intensifiering av sorgen, till den grad att 

personen inte på egen hand kan ta sig igenom sorgeprocessen som i vanliga fall består av flera 

olika steg i att bearbeta sorgen efter den döde. Detta tillstånd kan ta form i en rad olika 

beteenden och symtom som depression, ångest, sömnsvårigheter och därför bör det alltid 

övervägas om en obearbetad sorg kan ligga till grund för detta(Worden, 2006). 

1.2 Sorg 
När en närstående avlider förknippas detta med en sorgeprocess, en mänsklig 

känslomässigreaktion som förekommer i alla åldrar och kulturer. Upplevelsen i sig kan både 

vara individuell eller formas genom en familjesituation. Att uppleva denna sorg kan skapa en 

brännande smärta, hindra individen till att vara och fortsätta sin väg genom livet (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009).   

 

Sorg är en normal känslomässig reaktion på en förlust av något slag som många människor 

drabbas av någon gång i livet. Sorg kan uppkomma efter dödsfall, trauma, separation, förlust 

av arbete eller i samband med sjukdom. Sorg beskrivs som ett arbete eller en process som den 

drabbade behöver ta sig igenom. Detta sorgearbete är energikrävande, både psykiskt och 

fysiskt, och kan ta olika lång tid.  Parallellt med sörjandet pågår hos de flesta ett 

nyorienteringsarbete där den drabbade försöker reparera tillvaron(Rosengren, Grimby & 

Nyberg, 2014). 

 

Förutsättningar för ett konstruktivt sorgearbete är att både förståndsmässigt och känslomässigt 

bejaka dödsbudets innebörd och att personen tillåter sig att uttrycka sorgen, och av andra 

tillåts att ge uttryck åt den. Förhållningssätt till sorgen som är inadekvata och som leder till 

svårigheter är: att sorgereaktionen hämmas och därmed fördröjs, att man övertar den avlidnes 

sjukdomssymtom i ett försök att identifiera sig med denne och därmed få vederbörande att 

leva, och att man förekommer sorgereaktionen, s.k. antecipatorisk sorg. Förhållningssätt som 

är adekvata och vägar till att komma ur sorgen är: att ta itu med den nya situationen, att göra 

nya saker, att ägna sig åt nya uppgifter, att se sig själv i en ny roll och med en ny identitet och 

att söka nya kontakter och vänskaper(Psykologguiden, 2015). 

 

Kübler-Ross (1970)förklarar sorgeprocessen som en modell med 5 olika faser. Till en början 

var modellen utformad efter personer i palliativ fas, men kom senare att användas i all typ av 
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förlust eller personliga kriser, som skilsmässa eller arbetslöshet. Modellen grundar sig i att 

personen som befinner sig i en sorgeprocess kommer uppleva olika känslomässiga faser, och 

att det är nödvändigt att genomgå följande faser: 

Förnekelse – att vägra inse sanningen är en försvarsmekanism hos de flesta individer. Den här 

fasen är oftast temporär men en del individer kan fastna i den en längre tid. 

Ilska – när individen inser att den inte längre kan leva i förnekelse så bryts detta ofta med en 

oerhörd ilska. Ilskan kan uttrycka sig på många olika sätt och mot många olika personer, men 

oftast mot anhöriga eller involverad personal.  

Förhandling – Här försöker personen återfå kontrollen över situationen, detta genom t.ex. leta 

upp mirakelkurer på internet eller vända sig till religioner eller andra trosuppfattningar.  

Individen spelar ut alla kort hen har, för att rädda sig själv eller sin anhörig. Fasen kan 

förklaras som ännu en förnekelsefas.  

Depression - när personen kommit till insikt att döden väntar kan hen hamna i ett depressivt 

tillstånd vilket kan visa sig i en distansering mot närstående. Personen tillbringar allt mer tid 

för sig själv och att sörja och ser inte längre någon mening med livet 

 Acceptans- Efter att ha bearbetat sin sorg i de tidigare faserna hamnar individen slutligen i 

någon form av acceptans över sitt döende. Den sista fasen där individen kommer till insikt 

över vad som kommer att ske. Personen kommer till ro och accepterar sitt öde (Kübler-Ross, 

1970). 

 

Psykiatrikern George Engel var den första med att jämföra förlust av anhörig med kroppsliga 

skador. Engel beskriver sorgearbetet som ett öppet sår som läker ihop med tiden och därefter 

bildar ett ärr. Det var av vikt att inte se sorg som en sjukdom, utan som en naturlig process. 

Däremot bör förståelse finnas för att sorgen kan utvecklas till hjärtesorg som den anhörige 

kan dö av(Davidsen-Nielsen & Leick, 1991).  

Det kunde även ses i en studie av Parkes (1985) där det visades att dödligheten ökade med 40 

% hos änklingar över 54 års ålder, 6 månader efter den anhöriges död. Det visades även att 

människor som upplevt dödsfall eller är i ett pågående sorgearbete är mer fysiskt och psykiskt 

utsatta än andra.   
 

Worden (2006) menar att det är viktigt att hålla isär begreppen sorg och depression. De står i 

nära relation till varandra och kan ha liknande symtom men orsaken till tillstånden kan skilja 

sig åt.  Vid en depression är ofta en förlust av självkänsla utmärkande vilket inte visar sig i en 

sorgeprocess. Freud(i Worden, 2006) beskriver att vid sorg kan världen kännas fattig och tom 

medan i ett deprimerat tillstånd känner sig individen fattig och tom på liv(Worden, 2006). 

Davidsen-Nielsen och Leick (1991) diskuterar det här som ett problem i samhället. Många 

människor som lider av komplicerad sorg blir feldiagnostiserade och behandlas därefter med 

antidepressiva läkemedel eller lugnande, när de egentligen behöver hjälp och stöd med sin 

sorg. Omgivningen behandlar sörjande människor generellt sätt som om de vore fysiskt sjuka 

med sjukskrivning och dämpande tal i den sörjandes närvaro, trots detta benämns inte sorg 

som en sjukdom. 

 

1.3 Komplicerad sorg 
En sorg som är ihållande och som kräver professionella insatser definieras som komplicerad 

sorg. Riskfaktorer kan vara ett barns död, plötslig traumatisk död, självmord eller ett starkt 

beroende av den avlidne samt starka skuldkänslor (Rosengren et al., 2014). Worden(2006) 

beskriver tillståndet som: 
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… en så stark intensifiering av sorgen att personen blir överväldigad, tar till ett 

maladaptivt beteende eller förblir i ett sorgetillstånd som aldrig tycks vilja ta 

slut, utan några framsteg mot slutförandet av sorgeprocessen…(Det) omfattar 

processer som inte rör sig fortlöpande mot assimilation eller anpassning utan 

istället leder till stereotypa upprepningar eller omfattande avbrott i 

läkandet(s.102). 

 

Bowlby och Eriksson (i Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) ger i sina teorier en möjlig 

förklaring till varför vissa människor lättare kan utveckla tillståndet komplicerad sorg, de 

menar att det hör ihop med anknytning och utveckling tidigt i livet. Bowlby menar att 

människans behov av nära band till en eller flera människor, är av lika stor vikt som mat och 

dryck. Redan som nyfödd har barnet förmågan att utveckla ett beteendemönster som ger en 

automatisk respons från modern, i syfte att modern skall befinna sig nära barnet. Efter ålder 

och behov förändras beteendemönstret hos individen, dock kommer relationen hela tiden vara 

avgörande för barnets utveckling. I ett senare skede i livet knyts banden vidare till t.ex. 

partners eller vänner, för behovet av nära relationer varar livet ut. Det här benämner Bowlby 

(i Davidsen-Nielsen & Leick, 1991)som en flexibel optimal distans. 

Eriksson (i Davidsen-Nielsen & Leick, 1991) betraktar individens livslånga utveckling som 

en rad av olika utvecklingskriser, bestående av olika former av känslomässiga dilemman som 

måste lösas för att individen skall kunna leva vidare. Eriksson (i Davidsen-Nielsen & Leick, 

1991) beskriver det första dilemmat som människan står inför är att uppnå en känsla av 

grundläggande tillit, detta genom en person som står den unge närmst t.ex. modern. 

Tillgivenhet skapas då barnet känner trygghet och säkerhet i att inte bli lämnad av sin moder. 

Människor som inte har uppnått grundläggande tillit eller den optimala distansen i en 

relation, får svårare att genomgå sitt sorgearbete och behöver ofta professionell hjälp. Om den 

grundläggande tilliten Eriksson beskrev, är svag blir det svårare för personen att ta avsked av 

sin anhörig och att vara tillgänglig för nya kontakter. Svårigheter i att finna den optimala 

distansen i en relation som Bowbly beskrev medför även där svårigheter att utveckla sitt 

nätverk och skapa nya kontakter. De här teorierna skapar konsekvenser i individens 

sorgearbete, och ger en god förklaring till varför individer upplever det svårt och kan fastna i 

sorgearbete vid dödsfall (Davidsen-Nielsen & Leick, 1991). 

Dyregrov, Dyregrov och Johnsen (2013) förklarar att det finns många teorier angående sorg 

och personer som lider av den, men desto mindre beforskat. Det finns en del studier som 

beskriver personers upplevelser av komplicerad sorg och att delta i en sorgegrupp, dock finns 

det lite forskning inom detta ämne ur ett hälsoperspektiv. Den forskningen som finns om 

upplevelser av att delta i sorgegrupper är väldigt positiv, men beskriver inte de olika 

strukturerna i sorgegrupper, nackdelar kontra fördelar med att delta eller varför vissa drar 

nytta av att delta medan andra inte gör det. Dyregrov et al.(2013) ansåg därför att vidare 

forskning inom området komplicerad sorg och behandling i grupp bör göras för att få mer 

kunskap och erfarenheter för att hjälpa de individer som drabbats.  

1.3 Sorgegrupper  
Om en individ har utvecklat en komplicerad sorg så kan lösningen vara att gå i sorgeterapi. 

Målet är då att identifiera och lösa konflikter som kan ha uppstått i och med förlusten av den 

närstående och som hindrar sorgen att fortlöpa. Terapi vid komplicerad sorg kan ske 

individuellt eller i grupp (Worden, 2006). 

Med psykoterapi menas en behandling av psykiska problem genom olika former av 

psykologiska metoder. Metoderna är många och teknikerna är olika, där gruppterapi är en av 
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dessa (Nationalencyklopedin, 2015). Psykoterapi i grupp sker vanligen med 6-8 deltagare och 

leds av en eller två psykoterapeuter(Psykologguiden, 2015). 

Forskning gjord av Piper, Ogrodniczuk, Joyce, McCallum och John (2002) visar att 

gruppterapi vid komplicerad sorg upplevdes som positiv då gruppmedlemmarna hittade styrka 

i varandras upplevelser och i gemenskapen. Även Worden (2006) beskriver sorgerådgivning i 

grupp som något ändamålsenligt men även ett sätt att erbjuda ett känslomässigt stöd till den 

sörjande. Här belystes att det är viktigt med homogeniteten i gruppen, att deltagarna delar 

samma erfarenheter som t.ex. föräldrar som sörjer sitt förlorade barn, men att det kan vara 

svårt att tillgodose om gruppen ska bli tillräckligt stor. Om möjligt bör det ändå finnas 

personer med samma slags förlust. 

I en studie gjord av Dyregrov et al (2013) undersöktes deltagarnas positiva och negativa 

upplevelser. De positiva faktorerna som framkom i resultatet var att individerna ofta kände sig 

sedda, förstådda, normala och att varje deltagare fick dela med sig av sina upplevelser för att 

sedan lära eller bli lärda av andras. De positiva upplevelserna var övervägande, och de flesta 

deltagarna kände sig nöjda med sorgegruppen. Det fanns dock några av deltagarna som ansåg 

att det inte alltid var optimalt då individen kunde re-traumatiseras av andras berättelse. 

Deltagarna var även frustrerade över det faktum att gruppen var öppen för alla, vilket 

resulterade i många olika trauman och att det under tidens gång slutade och började nya 

deltagare. Det kunde resultera i flera steg tillbaka i sorgeprocessen, för vissa av 

deltagarna(Dyregrov et al., 2013). 

 

Sorgebehandlingsgruppen i Örebro vänder sig till personer som förlorat en nära anhörig och 

har hamnat i ett tillstånd med fördröjd eller undviken sorg, eller där sorgen kan utvecklas till 

ett kroniskt tillstånd. Sorgegruppen har varit verksam sedan 1999 och gruppens ledare har 

varit desamma sedan år 2001. Behandlingen är individuell men sker i grupp. Det rör sig inte 

om en aktuell sorg som ligger nära i tiden utan det ska ha gått minst ett år sedan dödsfallet. 

Syftet med behandlingen är att lyckas ta sig ur sorgen och leva vidare. 

Terapin inriktas på fyra uppgifter som deltagaren ska bearbeta:  

1. Att inse att den anhörige är avlinden  

2. Att arbeta sig igenom sorgens smärta och alla känslor. 

3. Att anpassa sig till den nya livssituationen.   

4. Att leva vidare helt och fullt, här och nu, med bibehållna minnen av den avlidne. 

Terapismetoden innebär ett arbete på flera nivåer. Så som samtal och reflektion, rollspel, 

symboler, musik, bild, rörelse och beröring. 

Samtalstillfällena får ta den tid som krävs och kan variera från person till person. Gruppen är 

öppen vilket innebär att när en person avslutar sitt deltagande i gruppen så kommer en annan 

in. Gruppen består av 8 stycken deltagare som träffas en gång i veckan i tre timmar. För 

gruppdeltagarna gäller tystnadsplikt. 

Sex månader efter avslutad terapi får deltagaren en enkät att fylla i. Här besvaras frågor som 

rör individens upplevelse av sin hälsa och relationer innan, under och efter terapi (Ström, 

2014). 

1.4 Problemformulering 
Tanken med studien är att skapa en ökad förståelse för vad komplicerad sorg är och hur 

behandlingen av den kan upplevas. Som sjuksköterska möter man dagligen personer som 

befinner sig i någon form av sorg, både patienter och anhöriga. Det är därför av vikt att känna 

igen begreppen för att kunna ge de drabbade individerna den rätta hjälpen och därmed en god 
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och säker vård. Studien är även tänkt att bidra till den begränsade forskning som redan 

existerar, men även som en utvärdering för sorgebehandlingsgruppen i Örebro. 

2. Syfte 

Att beskriva upplevelser av individuell terapi i grupp vid komplicerad sorg efter förlust av 

anhörig. 

3. Metod 

Studien är en empirisk enkätsstudie med beskrivande design och induktiv ansats. Enkäten 

innehöll både kvalitativa och kvantitativa frågor. De frågor som svarar på syftet och som är av 

kvalitativ ansats för att få bästa möjliga översikt av deltagarens upplevelser som beskrivs med 

egna ord, användes.  

Henricson och Billhult(2012) skriver att det är det sagda ordet och patientens beskrivning som 

blir föremål för analys/tolkning. Detta används för att skapa förståelse och insikt. 

I kvalitativ ansats strävar forskaren alltid efter en helhetsförståelse av de speciella 

förhållanden för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen. Syftet är därmed att 

finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett sammanhang i individens 

eller omvärldens livsvärld(Olsson & Sörensen, 2011). 

3.1 Litteratursökning 

En litteratursökning genomfördes för att undersöka forskningsläget, i Universitetsbibliotekets 

databaser Cinhal, Medline och Psykinfo som var relevanta för området omvårdnad. De sökord 

som användes var grief, complicated grief och grouptherapy. Vid sökningen upptäcktes att 

det fanns en del internationell forskning i området men däremot mindre nationell forskning 

vilket visade att det är relevant att utföra studien. Även rekommendationer från en av 

sorgbehandlingsgruppens ledare användes för att hitta aktuell och relevant litteratur och 

forskning inom ämnet. 

3.2 Enkäter 

Efter kontakt med en av sorgegruppens ledare gavs tillgång till enkäter som deltagana fyllt i 

sex månader efter att de avslutat sin behandling. Enkäterna var ifyllda av personer som 

deltagit i gruppen alltifrån år 1999 till 2014. Enkäten bestod av 33 frågor och berör 

deltagarnas upplevelser innan, under och efter studien. Frågorna berörde olika teman och var 

både öppna och slutna. Fyra frågor valdes ur enkäten som kan svara på studiens syfte. Vid en 

annan tidsram hade fler frågor eventuellt analyserats för att ge resultatet ett bredare resultat. 

Se bilaga 1. 

3.3Urval 
Henricsson och Billhult(2012) beskriver att deltagarna i en kvalitativ forskningsstudie inte ska 

väljas ut slumpmässigt, utan urvalet ska spegla syftet så det fenomen som ska utforskas har 

upplevts av deltagaren. Urvalet kan kallas för ett ändamålsenligt eller strategiskt urval vilket 

syftar till att välja ut deltagare som kan ge god och innehållrik information inom valt 

forskningsområde. 

Populationen i studien var personer mellan 18-65 år som deltagit i en sorgbehandlingsgrupp 

efter att ha förlorat en anhörig och fastanat i sin sorg. Informanterna bestod av 29 stycken 

kvinnor och 15 män. Alla som genomgått behandlingen fick enkäten hemskickad och 44 

personer har svarat. Bortfall ej registrerat. Av dessa 44 enkäter togs 4 stycken bort då 

deltagarna som besvarat dessa inte följ följt sin behandling. Deltagandet var helt frivilligt och 

information om enkätens ändamål beskrevs tydligt för deltagana. 
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3.4 Datainsamling 

Deltagarna fick en enkät hemskickad 6 månader efter avslutad behandling. Frågorna bestod av 

både slutna och öppna frågor där individen fick beskriva sina upplevelser. 

Enkätfrågorna var framtagna av sorgegruppens ledare som har lång erfarenhet av ämnet. 

Författarna till studien insamlade datan i sorgegruppens lokaler. 

3.5 Analys  

Kvalitativ innehållsanalys används främst vid tolkning av texter i beteendevetenskap, 

humanvetenskap och nu på senare år även växt fram i vårdvetenskap. Innehållsanalys kan 

användas vid både kvalitativ och kvantitativ data genom analys av t.ex. intervjuer, dagböcker, 

enkäter eller litteratur (Granheim & Lundman, 2004).  

Innehållsanalys rekommenderas när forskarens material är stort och innehåller mycket text, 

dock förklarar Granheim och Lundman (2004) även detta som ett problem då studiens 

trovärdighet alltid måste diskuteras då forskaren i ett senare skede tolkar och kondenserar 

texten till mindre delar. I innehållsanalys finns två begrepp som forskaren noga bör överväga 

innan analysen påbörjas, dessa begrepp kallas manifest och latent. Att arbeta utifrån en 

manifest analysförfarande innebär att analysera vad deltagarna/texten berättar. 
 

Analyssättet var induktivt, d.v.s. att det inte finns en färdig ram som skall användas vid 

analysen. De öppna svaren från enkäterna transkriberades, och därefter lästes de igenom ett 

flertal gånger för att skapa en helhetssyn.   

Granheim och Lundman (2004) beskriver detta moment som ett av de viktigare för att i ett 

senare skede i analysen skall texten kortas ner ytterligare och då bör man som forskare ha en 

helhetssyn för att minska risken för förlorad data och öka styrkan i trovärdigheten.  

Efter att enkäternas svar hade transkriberats och lästs igenom, delades texten i 

meningsbärande enheter.  

För att uppnå trovärdighet i resultat bör analysmaterialet vara tillräckligt stort och tillräckligt 

litet för att de meningsbärande enheterna ska besvara syftet samtidigt som det skall 

representera deltagarnas upplevelser under hela analysprocessen. Meningsbärande enheter kan 

bestå av ord, meningar eller stycken ur den insamlade datan, som svarar på studiens 

frågeställningar samt syfte (Granheim & Lundman, 2004).   
  

Meningsbärande enheter lyftes ut ur individernas svar. Dessa bestod av direkta citat och 

meningar från deltagarna själva. 

De meningsbärande enheterna som valdes ut, kondenserades till mindre meningar utan att 

förlora dess innehåll. De kondenserade meningarna kodades, vilka därefter bildade kategorier 

och subkategorier. Se tabell 1. 

Kategorier är kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen, som bildar resultatet tillsammans 

med citat från deltagarna, detta ökar enligt Granheim och Lindman (2004) trovärdigheten i 

resultatet. 

De kategorier och subkategorier som framtagits har presenterats i resultatet som rubriker i 

löpande text. Här redovisades många citat för att ge resultatet en känsla av att de skall 

representera deltagarna och inte representera forskarnas tolkningar.  

 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod och kategori.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Jag fick när jag 

var redo insikt om 

att det var jag som 

”Jag insåg att jag 

var tvungen att 

släppa taget om 

Medvetenhet Insikt och 

förståelse 

Behandlingens 

betydelse i 

deltagarens liv 
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var tvungen att 

släppa taget, jag 

höll i min man så 

hårt, han var en 

trygghet i livet, 

något som jag 

visste fanns där när 

jag helst behövde, 

när jag väl låtit 

honom gå, vände 

allt. 

min man, han var 

min trygghet, när 

jag gjorde et 

vände allt. 

”Jag har förstått att 

det finns fler än jag 

som har förlorat 

någon och mår 

dåligt, det blev en 

liten tröst för att 

jag kände att jag 

inte var ensam i 

världen” 

”Jag har förstått 

att jag inte är 

ensam om att 

förlora någon, det 

blev en tröst” 

Medvetenhet Insikt och 

förståelse 

Behandlingens 

betydelse i 

deltagarens liv 

”Jag har fått 

bekräftelse på att 

det inte bara är jag 

som mådde dåligt, 

alla övriga 

föräldrar sörjde på 

”samma sätt”, då 

känns det lättare att 

gå vidare” 

”Inte bara jag 

som mår dåligt, 

fler föräldrar 

sörjde, lättare att 

gå vidare” 

Medvetenhet Insikt och 

förståelse 

Behandlingens 

betydelse i 

deltagarens liv 

 

 
3.6 Etiska överväganden 
I enkäten har deltagaren godkänt att de uppgifter hen har lämnat får användas i eventuell 

framtida undervisning och forskning under förutsättning att namn inte framkommer. Den 

insamlade informationen användes enbart för att besvara studiens syfte och kommer efter 

användning kasseras samt återlämnas till sorgeguppens ledare. Under studiens gång kommer 

det finnas kontinuerlig kontakt med sorgegruppens ledare och inget av materialet kommer 

publicera utan hans samtycke. 

CODEX införde en lag den 1 januari 2004 om etikprövning, vid forskning som avser 

människor. Grunden för denna lag är att den skall utföras med grundläggande respekt för 

människovärde, att mänskliga rättigheter och frihet alltid skall beaktas. En forskning som 

bedrivs utan tillstånd med en metod vars syfte är att utforska deltagarnas upplevelser och kan 

komma att påverka deltagarna både fysiskt och psykiskt, är straffbart. Forskningspersonerna 

skall informeras om syfte, metod och att deltagandet är frivilligt, detta innebär att deltagaren 

kan dra tillbaka sitt samtycke under pågående process om hen ångrar sig. (CODEX,2014).  

Enligt lag (2003:460) så är inte etikprövning ett måste för arbeten inom högskoleutbildning 

och grundnivå, däremot skall all forskning alltid bedrivas med respekt för människovärdet. 
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4. Resultat 
I resultatet redovisas upplevelser om hur behandlingen påverkade deltagarnas mående fysiskt 

och psykiskt. Deltagarna besvarade frågor i enkäterna om vilken betydelse deras tid i 

sorgegruppen haft, vad den innerburit och fördelar/nackdelar med individuell terapi i grupp. 

Sammanställningen av deltagarnas svar presenteras under rubriker som framkommit under 

analysen av materialet. Rubrikerna är: Fördelar och nackdelar med behandlingen, 

Behandlingens inverkan på den fysiska och psykiska hälsan och Behandlingens betydelse i 

deltagarens liv. 

4.1 Fördelar och nackdelar med sorgebehandlingen 
Studien innehåller bland annat svar från deltagarna där de beskriver fördelar och nackdelar 

med att delta i en sorgegrupp. Här framkom det många delade meningar, det den ena 

deltagaren beskrev som en fördel, beskrev den andra som en nackdel. Frågan sammanställdes 

då till en där samtliga svar presenterades, både de positiva och negativa faktorerna. Det 

deltagarna diskuterade i denna fråga är gruppens betydelse, ledarnas betydelse, strukturen och 

tiden. 

4.1.1 Gruppens betydelse 
Deltagarna i sorgebehandlingsgruppen har i enkäten fått beskriva om positiva och negativa 

upplevelser, här framkom en hel del som rör gruppens betydelse. 

Ett återkommande svar var att gemenskapen personerna kände var oerhört viktigt för 

sorgeprocessen. Insikten att inte vara ensam om att sörja beskrevs av deltagarna som 

värdefull. Begrepp som förståelse, vänskap och samhörighet återkom flera gånger i enkäternas 

svar. Gruppens klimat beskrevs som öppet med ”högt i tak” och att det fanns en värme bland 

deltagarna både på ett psykiskt och fysiskt sätt. Det framkom tydligt att alla känslor var 

tillåtna. Deltagarna beskrev att gråt, skratt och ilska var känslor som ofta förekom och att det 

var positivt att få dela dessa med andra som upplevt liknade händelser.  

Gruppen var en trygghet trots världsundergången. 

Samtalet beskrevs som en viktig del i behandlingen, som att få höra andra berätta och att 

känna sig trygg i att dela sin sorg utan att vara rädd för att de andra ska tröttna eller döma. I 

texten kan man se att det var av stor betydelse att få höra andra berätta och hur de hanterade 

sin förlust och saknad. Det är tydligt att deltagarna tyckte att samhörigheten var en viktig 

aspekt, att alla i gruppen hade en gemensam nämnare trots att gruppen var varierad till ålder 

och kön. 

Att vi var en så varierad grupp av kvinnor och män i olika åldrar- det gav många nya 

infallsvinklar. 

Att få gråta och tala om sorgen och ångesten utan att vara rädd för att dem som lyssnar skall 

tröttna. 

Även i enkätfrågan om negativa upplevelser med sorgebehandlingen berördes gruppen. Ofta 

handlade det då om de andra gruppdeltagarnas beteende, som att en del tog mer plats än andra 

och kunde uppträda opassande och sprida en negativ energi. Det beskrevs att deltagare kunde 

ta upp ovidkommande händelser som inte berörde sorgen och att det kunde kännas störande 

eller förvirrande när deltagare lämnade gruppen eller kom försent till träffarna. Det fanns 

åsikter att en del deltagare inte passade in i gruppen och att det upplevdes svårt att hitta någon 

i gruppen med liknande bakgrund vilket medförde en osäkerhet. 
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Att man ibland måste hålla inne med sina innersta tankar och känslor, för att inte vara allt för 

dominant, utan att låta andra komma till tals.  

Våga ta för sig inom gruppen, de som inte gjorde det blev lidande. 

Det beskrevs att en del deltagare kände sig utlämnade, att känslan av ledsamhet och 

otillräcklighet ibland tog över när det var dags för gruppens träff.  

Mot slutet av min tid i sorgegruppen kunde jag känna mig utlämnad i vissa avseenden. Jag 

kände mig ofta ledsen och otillräcklig när någon berättade vad som hänt dem, ville så gärna 

vara ett stöd men orkade inte. 

Man blev utlämnad, ofta kände man sig ledsen när man skulle gå på gruppen. Hade väldigt 

ofta svårt att berätta i gruppen, när någon annan i gruppen hade berättat någonting. 

I enkäten beskrevs under positiva faktorer gruppens ledare som väldig betydelsefulla. De 

beskrivdes som lyhörda, engagerade och förstående. De bidrog till ett öppet klimat och visade 

starka känslor utan att ta för stor plats och styrde behandlingen på ett positivt sätt. 

Terapeuternas kunskap och erfarenhet, deras förmåga att hjälpa, spegla vårdtagaren. 

Terapeuternas engagemang i varje deltagare. 

 

4.1.2 Struktur 
En vanlig förekommande aspekt som lyftes fram i enkäternas svar var åsikter om strukturen i 

gruppen och i organisationen. Dessa åsikter framkom i både frågan över vad som var det mest 

positivt och negativt med sorgegruppen. 

I de positiva aspekterna upplevde många av deltagarna en trygghet över att det fanns en 

kontinuitet över gruppens tider och struktur, deltagarna visste hur varje behandlingstillfälle 

skulle se ut.  

 
Att varje vecka var upplagd på samma sätt, det gav trygga ramar och man visste vad som 

gällde 

 

Samtidigt som en del deltagare upplevde en tydlig struktur i gruppen betonades även det 

faktum att det alltid var en personanpassad behandling och att tiden vid varje tillfälle var 

individuellt anpassad efter behov. En del menade att de inte behövde delta aktivt vid varje 

tillfälle utan att de kunde vara givande att enbart lyssna till andra. Med individuellt anpassad 

behandling menade deltagarna att det var en trygghet i att få delta i sorgegruppen den tiden 

som de behövde, att deltagandet i gruppen inte var tidbestämt. 

 
Att få en uppgift och känna att det här är något jag kan klara Att få sitta tyst och bara lyssna, 

det gav mycket. 

 
Att det har fått tagit den tid som behövts. 

 

I den andra frågan över vad som var negativt med sorgegruppen framkom som tidigare 

nämnts även här strukturen och dess innerbörd, men då med en negativ syn. Många av 

deltagarna beskrev här att de ansåg att gruppen var för stor. Detta upplevdes som både 

påfrestande och jobbigt, då många kände att de inte fick komma till tals och att man inte alltid 

öppnade sig lika mycket när fler personer deltog. 
 

Någon gång var vi väldigt många, 8 deltagare, 2 ledare och 1 praktikant, det var ett av mina 

första tillfällen, det tyckte jag var väldigt jobbigt. 
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I samband med att deltagarna tyckte att gruppen var för stor, så upplevdes den även som 

”spretig”. Sorgegruppen är en öppen grupp vilket innebär att om någon slutar, kan en ny 

deltagare tillkomma. Detta upplevdes för vissa som frustrerande som hade deltagit i gruppen 

en längre tid. I gruppen fanns olika former av trauman och deltagarna befinner sig i olika 

stadier i sorgeprocessen, vilket gjorde att några deltagare ansåg att gruppens ledare borde varit 

mer restriktiva för vilka som skulle ingå i sorgegruppen.  

 
Det är stor skillnad mellan en relativt nytillkommen sorg och en sorg längre tillbaka i tiden, 

det är stora skillnader i behov och sätt att bearbeta, här sker missar. 

 

En åsikt som ofta återkom i enkäterna var att deltagarna inte var nöjda med bytet av 

gruppledare, detta förklarades inte vidare utan enbart med att det var en jobbig process.  

Till skillnad från de föregående deltagarna som beskrev att strukturen var individuellt 

anpassad tyckte några deltagarna här tvärtom, att vissa uppgifter som utfördes i gruppen 

tycktes inte passa in och inte var anpassade för alla deltagare.  

 

I enkäternas svar framkom det ett tydligt samband som visade att många deltagare var 

missnöjda både med mötets tidpunkt och hur lång tid mötet varade. Detta kan vara någonting 

som enbart visade sig i svaren från de negativa faktorerna i gruppbehandlingen. Många 

deltagare beskrev detta som frustrerande då de upplevde att alla inte hann komma till tals, när 

man hade ett behov av att prata. Detta var även en stressfaktor förklarade en av deltagarna, att 

inte få veta om man skulle ”få ta plats nästa gång”. En annan deltagare förklarade:  

 
Att man vissa gånger inte hann prata alls när man var sist i gruppen, det var frustrerande 

 

4.2 Behandlingens inverkan på den fysiska och psykiska hälsan 
I svaren på denna enkätfråga visade det sig att deltagarna till stor del blivit av med de symtom 

de hade innan behandlingen. Många svar beskrev hur det psykiska måendet tydligt hänger 

ihop med de fysiska besvär som individen led av. Deltagare beskrev hur de efter behandlingen 

mådde så pass bra både ur ett psykiskt och fysiskt perspektiv, att de återgick till att arbeta 

heltid igen. 

Vet inte, kanske är det bara så att tiden läker alla sår. 

Som jag skrev tidigare så har sorgegruppen gett mig redskap att bemöta min ångest vilket lett 

till att den inte dyker upp så ofta. Jag lärde mig också vikten av att verkligen gråta ut och det 

har varit oerhört läkande i sorgeprocessen. Att kunna gråta har betytt mycket för mig för det 

släpper så mycket spänningar som annars blev kvar i kroppen som värk, oro eller ångest. 

Är idag i psykisk och fysisk balans, mår med andra ord bra igen. 

 

Deltagarna beskrev inte lika många fysiska symtom som psykiska, men de som framkom är 

symtom som bröstsmärtor, magont och huvudvärk som successivt försvunnit eller minskat 

under behandlingens gång. Även fysiska reaktioner till följd av panikångestattacker har 

minskat.  

Besvären har minskat eller försvunnit helt. 

Jag känner mig stark i kroppen igen och sover mycket bättre, jag klarar av att arbeta helt igen. 
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Jag har inte längre fysiskt ont i mitt hjärta och i mina axlar. 

 

Deltagarna uppgav att behandlingen hade en betydande roll för den psykiska hälsan, att de 

efter behandlingen upplevt en bättre psykisk balans. Variationen på symtomen var stor och 

var av olika slag. En deltagare beskrev hur hen efter behandlingen kunde minska sitt intag av 

antidepressiva mediciner drastiskt. Att skuldkänslor som tidigare plågat individen försvunnit 

och att känslan att vara trött eller rastlös minskat. 

Jag har inget dåligt samvete över något, jag skulle gjort eller inte gjort. 

Jag gör det jag vill utan skuldkänslor. 

 

Här beskrevs även hur deltagarna upplevde att de utvecklats psykiskt. Att våga möta och 

acceptera sorgen samt lära sig hantera situationen har varit betydande för att komma vidare ur 

den komplicerade sorgen. 

Det framkom att individen har lärt sig att leva med sin sorg och saknaden efter den avlidne. 

Många beskrev att de efter behandlingen kände mer glädje och förväntan i tillvaron och att 

humöret var mer jämnt än tidigare. Det beskrevs återkommande hur gråten har varit en 

betydande del under behandlingen. Ur en aspekt kunde det urskiljas hur behandlingen lärt en 

del deltagare att gråta vilket tidigare känts svårt, att möta sina känslor och öppna upp för gråt. 

För andra som haft nära till gråt och förtvivlan tidigare kunde nu tänka tillbaka på den avlidne 

och minnas den med glädje istället för sorg. 

Behandlingen hjälpte mig att komma ur sorgen, idag kan jag le mot kortet på min man. Har 

fått lättare till både skratt och gråt. 

Idag är jag stolt över att kunna gråta inför andra. 

Här framkom svar rörande mer destruktiva handlingar som alkoholmissbruk och 

självmordstankar som fanns innan behandlingen. 

Jag ville inte dö längre och livet kändes för det mesta roligt igen. 

Även om jag fortfarande kan ha självmordstankar så är skillnaden att nu vet jag att det bara är 

tankar. 

 

 I och med att jag inte använder alkohol mår jag bättre. 

Deltagarna från sorgegruppen beskrev även hur deras vardag fungerade bättre efter 

behandlingens slut. Att sömnen blev bättre, att kontrollbehovet minskat, mer stresstålig och 

mer medveten är begrepp som nämndes i enkätsvaren. 

4.3 Behandlingens betydelse i deltagarens liv 
Personerna som deltagit i sorgegruppen beskrev hur behandlingen påverkade deras liv till det 

bättre. Hur de efteråt hittade tillbaka till livet och kunde leva med en positiv inställning istället 

för att vara under ytan och sörja. Ledorden genom enkätsvaren på aktuell fråga har varit 

insikt, utveckling, styrka och gemenskap där individerna har angett vad behandlingen betytt 

för dem. 
 
4.3.1 Utveckling och styrka 
De allra flesta deltagarna i enkäterna beskrev hur sorgebehandlingen förändrade deras liv och 

deras sätt att se på det, på ett eller annat sätt. Vissa av dem beskrev att de inte vågar tänka på 
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vad som hade hänt om de inte deltagit i gruppen, om de ens hade levt idag. Många beskrev en 

utveckling av sin egen person, sitt tänk och hur man hanterar sin sorg och ångest. De vågade 

och orkade efter behandlingen ta tag i saker, som de inte gjorde innan. De vågade prata om sin 

sorg på ett sätt som de inte gjort förut. En trygghet skapades hos många personer, en trygghet 

som gav dem förutsättningar för ett liv värt att leva.  
 

Att jag har kunnat stoppa undan min sorg. Tillåter den att komma fram ibland men bara i korta 

perioder, ta till vara på de glädjeämnen som trots allt finns. 

 
Det har gett mig redskap och mod att hantera min sorg och ångest. 

 

Vidare beskrevs av många deltagare att de lärde sig lyssna mer på sin kropp och på sin egen 

vilja. De flesta upplevde efter behandlingen att de nu lever för sig själv och inte för andras 

skull. Några beskrev att de har tagit sig ur en svacka där de befunnit sig i många år, och kan 

istället nu fungera hyfsat bra i både jobb och relationer, någonting många hade svårigheter 

med innan de började i sorgegruppen.  

 
Jag kan säga nej till saker för jag ska ju göra det jag vill, lever inte för att andra skall ha det 

bra i första hand. 

 

I relationer kände många deltagare sig mer trygga, lärde sig att lyssna till andra och orkade nu 

vara ett stöd till andra. Framför allt beskrevs det att deltagarna inte längre var rädda för andra 

människors känslor, för man har nu hade fått redskap att hantera dem.  

 
Förmånen att få höra om och delta i andras liv har berikat mig och gjort mig mer tolerant, 

vilket i sin tur har gjort det lättare att umgås med andra människor. 

 

Sammanfattningsvis beskrev de flesta av deltagarna att de blev stärkta av sorgebehandlingen. 

De upplevde sig som gladare, positivare och mer öppen efter behandlingen. 

4.3.2 Insikt och förståelse 
Sorgebehandlingen har inneburit många olika former av insikter och förståelser för 

deltagarna. Dessa insikter varierade från deltagare till deltagare, en del fick dem i början av 

sin sorgeprocess och andra beskrev att de har föll på plats efter att ha avslutat sin tid i 

sorgegruppen. En gemensam nämnare som återkom och som har var av stor vikt, var insikten 

om att inte vara ensamma om sin sorg. Förståelsen för att det fanns andra personer i samma 

situation gjorde det lättare för vissa personer att gå vidare med sitt liv. Många beskrev en 

trygghet i att få bekräftat att det inte fanns något rätt eller fel i hur man betedde i sin sorg eller 

att man faktiskt fick sakna någon som hade varit död en längre tid. En del deltagare beskrev 

detta som en tröst, att det fanns någon som kände likadant.  

 
Jag har fått bekräftelse på att det inte bara är jag som mådde dåligt, alla övriga föräldrar sörjde 

på samma sätt, då känns det lättare att gå vidare. 

 
Vetenskapen om att jag inte är ensam, bekräftelse av min person, jag är också någon. 

 
Jag har förstått att det finns fler än jag som har förlorat någon och mår dålig, det blev en liten 

tröst för jag kände att jag inte var ensam i världen. 

 

Att inse att den man sörjer inte kommer komma tillbaka, kan vara en väldigt jobbig insikt. 

Detta är någonting deltagarna beskrev hur de insåg under sin tid i sorgegruppen, att de förstod 

att den man älskade/älskar är död. Några beskrev att problemet inte var att förstå, utan var att 
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tvingas leva med den insikten och det var någonting de fick hjälp med i sorgegruppen. För 

vissa har denna insikt hjälpt dem att gå vidare, för andra ett stöd i att orka börja bearbeta 

sorgen. 

 
Jag fick när jag var redo insikt om att det var jag som var tvungen att släppa taget, jag höll i 

min man så hårt, han var en trygghet i livet, något som jag visste fanns där när helst jag 

behövde, när jag väl låtit honom gå, vände allt. 

 

Skillnaden mellan levande död och levande. 

 

Deltagare beskrev att de förstod att personer som inte har varit med om ett traumatiskt 

dödsfall, kan förstå hur det känns, hur man mår eller hur man alltid kommer känna. Detta 

beskrevs som en lättnad och en sorg i sig. 

 
Jag har lärt mig att förstå att ingen som själv inte varit med om det värsta att förlora ett barn 

eller annan nära ”ung” anhörig, kan förstå hur jävligt det är, man kan inte dra paralleller med 

att mormor eller morfar har dött, det kommer alla på ett eller annat sätt drabbas av. 

4.3.3  Livslust 
En ökad livslust kan bero på många olika faktorer såsom att individen mår bättre psykiskt, att 

man har tagit sig ur en djup svacka eller att man helt enkelt klarat av gå vidare i livet. Detta är 

någonting deltagarna beskrev i sina svar, framför allt att de har orkat och kunnat släppa det 

förflutna för att kunna gå vidare med sina liv. En del uppgav att de inte går och tänker lika 

mycket på sina anhöriga, vilket gör att de kan fokusera på att leva i nuet. Andra menade att de 

inte vet vart de hade vart idag utan sorgebehandlingen, om de överhuvudtaget överlevt utan 

hjälpen och att det i sig ger dem styrka. 

 
Den har betytt så mycket att jag nästan inte vågar tänka på vad som hade hänt med mig om jag 

inte fått någon plats, sorgegruppen har gett mig hoppet tillbaka, livsglädjen och lusten till en 

morgondag. 

 
Ibland kan jag fundera på hur mitt liv hade varit idag utan sorgebehandlingen, jag tror mitt liv 

hade varit trasigt, väldigt trasigt, jag är väldigt tacksam. 

 

4.3.4 Stöd och Gemenskap 
Gemenskapen med de övriga deltagarna har speglats under varje rubrik som någonting av stor 

vikt, både för gruppen och för den enskilda individen. Den beskrevs av många som en 

avgörande roll för förbättring och utveckling i sorgeprocessen. Stöttning, att bli lyssnad på 

och att ha någon att dela sorgen med, var av stor vikt för de enskilda individerna. Många 

beskrev en tacksamhet till de övriga deltagarna, för att de har fått dela med sig av sin 

bearbetning. 

 
Jag hade en grupp att dela sorgen med, en sorg som jag tror ingen annan förstod sig på 

förutom gruppen. 

 
Jag mår mycket bättre psykiskt nu, det kändes bra att under en tid få prata med och gå igenom 

min sorg med människor som jag tycker var väldigt förstående och visade stor sympati med 

mig. 
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4.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visade denna studie att deltagarna i sorgebehandlingsgruppen hade 

övervägande positiva upplevelser. Behandlingen hjälpte dem att släppa sorgen och gå vidare i 

livet och minnas den avlidne med glädje. Faktorer som bidrog till att upplevelsen var positiv 

var till stor del gruppens betydelse och gemenskap samt ledarnas stöd och kunskap. Att möta 

andra människor som har genomgått samma slags förlust upplevdes som befriande, många 

kom till insikt att de inte var ensamma i sin sorg.  

5. Diskussion.  
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och dess valda metod. Vidare diskuteras de 

frågor som arbetet har väckt samt dess betydelse.   

5.1 Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes för att få en fördjupad kunskap om och hur komplicerad sorg 

upplevs i samband med individuell terapi i grupp. Syftet var att undersöka och beskriva 

deltagarnas upplevelser av att delta i en sorgegrupp, därför genomfördes en deskriptiv 

enkätstudie. Henriksson och Billhult(2012) menar att det är patienternas beskrivning och det 

sagda ordet som ligger till grund för analysen och tolkningen i en studie som har en 

beskrivande design.  

Ett kvalitativt angreppssätt användes för att få en inblick i deltagarnas upplevelser av 

behandlingen. Att komplettera studien med en kvantitativ ansats skulle bidra till ett mer 

holistiskt resultat men tidsbegränsningen medförde att endast en del av enkätfrågorna 

sammanställdes. 

Litteratursökningen som genomfördes visade att det fanns lite nationell forskning inom 

området upplevelser av gruppbehandling vid komplicerad sorg. Däremot fanns en större 

mängd internationell forskning och litteratur inom ämnet. Därför ansågs det relevant att 

genomföra denna empiriska studie för att få en ökad kunskap och förståelse för detta relativt 

”nya” begrepp komplicerad sorg. Begreppet komplicerad sorg var något som var nytt för båda 

författarna vilket medfört att ingen förförståelse eller tidigare erfarenheter påverkat studiens 

datainsamling eller resultat vilket stärker arbetets trovärdighet. 

Sökningen gjordes i aktuella databaser för ämnet och med relevanta sökord. En del tips om 

litteratur och tidigare forskning gavs till författarna av ledarna för sorgebehandlingen vilket 

gör att litteraturen som ligger till grund för bakgrunden är av god kvalité.  

 Datainsamlingen genomfördes i gruppledarnas lokaler för att säkerhetsställa deltagarnas 

integritet. Alla enkätsvar transkriberades av båda författarna vilket minskade risken för 

feltolkningar. Innehållsanalys användes för att tolka de enkätsvar vilket innebar att materialet 

kondenseras och benämns med subkategorier och kategorier. Det som bör tas i bejakande är 

att författarna inte har någon tidigare erfarenhet av denna process. 

Metoden för datainsamlingen var att sammanställa de enkätsvar som svarade på studiens 

syfte. De personer som inte avslutat sin behandling eller inte gett sitt medgivande till att 

medverka i framtida, studier valdes bort för att få ett trovärdigt resultat samt utifrån ett etiskt 

perspektiv respektera deltagarna. Fyra av enkätfrågorna valdes ut vilka svarade på syftet, om 

mer tid för studien hade funnits hade fler enkätfrågor kunnat sammanställas vilket eventuellt 

kunde ha gett studien ett annat slutresultat. Att använda enkäter som datainsamlingsmetod i 

studien styrdes av flera olika aspekter. En utav dem var att populationen i studien var relativt 

stor, vilket innebär att intervjuer av alla deltagarna inte var ett alternativ då tidsramen inte 
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räckte till. Enkäterna innehåller även privata och känsliga frågor, att därför låta deltagarna 

fylla i dessa i hemmet på deras villkor, kan anses mer respektfullt för individens integritet. 

Enkäterna var inte heller utformade av studiens författare vilket innebär att frågorna och 

svaren blir opartiska gentemot resultatet. Det kan dock diskuteras om enkäternas struktur och 

innehåll, då dem är skapad av tidigare ledare i sorgegruppen. Detta kan ses som positivt då det 

är personer med stor kunskap inom området, samtidigt som det kan vara negativt då frågorna 

kan vara utformade för att få ett visst önskat resultat. Dock såg inte författarna detta som 

något som skulle kunna påverkat studien. I efterhand kan vi känna att vissa av svaren inte gav 

oss tillräckligt med information, vilket är en stor nackdel med enkäter. Intervjuer skulle öppna 

upp till en mer djupare förståelse och kunskap, och även ge deltagarna chansen att förklara sig 

ytterligare, vilket kunde saknas. Något att beakta är även det faktum att när ingen kontakt ges 

med deltagarna kan vissa svar bli missvisande, då inga kroppsspråk kan tydas, inga 

förklaringar eller utveckling av svaren kan ges. 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatet redovisades upplevelser från deltagarna om deras tid i sorgegruppen.  Studien 

innehöll bland annat svar från deltagarna där de beskrev fördelar och nackdelar med att delta i 

en sorgegrupp. Här framkom det många delade meningar, det den ena deltagaren beskrev som 

en fördel, beskrev den andra som en nackdel. Det deltagarna diskuterade i denna fråga var 

gruppens betydelse, ledarnas betydelse, strukturen och tiden. Enbart en av dessa faktorer 

kunde ses bland de negativa faktorerna och det var tiden, där vissa deltagare ansåg att tiden 

var för kort för att alla skulle hinna komma till tals. Den andra kategorin som upplevdes av 

vissa som negativ var upplägget och strukturen på gruppen. Ett antal deltagare upplevde att 

gruppen var spretig, att den innehöll för många deltagare och att bytet av grupphandledare var 

en jobbig process. Detta resultat visas även i en studie gjord av Dyregrov och Johnsen (2013) 

där deltagarna bland annat beskriver att en negativ faktor var strukturen på gruppen.  
 
Övervägande i de positiva aspekterna var gruppens betydelse och ledarnas betydelse, där de 

flesta deltagarna beskrev hur det har blivit både stärka och hjälpta av gruppen och ledarnas 

närvaro. Deltagare menar att de fick en chans till att uttrycka sina känslor och tankar, med 

personer som var i liknande situationer och som alltid lyssnade. 

Yalom (1995) beskriver att gruppens sammanhållning kan spela en avgörande roll för hur 

individen ges möjlighet att dela med sig av sina innersta tankar och känslor till en grupp som 

lyssnar och accepterar det som sägs. Detta är något han beskriver i en utav de terapeutiska 

faktorerna. En annan sådan är universalitet, som beskrivs ha en avgörande betydelse inom 

gruppterapi. Han beskriver att många individer har känslan av att de är ensamma om sina 

tankar och känslor, och att detta skapar oro och ängslan. När dessa individer senare 

tillkommer i en grupp motbevisas oftast dessa känslor, individen förstår att hen inte är själv 

och en känsla av sammanhang skapas. Här påvisas även vilken betydelse det sociala stödet har 

i sorgeprocessen, att i sin omgivning finna personer som upplevt liknande händelser för att 

känna en tillhörighet och gemenskap i samhället. Detta kunde även författarna till den här 

studien se tydligt i resultatet. 

Som tidigare forskning gjord av Joyce, Ogrodniczuk, Piper & Weideman (2009); Jacobs och 

Pirgerson(2000) visade denna studie att gruppbehandling vid komplicerad sorg har en positiv 

effekt på det psykiska välbefinnandet. Vår studie visade att de fysiska och psykiska symtom 

deltagarna led av då de sökte till sorgebehandlingsgruppen, till stor del försvunnit. En del 

personer beskrev hur behandlingen till och med varit skillnad mellan liv och död.  Den största 

förändringen visade sig ha skett med den psykiska hälsan. Deltagare beskrev hur trötthet, 

ångest och rastlöshet tydligt blivit bättre eller minskat efter behandlingen, för vissa så pass 

mycket att dosen av antidepressiva läkemedel drastiskt kunnat dras ner. Men även fysiska 
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symtom som bröstsmärtor, huvudvärk och magsmärtor minskade eller försvann helt efter 

behandlingens slut. 

I undersökningen beskrev deltagarna hur sorgegruppbehandlingen har kommit att påverkat 

deras liv till det bättre. Många beskrev att innan de deltog i sorgegruppen hade de svårt att 

leva fullt ut och hade fastnat i sin sorg. De flesta hade svårt att förstå eller inse att den döde 

var död och inte skulle komma tillbaka, medan andra kände att de inte ville förstå. Detta var 

någonting många upplevde att de blev hjälpa med under sin tid i sorgegruppen. En del 

deltagare menade också att de hade svårt att hantera sina känslor innan sorgegruppen, att vissa 

fann det svårt att hitta en balans mellan känslorna och inte riktigt vågade visa eller känna dem. 

Davidsen-Niselsen och Leick (1991) berättar att detta är ett vanligt fenomen för personer som 

lider av komplicerad sorg, att individen upplever svårigheter med att finna en balans mellan 

sina känslor. Detta beskrivs som en typ av förnekelse av sina känslor, som kan komma att ge 

konsekvenser i både fysiska och psykiska symtom. I studien beskriver deltagarna att de idag 

har lättare att hantera sina känslor, är mer öppna och vågar släppa ut sina känslor på ett sätt 

som de inte gjorde förr. 

Deltagarna beskrev att de genom sorgegruppen fått många insikter och mycket mer förståelse 

för både sitt eget jag och för sin omgivning. Några menade att de har växt som personer och 

lärt sig lyssna mer till sig själva. Efter behandlingen kände många att de kan leva det liv som 

dem vill även om det är svårt ibland, för sorgegruppen har hjälp dem att hitta verktyg för att 

hantera sin vardag. Många beskrev en längtan till morgondagen. 

Davidsen-Nielsen och Leick (1991) menade att det inte är ovanligt att individen kan komma 

att känna en positiv förstärkelse av jaget, efter ett dödsfall. Detta förklaras med att under sin 

tid i sorgeprocessen skapar man nya färdigheter och förmågor hos sig själv, som oftast leder 

till en positiv utveckling av individen. 

Generellt sätt ser man en skillnad i sörjande gällande män och kvinnor. Männen tycks hålla 

inne mer med sin sorg och inte söka hjälp hos andra. Kvinnor däremot har en större tendens 

till att söka stöd och psykiatrisk hjälp efter förlust av t.ex. make. En del menar att kvinnorna 

hanterar sorgen bättre än vad männen gör, då kvinnor har en tendens till att upprätthålla sina 

domäner såsom hushåll, hem och vänkrets, och männen blir mer desorienterade (Grimby & 

Johansson, 2005).  

Efter ett dödsfall hos en partner antas kvinnor ha fler och mer psykologiska problem än män, 

trots detta så är det större sannolikhet att en man dör av en hjärtattack efter att ha förlorat sin 

partner. Det har visats att de personer som uttrycker sin sorg minst har en högre hjärtfrekvens 

och drabbas oftare av ångest och självmordstankar. I studien kunde könsskillnader i 

sorgeprocessen ses, änkorna fick fler och mer intensiva panikkänslor, jämfört med män. 

Tankar och oro om hur livet skulle fortgå fanns hos båda könen, och familj/vänner var de 

personerna båda könen vände sig vanligtvis till för stöd i dessa frågor (Parkes, 1985) (Grimby 

& Johansson, 2005). Den här informationen kan ge en större förståelse och en förklaring till 

varför populationen i denna studie är ojämnt fördelad, 29 stycken kvinnor och 15 män. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser av behandlingen har inte undersökts då det 

ej var av relevans för studien. 

Studiens resultat visade på en övervägande positiv upplevelse från deltagarna gällande 

sorgebehandlingen och dess grupp. I och med att alla deltagares enkäter som följfullt 

behandlingen inkluderades, bedömde vi att detta resultat var representativt för denna grupp. 

Därför ansågs att detta resultat går att överföra till populationer som är likvärdiga studiens. 
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Det faktum att studiens resultat enbart innehåller upplevelser från denna grupps deltagare och 

att de i sig är väldigt individuella, är inte att förglömma. 

5.3 Kliniska implikationer och framtida forskning 
Vi anser att vidare forskning inom detta område är nödvändig på nationell nivå då det finns 

begränsat med forskning gjord, för att öka kunskapen och framför allt för att undersöka vilka 

faktorer det är som gör att behandlingen upplevs som positiv. För att ta reda på det är det att 

rekommendera att genomföra en kvantitativ studie för att se samband och statistik. Detta kan 

bidra till utveckling av behandlingsmetoder inom komplicerad sorg. Även en större studie bör 

göras med det material från sorgebehandlingsgruppen i Örebro för att få en större inblick i 

vilken funktion behandlingen har.  

I studien väcktes även ett intresse över att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

gällande komplicerad sorg, behandlingen och hur den upplevs. Författarna anser att det vore 

av värde att forska vidare inom det området, då det eventuellt kan bidra till en bättre vård och 

behandling. 

Att kunna bemöta människor som hamnat i en svår sorg är viktigt i rollen som sjuksköterska 

och en grupp vi ofta kommer möta. Resultatet från studien anses därför vara till användning 

för många yrkeskategorier inom vård och omsorg. Att förstå hur individen upplever sin sorg 

samt vilka faktorer som kan vara viktiga för att komma ur sorgen kan hjälpa oss att bemöta 

individen med förståelse och empati. Vi anser det även viktigt att ha kunskap om just 

begreppet komplicerad sorg innebär samt att det finns behandling och att det i denna region 

finns en behandlingsgrupp att vända sig till om man drabbads av detta tillstånd. 

5.4 Slutats 
Syftet med denna studie var att ta reda på deltagarnas upplevelse av individuell terapi i grupp 

gällande komplicerad sorg. Vi fick tillgång till ett antal enkäter ifyllda av deltagare sex 

månader efter avslutad behandling. Vi valde ut frågor som svarade till vårt syfte och 

sammanställde dessa svar. En innehållsanalys genomfördes för att ta reda på vilka upplevelser 

som fanns. Studien visade tydligt att upplevelsen av att delta i behandlingsgruppen hjälpt 

deltagarna, inte bara med att släppa taget och gå vidare i sitt liv utan gjort så att en mängd 

psykiska och fysiska symtom minskat eller helt försvunnit. 

Vi anser att denna studie kan bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för vad begreppet 

komplicerad sorg innebär och hur den kan upplevas. Vår förhoppning är att genom denna 

studie skapa en förståelse för vad ett sorgearbete innebär och hur lång tid det faktiskt kan ta. 
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Bilaga 1 
Följande fyra av 33 frågor från enkäten användes för att besvara studiens syfte: 

 
 
11). Nämn 3 positiva faktorer, som gjorde dig tillfreds med 
gruppbehandlingen………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
12). Nämn 3 negativa faktorer, som gjorde dig mindre till freds med gruppbehandlingen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

27). Har behandlingen på något sätt förändrat de besvär/symtom som gjorde att du sökte dig till 

sorggruppen? Berätta hur, och gärna utförligt! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

28). Beskriv vad sorgbehandlingen inneburit för dig. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


