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Sammanfattning  
Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd 

vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron 

Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang.  Individer som är 65 år och äldre tillhör en 

växande grupp i samhället och enligt beräkningar kommer 25 procent av den svenska befolkningen 

inom kort att vara över 65 år. 20 procent av alla äldre individer lever med någon form av psykisk 

ohälsa och reducerad livskvalité som följd av exempelvis närståendes död, oönskad ensamhet och/eller 

problem med den fysiska hälsan. Med denna allmänna litteraturöversikt tar jag ett samlat grepp av 

området genom att undersöka, analysera och redogöra för vad forskningen säger om äldre individers 

reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Ålderdomen är den tid i livet då individen 

upplever flest förluster. Trots detta faktum är det andra åldersgrupper än äldre som prioriteras inom 

sorgestöd. En livskamrats död anses vara en av de mest stressfulla livsövergångarna i en människas 

liv. Hur den äldre individen reagerar och hanterar förlusten är avhängigt av många faktorer, 

exempelvis ekonomiska och sociala. Vissa äldre tar sig igenom sorgeprocessen andra ”fastnar” i sin 

sorg så pass allvarligt att de behöver hjälp att ta sig vidare. Några går till och med stärkta ur detta. 

Antonovsky (2005) menar att huruvida denna stressor blir sjukdom, hälsa eller något däremellan beror 

på hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Just detta är själva kärnan i studiens 

resultat gällande äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat. I de fall då dödsfallet föregåtts 

av en sjukdomsperiod kan den efterlevande även uppleva en känsla av lättnad, minskad stress och 

färre depressiva symtom då hen inte behöver se sin partner lida längre. Denna aspekt visar en del av 

den komplexiteten som all sorg består av. Kontakten med familj, vänner och andra närstående har en 

mycket positiv inverkan på den nyblivna änklingen/änkan då den mildrar de negativa reaktioner som 

följer med en förlust samt stödjer den äldre individen på dennes väg genom sorg, bearbetning och 

nyorientering. De positiva följderna av att i ett tryggt sammanhang få möjlighet att dela sina 

upplevelser med andra, bli mött och bekräftad i sin sorg, såväl av närstående som personer som den 

sörjande möter i stödinsatser inom ramen för socialt arbete är själva essensen i studiens resultat 

gällande äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat. 

Nyckelord  
förlust, livskamrat, åldrande, äldre, äldrefrågor, sorg, änka, änkling, KASAM, hanteringsstrategi 

 
 
 
 
 



	

	

Abstract 
The purpose of this study is to examine what research says about the reactions and the needs of the 

elderly for support when losing their life companion. The method used is a general literary overview 

and the theory is Aaron Antonovsky´s term sense of coherence, SOC. 
Individuals of 65 years and older are an increasing part of the population. According to calculations, 

the group of people over the age of 65 will soon be 25 per cent of the Swedish population. 20 per cent 

of the elderly suffer from some kind of mental health issue and decreased quality of life, due to the 

death of a close relative, unwanted loneliness and/or physical health issues. With this general literary 

overview I am giving an overall picture of the topic through examining, analysing and explaining the 

research results on the reactions and needs of the elderly for support when losing their life companion. 
When people are of old age, that is the time of life when they suffer from most losses. Despite this 

fact, other age groups are prioritized to receive grief support. The death of a life companion is 

considered one of the most stressful life transitions. How an elderly person reacts and copes with the 

loss, depends on several factors, including economic and social. Some of the elderly manage to go 

through the process of grieving, whilst others get stuck in their grief so severely that they need help to 

be able to move forward in life. Some even grow stronger from the experience. Antonovsky (2005) 

claims that whether this stress factor transforms into illness, health or something in between, depends 

on how successful the person is in coping with this tension. Exactly this is the very essence of the 

result of this study regarding the elderly´s reactions when losing a life companion. In those cases when 

death has been preceded by a period of illness, the life partner can even experience relief, decreased 

stress levels and less symptoms of depression, as they no longer need to witness their partner´s 

suffering. This aspect makes part of the complexity of all grief visible. Being in contact with family, 

friends and others who are close has a very positive influence on the widower/widow, as it mitigates 

the negative reactions associated with bereavement and supports the elderly on their path through 

grief, processing and reorientation. The positive effects of being able to share their experiences with 

others in a safe context, being met in their grief, both by family and others within social work support 

groups, this is the very essence of the result of this study regarding the elderly´s need for support when 

losing a life companion. 
Keywords  
loss, companion, aging, elderly, sorrow, widow, widower, SOC, coping  
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1 Kapitel 1 Introduktion  
Följande kapitel börjar med ett förord. Därefter presenteras studiens problemformulering följt av syfte, 

frågeställningar, disposition samt en redogörelse av centrala begrepp och fenomen.  

1.1 Förord  
Jag har haft förmånen att få växa upp nära min mormor och farmor, Inga Birgitta Dahl Ahlstedt (född 

1916) och Hedvig Johansen Sandvej (född 1911). Båda levde tills de var långt över 90 år; två kloka, 

roliga och starka kvinnor som spred kärlek och omtanke över mig. Dessa har alltid varit och är två 

viktiga förebilder i mitt liv och jag har haft dem tydligt i hjärta och tanke även under mitt arbete med 

denna studie. Min mormor blev änka redan vid 51 års ålder efter 20 års äktenskap, min farmor var 77 

år då hennes man gick bort. De fick närmare 50 år tillsammans. Både min mormor och farmor var 

socialt aktiva och hade tillgång till många nära kära vänner, några av dem ända från ungdomstiden. De 

hade bägge barn och barnbarn som de träffade regelbundet, till vardags och till fest. I glädje och i sorg. 

Då min farmor blev änka fick hon även tröst och stöd av prästen i sin församling. Jag har tydliga 

minnen av att jag följde med min farmor när hon var omkring 70 år och åkte runt till sina äldre 

väninnor då de var i behov av hjälp och stöd. Farmors fina omsorg och omtanke om dessa kvinnor var 

för dem som en strimma ljus.  

 

1.2 Problemformulering  
Individer som är 65 år och äldre tillhör en växande grupp i samhället och enligt beräkningar kommer 

25 procent av befolkningen inom kort att vara över 65 år enligt Ranung och Åhlfeldt (2018). Vidare 

skriver Ranung och Åhlfeldt att 20 procent av alla äldre individer lever med någon form av psykisk 

ohälsa och reducerad livskvalité som följd av exempelvis närståendes död, oönskad ensamhet och/eller 

problem med den fysiska hälsan. Ranung och Åhlfeldt belyser ett aktuellt, omfattande och angeläget 

problemområde. Ålderdomen är den fas i livet där individen upplever flest förluster. Det kan gälla 

förlusten av en maka/make, ett syskon och/eller vänner och bekanta. Att drabbas av förlust av 

livskamrat kan leda till ångest, oro, sömnproblem och minskad aptit. För några kan den naturliga 

sorgen övergå i långtgående och komplicerade problem som till exempel depressiva symtom, 

försämrad kognitiv förmåga, oönskad ensamhet och isolering samt problem med den fysiska hälsan.    

Skoog, I (2018, nr 4) psykiatriprofessor och föreståndare på Centrum för åldrande och hälsa vid 

Göteborgs universitet skriver att depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre. 

Vidare skriver Skoog att deprimerade äldre är en bortglömd grupp inom vården och att äldres psykiska 

ohälsa därmed inte ges tillräcklig plats i svensk sjukvård. Ett tydligt tecken på detta är enligt Skoog att 

hälften av landets regioner och landsting helt saknar kliniker och mottagningar med särskild 

äldrepsykiatri. Skoog menar att det behövs mer kunskap om förebyggande arbete för äldre individer. 

Likaså behöver effekterna av psykoterapi och sociala insatser studeras närmare enligt Skoog. Lennéer 

Axelsson (2019) betonar att det inte går att bortse från att andra åldersgrupper än äldre prioriteras även 
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inom sorgestöd. Detta faktum torde innebära att många äldre står utan det stöd från samhället som de 

skulle behöva vid förlust av livskamrat för att ta sig igenom faser av chock, reaktion och bearbetning. 

Kan det vara så att de bristande resurserna för denna förhållandevis stora grupp i samhället beror på 

okunskap hos beslutsfattare? Vad kan det annars bero på? Med stigande ålder följer svårigheter med 

att inte längre kunna sköta sitt hushåll, förluster av nära och kära, kroppslig ohälsa samt ofrivillig 

ensamhet, vilka är exempel som ingår i gruppen riskfaktorer för psykisk ohälsa. En förstärkning och 

utveckling av kommuners samt regioners och landstings sorgestöd för äldre är nödvändig för att stärka 

individen i en av de mest stressbringande händelserna i livet och därmed förebygga såväl psykisk som 

fysisk ohälsa. Om kunskap gällande äldre och deras centrala livsfrågor, exempelvis reaktioner och 

behov av stöd vid förlust av livskamrat, inte utvecklas på så väl bredden som på djupet inom ramen för 

socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg finns det starka skäl att tro att det medför allvarliga 

konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. På individnivå i form av exempelvis reducerad 

livskvalité, psykisk och fysisk ohälsa. På samhällsnivå i form av ökade kostnader av och tyngre 

belastning på bland annat verksamheter inom den sociala sektorn, driven i kommunernas regi samt 

inom regionernas sjuk- och hälsovård. Mot bakgrund av hur eftersatta äldrefrågor i allmänhet och 

sorgeforskning i synnerhet tycks vara bedömer jag studiens syfte och frågeställningar som både 

angelägna och aktuella. Med denna allmänna litteraturöversikt bidrar jag med en kartläggning av 

området genom att undersöka och analysera äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust 

av livskamrat. Studien är tänkt att vara till nytta för dem som är verksamma inom socialt arbete så som 

biståndsbedömare, diakoner, kuratorer samt volontärer engagerade i frivilligorganisationer. Den 

vänder sig även till personal inom sjukvård och äldreomsorg. Sist men inte minst riktar jag mig till 

äldre, deras familjer, vänner och andra närstående samt medborgare med intresse för äldrefrågor. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av 

stöd vid förlust av livskamrat.  

1.4 Frågeställning  
• Vad säger forskningen om äldre individers reaktioner vid förlust av  

livskamrat?  

• Vad säger forskningen om äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat?  
1.5 Disposition  
1.5.1 Lineär disposition  

Studien är uppdelad i följande sex kapitel: 1) Introduktion. 2) Metodval, datainsamling och urval. 3) 

Teoretiska utgångspunkter. 4) Resultat. 5) Analys. 6) Slutsatser och diskussion.  

Kapitel 1 börjar med en introduktion med ett förord samt en redogörelse för valda problemområde. 

Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar samt definition av centrala begrepp och 

fenomen. Kapitel 2 behandlar: 1) metodval 2) en redogörelse av genus, etniskt ursprung samt 
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geografiskt område 3) en metodkritisk diskussion 4) studiens tillförlitlighet 5) forskningsetiska 

överväganden. I kapitel 3 redovisas studiens teoretiska utgångspunkt vilken är Aaron Antonovskys 

begrepp KASAM. I kapitel 4 presenteras: 1) informationssökningens genomförande 2) sökmatris över 

studiens vetenskapliga artiklar 3) två listor över studiens litteratur utifrån de två frågeställningarna 4) 

likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat 5) sammanfattning av resultat 6) 

översiktstabell över studiens vetenskapliga artiklar. I kapitel 5 redogörs slutligen för studiens 

analytiska tolkningsram. I kapitel 6 presenterar jag studiens slutsatser och diskussion. Sist i studien 

redovisas studiens referenser.  

1.6 Definitioner av centrala begrepp och fenomen  
I texten som följer presenterar och tydliggör jag några centrala begrepp och fenomen.  

1.6.1 Coping  

Tornstam (2018) redogör för hur ”Coping är sådana beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på 

stress och allvarliga påfrestningar som syftar till att ändra den påfrestande situationen, hålla stressen 

under kontroll, förbereda sig på den, eller att förebygga den” (s. 241). I studien förekommer ordet 

hanteringsstrategier som en synonym till copingstrategier.  

GMR – generella motståndsresurser och GMB – generella motståndsbrister  

Enligt Antonovsky (2005) är generella motståndsresurser (GMR) (205) en livssituation, ett tillstånd 

eller egenskap som kan hjälpa individen till att klara av de stressorer hen ställs inför. Generella 

motståndsbrister (GMB) är motsatsen till GMR, alltså en avsaknad av dessa resurser. 

1.6.2 Hälsa  

Enligt The World Health Organization (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom. Se https://www.who.int  
1.6.3 Kognition   

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. 

Svårigheter med denna förmåga kan medföra att det blir svårt att samspela, kommunicera och utföra 

praktiska handlingar och det kan i sin tur leda till inlärningsproblem, svårigheter att delta i olika 

aktiviteter och sämre möjlighet till delaktighet inom olika livsområden. Se http:// www.lul.se  

1.6.4 Peer review  

Peer review är en kvalitetsgranskning, närmare bestämt en process där publikationer av vetenskaplig 

art läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering. Genom processen 

säkerställs att den publicerade forskningen håller en hög status. Se https://kib.ki.se/whatsup/blog/ar-

artikeln-peer-reviewed 

1.6.5 Problemformulering 

En problemformulering är enligt Friberg (2017) ”en sammanhängande motiverande text, där det 

framgår vad problemet är, varför det är ett problem samt vilken kunskap som avser att skapas.” (s. 43).  
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1.6.6 Äldre  

Studiens artiklar behandlar följande åldersgrupper: 1) 45 – 89 år. 2) 56 – 79 år. 3) 60 år och äldre. 4) 65 

– 79 år. 5) 88 – 98 år. Slutligen behandlar en artikel individer som både är yngre och äldre än 60 år. I 

Översiktstabell av studiens vetenskapliga artiklar framgår det tydligt vilken åldersgrupp som varje 

enskild artikel behandlar. I studien används åldersbegrepp enligt Cullberg (2004) vilket innebär att 

”äldre” är från 65 år och uppåt.   
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2 Kapitel 2 Metodval, datainsamling och urval  
Följande kapitel inleds med en redogörelse av bakgrunden till vad som ledde fram till mitt val av 

metod efter genomläsning av Friberg (2017) Nyman (2015) och Segesten (2017). Därefter följer en 

redogörelse av en allmän litteraturöversikt, följt av en kortfattad genomgång av diskursanalys, narrativ 

metod och systematisk litteraturgenomgång enligt Bryman (2018) och Segesten. Även detta skrivs i 

syfte att ge läsaren en bakgrund till mitt val av metod. Under rubrik Datainsamling och urval följer 

sedan en redogör av hur jag steg för steg gått till väga i informationssökningen och i själva 

urvalsprocessen. I avsnittet därefter redovisas studiens valda artiklar utifrån genus, etniskt ursprung 

och geografiskt område. Slutligen redovisar jag databearbetning och struktur för analys av källor, 

metodkritisk diskussion, studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden.  

2.1 Metodval  
Enligt Segesten (2017) avgör problemformuleringen och ett tydligt syfte vilken form av 

litteraturöversikt som är lämplig att välja. Med utgångspunkt från mitt syfte och min 

problemformulering kom jag fram till att en allmän litteraturöversikt, såsom Friberg (2017) och 

Segesten (2017) beskriver den, var den mest lämpade metoden att välja. Gällande en allmän 

litteraturöversikt skriver Segesten att forskaren genom en analys och sammanställning av de valda 

artiklarna kan fastställa kunskapsläget/forskningsfronten och att resultatet av en sådan studie därmed 

visar vad som blivit respektive inte blivit föremål för forskning inom det valda problemområdet. 

Enligt Friberg (2017) möjliggör metoden för forskaren att inkludera det material hen anser vara 

relevant givet forskningsfrågan oberoende de valda artiklarnas metod. Jag var alltså fri att välja såväl 

kvalitativa som kvantitativa data och kunde på så vis få ett så brett perspektiv som möjligt gällande 

mitt valda problemområde.  

2.1.1 Att göra en allmän litteraturöversikt 

En allmän litteraturöversikt, så som Segesten (2017) beskriver den förutsätter ett systematiskt 

arbetssätt vilket enligt Segesten bland annat innebär att alla steg redovisas noggrant. Vidare skriver 

Segesten att analysen i en allmän litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt men att den skiljer 

sig från analys av ”rådata” som t.ex. intervjuer, observationer eller genom att ett redan analyserat 

material analyseras i form av redan färdigställda forskningsartiklar, rapporter m.m.  Enligt Friberg 

(2017) kan en allmän litteraturöversikt ha som syfte att skapa en övergripande förståelse inom ett 

specifikt område eller fungera som en översikt av forskningsläget som grund för en 

problemformulering inför en kommande studie. Friberg skriver vidare att kritik har riktats mot den här 

typen av metoder, såsom att den har alltför begränsad mängd relevant forskning som grund för 

översikten samt att det finns risk för ett selektivt urval, t.ex. att forskaren väljer studier som stödjer 

den egna ståndpunkten. Friberg hävdar dock att val och avgränsningar är nödvändiga och att det är 

omöjligt att omfatta allt eller att välja all tillgänglig forskning och att det gäller såväl forskare som en 

student på kandidatnivå. Vidare påpekar Friberg att det alltså gäller att välja det som är möjligt och att 
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det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt i urval av studier, både vid läsning av valda studier och 

i själva skrivprocessen. Vid en allmän litteraturöversikt görs enligt Friberg en kartläggning av ett visst 

kunskapsområde och handlar primärt inte om att söka evidens. Nyman (2015) menar att fördelarna 

med kunskapsöversikter är att de i regel är skrivna för icke-specialister, har en rimlig omfattning samt 

bidrar med en totalvärdering av de frågeställningar som står i fokus.   

2.1.2 Att analysera diskurser 

Enligt Segesten (2017) syftar begreppet diskurs på ”vad som är socialt acceptabelt att uttrycka i ett 

samhälle”. (s. 108). I vårt samhälle finns en mängd diskurser som på olika sätt relaterar till exempelvis 

hälsa, sjukdom och vård. Dessa vara motsägande, men behöver inte vara det. Segesten skriver att en 

diskursanalys innebär en granskning av formella texter som till exempel lagar, policydokument, 

nyhetsmedia eller arkivmaterial. Urvalet av texter blir här föremål för analys och resultatet av analysen 

relateras till aktuell forskning. Den som intresserar sig för att studera vad som är respektive inte är 

socialt acceptabelt i ett samhälle kan med fördel välja att genomföra en diskursanalys. Med hjälp av en 

sådan modell kan man synliggöra en diskurs om exempelvis en särskild åldersgrupp och studera vilka 

konsekvenser dessa diskurser kan medföra för den aktuella åldersgruppen. Jag valde bort denna metod 

till fördel för den allmänna litteraturöversikten då jag ansåg att den senare passade bättre för mitt syfte 

och min problemformulering.  

2.1.3 Att analysera berättelser (narrativer)  

Gällande den narrativa metoden i ett examensarbete går åsikterna isär mellan Bryman (2018) och 

Friberg (2017).  Bryman hävdar att den narrativa litteraturgenomgången är den som förväntas av 

elever som gör examensarbete. Enligt Fribergs (2017) beskrivning av den narrativa modellen däremot 

lämpar den sig inte alls för ett examensarbete, då fokus enligt Friberg här ligger på annan litteratur än 

den rent vetenskapliga, nämligen biografier, publicerade brev eller skönlitteratur.  Då den narrativa 

modellen såsom jag tolkat den lämpar sig bäst för intervjubaserade studier valde jag bort den metoden.  

2.1.4 Systematisk litteraturgenomgång  

Bryman (2018) hävdar att systematiska litteraturgenomgångar som metod innehåller delar som 

svårligen låter sig användas på ett mindre projekt som ett examensarbete bl.a. på grund av 

begränsningar som rör tid. Bryman menar att det särskilda metodiska förfarandet i systematiska 

kunskapsöversikter är både tids- och kostnadskrävande. Friberg (2017) skriver att den systematiska 

litteraturstudien kräver en ingående analys och sammanvägning av kvantitativt resultat i form av en 

s.k. metaanalys. Mot bakgrund av vad Bryman och Friberg skriver valde jag bort systematisk 

litteraturgenomgång som alternativ för min studie.  

2.2 Datainsamling och urval  
Enligt Friberg (2017) är en noggrann redovisning av sökprocessen viktig för att läsaren ska kunna 

bedöma de valda texternas relevans. Vidare skriver Friberg att termen informationssökning är mer 

relevant i sammanhanget men använder sig ändå av begreppet litteratursökning. Östlundh (2017) 

däremot skriver i samma bok att hon använder sig av just begreppet informationssökning i stället för 
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litteratursökning med hänvisning till att litteratur endast är en av flera informationskällor som används 

i ett examensarbete. Jag själv har valt termen informationssökning bortsett från då jag refererar direkt 

till Friberg (2017).  

2.2.1 Den inledande informationssökningen 

Friberg (2017) skriver att forskaren måste börja med en inledande litteratursökning i syfte att 

undersöka vad som redan finns publicerat inom det valda området för att förstå problemområdet och 

för att kunna avgränsa forskningsproblemet. Enligt Östlundh (2017) behöver denna fas i sökandet inte 

vara särskilt systematiserat utan av mer experimentellt och överblickande art. Jag började med att gå 

igenom högskolebibliotekets register över databaser och fick på så vis information om vad som fanns 

tillgängligt. Informationen om vad de olika databaserna hade för inriktning/ämnesområden 

(exempelvis samhällsvetenskap/sociologi och omvårdnad/medicin) var till god hjälp. Inledningsvis 

hade jag som målsättning att knyta an min forskningsfråga till i första hand det nationella och i andra 

hand det internationella kunskapsläget inom mitt problemområde då jag intresserade mig särskilt för 

vad forskningen hade att säga om äldre svenska individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av 

livskamrat. Efter den inledande informationssökningen i olika databaser visade det sig dock att 

övervägande vetenskapliga artiklar inom mitt problemområde var internationella och jag fick därmed 

omvärdera mitt beslut. Innan jag påbörjade den egentliga informationssökningen deltog jag vid två 

undervisningstillfällen i grupp på högskolan med bibliotekarie. Jag hade även en enskild handledning 

med bibliotekarie. Vid dessa tillfällen fick jag tips på och handledning i olika sökstrategier och 

tekniker samt tips på lämpliga databaser. Enligt Östlundh är kunskap om just sökstrategier och olika 

tekniker i kombination med dokumentation och sökanalys grunden för lyckade informationssökningar.  

2.2.2 Val av informationskällor  

Valet av databasen Ageline var given då det är en tvärvetenskaplig databas med fokus på forskning 

inom åldrande. Given var även databasen MEDLINE With Full Text, som bland annat innehåller 

referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Psychology and Behavioral Sciences Collection 

som är en fulltextdatabas var också av intresse med tanke på dess inriktning mot psykologi och 

beteendevetenskap, liksom Google Scholar, som innehåller vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

böcker från akademiska förlag och universitet världen över och spänner över ett brett fält.  

2.2.3 Val av sökord och olika kombinationer av sökord 

Östlundh (2017) påpekar att det mänskliga språket är rikt på synonymer, såväl beskrivande som 

abstrakta ord som vi nyanserar och gör om då vi kommunicerar med varandra. Enligt Östlundh ser de 

förutsättningar för språklig kommunikation vi möter i databaser annorlunda ut. Detta gör enligt 

Östlundh urvalet och användandet av sökord till en av de största utmaningarna i 

informationssökningsprocessen. För att kunna få fram ett bra litteraturval för sin uppsats krävs det 

enligt Östlundh att man sätter samman och experimenterar med en rad olika sökord och synonymer. I 

mitt arbete med att hitta lämpliga och användbara sökord började jag med att i enlighet med Östlundh 

skriva ner några ämnesbeskrivande rader med utgångspunkt från min studies syfte. Därefter tog jag 
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hjälp av ordböcker och andras examensarbeten med likande problemområde som mitt i syfte att börja 

skapa ”en bank” med sökord med så många synonymer som möjligt inför min kommande 

informationssökning. Listan över sökord fylldes sedan på under arbetets gång. I sökandet efter 

relevanta studier använde jag mig bland annat av en teknik som kallas boolesk söklogik (eller boolesk 

sökteknik). Den syftar till att visa hur de utvalda sökorden ska kombineras. Det finns en rad olika sök-

operatorer i det booleska systemet, själv använde jag mig av AND och OR. AND anger att alla de 

sökord eller sökblock som man kombinerar måste finnas med: grief AND widowhood ger alltså träff 

på dokument som innehåller båda dessa ord. OR anger att något av sökorden måste finnas med. Jag 

använde mig av OR vid exempelvis sökning med synonymer som loss och bereavement. En annan 

sökteknik jag använde mig av var att söka på fraser (citattecken). Genom att sätta citattecken vid 

frasen ”spouses loss” fick jag enbart fram de artiklar där spouses och loss stod intill varandra i just den 

angivna ordningen. Den kombination av sökord som gav mest träffar var “coping behavior” AND loss 

OR bereavement AND grief OR grieving AND “support needs” AND wodowhood 

2.2.4 Val av dokument  

För att välja artiklar som var relevanta för mitt syfte använde jag mig av inklusions- och 

exklusionskriterier. Med utgångspunkt från mina frågeställningar utgick jag från följande 

inklusionskriterier: 1) Artiklarna skulle utgå från den äldre individens perspektiv. 2) Artiklar skulle 

vara publicerade mellan åren 2014 – 2019. 3) Artiklarna skulle vara kvalitetsgranskade och godkända i 

en s.k.  peer reviewed process. 4) Artiklarna skulle finnas tillgängliga på engelska eller svenska. 5) 

Artiklarna skulle vara primärkällor. Artiklar som behandlade förlust av anhörig i annan betydelse än 

genom dödsfall (exempelvis vid anhörigs demenssjukdom) exkluderades.  

2.2.5 Sekundärsökningar  

Enligt Östlundh (2017) är sekundärsökningar nödvändiga att tillämpa för att nå fram till ett bra 

sökresultat och för att korta ner sökprocessen tidsmässigt. Själv använde jag mig av denna sökmetod 

under den inledande informationssökningen då syftet var att undersöka hur den aktuella 

forskningsbilden såg ut inom just mitt problemområde. Genom att studera referenslistor och 

bibliografiska poster samt att söka vidare på samma kombination av ämnesord som återfanns i en 

artikel jag bedömde vara extra relevant för min studie, hittade jag ny intressant information. På det här 

viset hittade jag även passande sökord som jag sedan använde mig av i den egentliga 

informationssökningen.  

2.2.6 Den egentliga informationssökningen  

När jag valt vilka informationskällor jag skulle söka i samt vilka sökord och urvalskriterier som skulle 

användas påbörjade jag den egentliga informationssökningen. För att inte riskera att gå miste om 

viktigt material avgränsade jag mig inte genom att enbart söka efter artiklar som fanns i full text. I ett 

inledande skede läste jag enbart artiklarnas titlar och ämnesord i de studier som blev resultatet av mina 

sökningar. I de fall där artiklarnas titlar indikerade att dess innehåll var relevant för mina 

frågeställningar läste jag även dess abstract som gav mig en sammanfattning av dokumentets innehåll. 
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Detta tillvägagångssätt benämner Friberg (2017) som helikopterperspektivet och skriver att det 

kännetecknas av öppenhet och kreativitet. Enligt Friberg handlar det om att inte låsa sig så att endast 

vissa aspekter ”syns”. Jag provade mig fram med både breda och smala sökningar. Därefter valde jag 

ett antal artiklar med för min studie relevant innehåll för vidare granskning och analys. Under 

sökprocessen förde jag minnesanteckningar fortlöpande. Med dessa anteckningarna som utgångspunkt 

har jag gjort en sökmatris där jag redogör för datum för sökningen, namn på de databaser jag sökte i, 

kombinationer av sökord, begränsningar jag gjorde, antal träffar, antal lästa abstracts samt antal valda 

artiklar.  

Kunskapssökandet inom vetenskapen bör präglas av noggrannhet och systematik. Sohlberg, P., & Sohlberg, B-

M. 2013, s. 20. Som framgår av sökmatrisen använde jag mig genomgående av samma inklusions- och 

exklusionskriterier och begränsningar i alla sökningar. Att jag varierade mina sökord/kombination av 

sökord mellan olika databaser beror på att jag efter att jag provat mig fram insåg att jag behövde göra 

det för att få så omfångsrikt material som möjligt till mitt urval. Vilka eventuella konsekvenser detta 

tillvägagångssätt lett till återkommer jag till i avsnittet Metodkritisk diskussion.  

2.3 Genus, etniskt ursprung och geografiskt område  
I följande avsnitt lämnas en kort redogörelse av respondenternas genus och etniskt ursprung samt 

vilka geografiska områden som representeras i studien. Då forskningen om äldre individers reaktioner 

och behov av stöd vid förlust av livskamrat än så länge är begränsad hänvisades jag till det material 

som fanns att tillgå. Jag har alltså inte har gjort ett aktivt val gällande respondenternas genus, etniska 

ursprung eller hemland. Vilka eventuella konsekvenser detta har eller kan ha lett till finns att läsa om i 

avsnittet Metodkritisk diskussion. Studiens material består av 1) tre artiklar som har ett könsneutralt 

perspektiv 2) två artiklar som har ett änklingsperspektiv 3) fem artiklar som har ett renodlat fokus på 

änkan, varav en av dessa har ett homosexuellt perspektiv. Respondenterna kommer från fem olika 

länder och representerar människor med sju olika etniska ursprung.  

2.2.7 Genus  

I två av artiklarna är samtliga respondenter män, i fyra av artiklarna är samtliga respondenter kvinnor. 

Fyra av artiklarna har såväl manliga som kvinnliga respondenter. Den enda artikel som har ett 

homosexuellt perspektiv studerar äldre lesbiska änkor. Enligt Grimby (2003) sägs yttringar av sorg 

utmärkas av större likheter än olikheter mellan kvinnor och män. Med stöd av detta har jag valt att 

benämna individerna som äldre i min studie förutom då det tydligt framgår i de valda artiklarnas att 

det handlar om kvinnor/män eller änkor/änklingar. Vad jag menar med begreppet äldre redogör jag för 

under rubriken Definition av centrala begrepp och fenomen. 
2.2.8 Etniskt ursprung  

I sju av studiens tio artiklar framkommer respondenternas etniska ursprung. Studierna från Australien, 

England, Finland och Chile handlar om äldre individer bosatta i sina hemländer. En artikel belyser 

kinesiska änklingar/ änkor bosatta i Singapore, en artikel studerar mexikanska änkor bosatta i USA 
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och en artikel studerar japanska änkor bosatta i USA. Två artiklar från USA uppger inte 

respondenternas etniska ursprung.  

2.2.9 Geografiskt område   

Chile, England, Finland och Singapore bidrar med en artikel var. Australien bidrar med två artiklar 

och USA bidrar med fyra artiklar.  

2.3 Databearbetning och struktur för analys av källor  
2.3.1 Tematisk analys  

Jag har valt tematisk analys som metod för analys av källor efter genomläsning av några olika 

analysmetoder. Bryman (2016) benämner tematisk analys som ett av de vanligaste angreppssätten när 

det gäller kvalitativa data och beskriver följande fyra nyckelbegrepp under rubrik Val av tema (s. 703). 

1) Tema är en kategori som identifieras av analytikern utifrån hens data. 2) Temat är kopplat till 

forskningens fokus. 3) Temat bygger på koder som identifierats i utskrifter och/eller fältanteckningar. 

4) Temat förser forskaren med grunden till en teoretisk förståelse för hens data vilken kan utgöra ett 

teoretiskt bidrag till litteraturen på det aktuella området. I mitt analysarbete utgick jag från vad 

Bryman (2016) redogör för under rubrik Tematisk analys som grund för ett generiskt angreppssätt för 

kvalitativa data. (s. 707). Då mitt material inte var så omfångsrikt föll det sig dock naturligt att jag 

slog ihop några av de punkter som (a.a.) räknar upp. 1) Jag läste igenom mitt material ett flertal gånger 

för att fördjupa mig i innehållet. 2) Jag noterade vad artiklarna berörde för olika huvudämnen med 

utgångspunkt från mina frågeställningar och namngav sedan dessa ämnen med följande kodord: 

reaktioner, behov, hjälp, psykiskt, fysiskt, relationer, ensamhet. Därefter skrev jag dessa kodord på 

olikfärgade post-it-lappar som jag fäste på de utskriva artiklarna. Genom det här tillvägagångssättet 

bekantade jag mig ytterligare med mitt material och hade sedan lätt att hitta vad jag sökte då jag skulle 

bearbeta det vidare. 3) Jag sökte och noterade sedan teman och delteman med utgångspunkt från mina 

frågeställningar och dessa namngav jag slutligen som två rubriker (studiens teman) under vilka jag 

redogör för min studies resultat.  4) Jag undersökte och noterade likheter och skillnader mellan de 

olika studiernas syfte, metod och resultat. 5) Som sista moment säkerställde jag att jag kan försvara 

mina teman, alltså redogöra för varför mina valda teman är viktiga och betydelsefulla för min studie. 

Det innebär att jag har sett till att valda teman är kopplade till forskningslitteraturen kring det aktuella 

ämnet samt att jag har visat och gett belägg för hur jag kom fram till mina aktuella teman. Friberg 

(2016) beskriver analysarbetet som ”en rörelse från en helhet till delarna, och därifrån till en ny 

helhet” (s. 135) och menar att de olika delarna uppstår när artiklarnas resultat sönderdelas för att hitta 

bärande aspekter av betydelsen för syftet. En ny helhet skapas av den beskrivande sammanfogningen 

av de bärande aspekterna nämligen resultatet.  Jag vill tillägga att analysarbete även kan beskrivas som 

en dynamisk process där jag som forskare inte behöver gå spikrakt från A till Ö utan kan gå in och ut i 

de olika delarna under arbetets gång – vilket jag också har gjort.   

2.4 Metodkritisk diskussion  
Varje val av metod har ofrånkomligen sina för- och nackdelar. Under arbetet med denna studie 
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bemödade jag mig om att handskats med den valda metodens utmaningar, nackdelar och 

begränsningar på ett medvetet sätt. Jag har även strävat efter att förhålla mig källkritisk till de texter 

jag har använt liksom till deras brister respektive förtjänster. I kommande avsnitt för jag en diskussion 

där jag redogör för min valda metods för- och nackdelar samt resonerar kring vilka möjligheter 

respektive begränsningar mitt metodval har inneburit samt redogör för hur jag handskats med 

metodens nackdelar och begränsningar. Därefter kommer jag att belysa vad valet av en annan metod 

(strukturerad intervju) hade kunnat leda till. Vilka för- och nackdelar har metoden?  

2.4.1 För- och nackdelar samt möjligheter och begränsningar med en allmän litteraturöversikt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner 

och behov av stöd vid förlust av livskamrat. En svårighet jag stötte på i insamlandet av material var att 

det än så länge bara finns ett begränsat antal studier som behandlar mitt problemområde. Jag bedömde 

att en allmän litteraturöversikt så som Dahlborg Lyckhage (2017) Friberg (2017) och Segesten (2017) 

beskriver den var fördelaktig att använda. Enligt Friberg handlar en allmän litteraturöversikt inte 

primärt om att söka evidens utan att göra en kartläggning av ett visst kunskapsområde. Metoden 

möjliggjorde att jag med utgångspunkt från mina frågeställningar samt inklusions- och 

exklusionskriterier hade möjlighet att välja de studier jag lyckades hitta även då de skiljde sig åt 

gällande syfte, forskningsmetod och infallsvinkel. En annan fördel med metoden var att den passar 

den förhållandevis korta tidsperiod som arbetet med ett examensarbete innebär. Enligt Nyman (2015) 

är fördelarna med kunskapsöversikter att de i regel är skrivna för icke-specialister, har en rimlig 

omfattning samt bidrar med en totalvärdering av de frågeställningar som står i fokus. Jag la ner 

mycket tid på såväl den förberedande som den genomförande fasen av sökandet och genomförde 

genomgripande sökningar i syfte att minska risken att missa relevanta studier. Enligt Dahlborg 

Lyckhage är den kunskap som kommer fram i forskningen beroende av vilket perspektiv forskaren 

intar och påpekar vidare att forskaren inte är neutral utan är påverkad av såväl sitt eget synsätt som ett 

vetenskapligt paradigm. Enligt Friberg har kritik också riktats mot den här typen av metoder, såsom att 

den har alltför begränsad mängd relevant forskning som grund för översikten samt att det finns risk för 

ett selektivt urval, t.ex. att forskaren väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten.  I syfte att 

minimera de risker som Dahlborg Lyckhage och Friberg nämner har jag i arbetet med studien strävat 

efter att ta mig an sök- och skrivprocessen med såväl ett kritiskt angreppssätt som ett öppet sinne. Då 

metoden ger utrymme för viss tolkning finns det risk för feltolkning. I enlighet med Segesten strävade 

jag därför efter att ha ett kritiskt förhållningssätt i urval av studier, både vid läsning av studier samt i 

själva skrivprocessen. En allmän litteraturöversikt så som Segesten beskriver den förutsätter ett 

systematiskt arbetssätt, vilket enligt Segesten bland annat innebär att alla steg redovisas noggrant. Med 

minnesanteckningar som stöd gjorde jag därför en sökmatris där jag redogjorde för de sökningar jag 

genomfört i olika databaser. En svaghet i studien är att endast tre av tio artiklar belyser äldre individers 

reaktioner vid förlust av livskamrat. Jag är medveten om att materialet därmed är tunt i förhållande till 

de artiklar som behandlar min andra frågeställning och att resultatet mellan de två frågeställningarna 
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blir ojämnt. Samtidigt kan detta faktum ses som en indikation på att aktuell forskning gällande min 

första frågeställning ännu inte fångat forskningsvärldens intresse. Ett magert resultat är också ett 

resultat så att säga. Orsaken till varför det inte har forskats mer i ämnet är dock svår att hitta svar på. 

För att få ett bredare resultat gällande vad forskningen säger om äldre individers reaktioner vid förlust 

av livskamrat hade jag behövt genomföra exempelvis en systematisk litteraturgenomgång, något som 

inte var möjligt inom ramen för ett examensarbete av denna storlek. Att jag varierade mina 

sökord/kombination av sökord mellan olika databaser har sin bakgrund i att jag i ett inledande skede 

insåg att jag behövde göra det för att få tillräckligt med material. Tillvägagångssättet ledde alltså till 

att jag hittade flera artiklar än då jag använt mig av samma sökord/kombinationer av sökord i de olika 

databaserna. Att artiklarna utgår från ett antal olika kulturella kontexter samt har en ojämn spridning 

mellan kvinnligt och manligt samt heterosexuellt och homosexuellt perspektiv kan naturligtvis ha 

betydelse för studien. Spridningen är dock inget jag strävat efter, etnicitet, kön och sexuell läggning 

inget jag lägger fokus på då det ligger utanför mitt syfte - artiklarna är helt enkelt resultatet av hur jag 

gjort mina sökningar.  

2.4.2 För- och nackdelar med strukturerad intervju som val av metod   

Avslutningsvis - vad hade en intervjustudie med strukturerade intervjuer kunnat leda till? Vilka för- 

och nackdelar har metoden? Som forskare använder man sig här av ett formellt intervjuschema. Alla 

respondenter får exakt samma frågor att besvara i samma ordningsföljd och med samma formulering, 

allt med målet att utfrågningen ska vara standardiserad på så sätt att skillnaderna mellan studiens olika 

intervjuer blir så små som möjligt. Till skillnad från litteraturstudien där jag har ”studerat vad 

forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat” skulle 

en intervjustudie ge mig möjlighet att undersöka vilka reaktioner och behov av stöd som den äldre 

individen själv formulerar. En av fördelarna med intervjustudier är just att informationen kommer 

direkt från individen. Enligt Bryman (2018) är en av metodens begränsningar dock att det finns 

mycket som talar för att intervjuaren kan påverka respondenternas svar. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har ifrågasatts och kritiserats för att vara alltför beroende av sammanhanget, för att 

ha för få deltagare och för att inte ha överförbara eller generaliserbara resultat.  Jag vill dock hävda att 

kvalitativa studier av djupgående karaktär som baseras på ingående intervjuer och analyser är 

nödvändiga för att identifiera ett fenomen. Och detta på ett sätt som inte är möjligt inom kvantitativa 

studier.  

2.5 Studiens tillförlitlighet  
Följande stycke inleds med en bakgrund till mitt val av förklaringsmodell för mätandet av studiens 

tillförlitlighet. Därefter sker en redogörelse av olika aspekter som kan ha ökat respektive minskat 

studiens tillförlitlighet samt en beskrivning av i vilken mån jag har fått fram det jag skulle undersöka. 

Jag har valt att använda mig av de alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 

som Bryman (2018) redogör för. Enligt Bryman består tillförlitligheten i en kvalitativ studie av fyra 

delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. 1) Trovärdighet, motsvarande till 
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intern validitet. 2) Överförbarhet, som svarar mot extern validitet. 3) Pålitlighet, som kan jämföras 

med reliabilitet. 4) En möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet.  
2.5.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet rör enligt Bryman (2018) frågan om huruvida en studies resultat blir den samma om 

undersökningen (oftast kvantitativ) görs på nytt och validitet rymmer enligt Bryman nästan 

definitionsmässigt konnotationer som rör mätning. Enligt Bryman har det förts en diskussion bland 

kvalitativa forskare rörande osäkerhet angående en direkt tillämpning av reliabilitets- och 

validitetskriterier på kvalitativa studier - bland annat för att kriterierna då förutsätter att det är möjligt 

att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Kritiker menar alltså att det 

inte finns en absolut sanning om den sociala verkligheten utan att det kan finnas mer än en och 

möjligen många fler beskrivningar av denna verklighet.  

2.5.2 Trovärdighet 

Bryman (2018) menar att med tanke på att det kan finnas många olika beskrivningar av en social 

verklighet är det trovärdigheten i den beskrivningen som forskaren kommit fram till som avgör hur 

pass acceptabel den är i andra människors ögon. Jag har i arbetet med studien månat om att med 

tydlighet svara på frågeställningarna ur ett äldreperspektiv. Nio av tio studier har använt sig av 

intervjuer med äldre individer vid insamlandet av data, vilket bör ha stärkt äldreperspektivet och 

därmed även ökat studiens trovärdighet. Endast tre av studierna behandlar dock äldre individers 

reaktioner vid förlust av livskamrat, något som ju kan ha sänkt det färdiga resultatets trovärdighet. Att 

skapa en trovärdighet i resultatet inbegriper enligt Bryman både att man säkerställt att forskningen 

utförts i enighet med de regler som finns och att man rapporterat till de personer som är en del av den 

sociala verklighet som studerats, så att dessa ska kunna bekräfta om forskaren uppfattat verkligheten 

på rätt sätt eller inte. I syfte att öka studiens tillförlitlighet har jag utfört mitt forskningsarbete enligt 

gällande regler och redogör för mitt tillvägagångssätt under rubriken Metodval, datainsamling och 

urval. Som författare till denna litteraturöversikt bestående av redan färdigt material har jag fått lov att 

förlita mig på att de ansvariga forskarna har rapporterat sina resultat till berörda parter enligt gällande 

praxis. Mitt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och 

behov av stöd vid förlust av livskamrat. Något som jag gjort genom att sammanställa och analysera 

befintlig forskning. Trots att det finns en obalans mellan resultatet av de två frågeställningarna och 

trots att materialet skiljer sig åt gällande studiernas metod och omfattning - och trovärdigheten därför 

riskerar att försvagas - menar jag att jag uppfyllt studiens syfte.  

2.5.3 Överförbarhet  

I likhet med många andra kvalitativa studier går min mer på djupet än på bredden. Resultatet utgår 

från betydelsen av den sociala kontext som respondenterna lever i. Lincoln och Guba (1985) menar att 

huruvida studiens resultat blir densamma i en annan situation eller kontext, eller i samma kontext vid 

ett senare tillfälle, är en empirisk fråga som tillämpas inom kvantitativ forskning. Men bedömning av 

en studies överförbarhet ingår även i en kvalitativ studie, dock är den inte lika central som de andra 
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begreppen och väger därmed inte lika tungt i bedömningen av tillförlitligheten. Då bedömningen av en 

kvalitativ studies överförbarhet, utifrån vad Lincoln och Guba skriver, ligger på läsaren har jag 

eftersträvat att, såsom Lincoln och Guba beskriver det, förse läsaren med ”en fyllig redogörelse” med 

vars hjälp läsaren kan bedöma hur pass överförbart resultatet är till en annan kontext.  

2.5.4 Pålitlighet  

Enligt Bryman (2018) ökar man en studies pålitlighet genom att säkerställa att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. I syfte att öka studiens 

pålitlighet har jag därför angett hur jag sökt, valt ut och bearbetat studiens material (kapitel 2. 

Metodval, datainsamling och urval samt i kapitel 4. Resultat). Jag har enbart valt primärkällor som 

varit kvalitetsgranskade i en peer review process. Slutligen har jag följt referenssystemet APA så att 

läsaren ska kunna hitta primärkällorna och se vem som sagt vad. För att stärka studiens pålitlighet 

ytterligare redovisar jag mitt sökarbete noggrant i en sökmatris.   
2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera (forskarens objektivitet)  

Att kunna styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2018) att det ska vara påfallande att forskaren 

inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna av en undersökning. I 

syfte att minimera risken att mina personliga värderingar har påverkat studiens resultat har jag strävat 

efter att ta mig an såväl sök- som skrivprocessen med ett kritiskt angreppssätt. Jag har på så vis ökat 

studiens tillförlitlighet. 	

2.6 Forskningsetiska överväganden   
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för och problematisera forskningsetiska överväganden och 

aspekter utifrån det faktum att jag genomfört en litteraturöversikt, vilket ju innebär att min empiri 

består av andra forskares och författares uppgifter. Forsman (1997) frågar sig vilket ansvar en 

författare har för sanningshalten i vad som påstås i de artiklar och böcker hen hänvisar till i sin 

forskning. Jag inser problematiken. Jag kan omöjligt garantera sanningshalten i de vetenskapliga 

artiklar jag presenterar i min studie. Som författare till denna litteraturöversikt ser jag det naturligtvis 

som mitt ansvar att så långt det är möjligt säkerställa att valda artiklar är trovärdiga och att de 

slutsatser som dras i dem är korrekta och bygger på tillförlitliga källor, och jag vill därför här redogöra 

för hur jag gått till väga. De vetenskapliga artiklar jag har valt att ta med i min studie är alla 

kvalitetsgranskade och godkända (i en s.k. peer review process) just i syfte att min studie ska hålla en 

så hög kvalitet som möjligt. Med hänvisning till nämnda granskning utgår jag ifrån att artiklarna även 

är granskade och godkända utifrån forskningsetiska aspekter. Jag har även 1) lagt ner mycket tid och 

möda på att söka och läsa igenom material i olika databaser samt strävat efter att välja material på ett 

så vetenskapligt korrekt sätt som möjligt i syfte att presentera ett så täckande resultat som möjligt 

gällande mitt valda problemområde 2) visat respekt gentemot både deltagarna i studierna samt 

författarna genom att läsa materialet noga samt försökt att ge en så korrekt bild av materialet som 

möjligt  3) haft som mål att tydligt redogöra för vad som är mina egna reflektioner och resonemang 

respektive artikelförfattarnas 4) sökt och valt enbart originalartiklar samt enbart refererat till 
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primärkällor. Angående den engelska litteraturen har jag strävat efter att översätta texten till svenska 

så nära originalet som möjligt i syfte att materialet jag presenterar inte ska vara missvisande eller 

felaktigt. Enligt Vetenskapsrådet (2017) spelar etiska överväganden och riktlinjer en betydande roll för 

forskningens kvalitet och genomförande samt för hur forskningsresultaten kan komma att användas på 

ett ansvarsfullt sätt i samhällsutvecklingen. Då jag valt att genomföra en litteraturöversikt – och 

därmed förlitat mig på andras empiri – har det varit viktigt för mig att sätta mig in i forskningsetiska 

aspekter relaterat till just litteraturöversikter vilket jag har gjort utifrån bästa förmåga.   

 
  



	

21 
	

3 Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel redogörs för val av teorier och sedan presenteras teorins upphovsman. Slutligen 

beskrives den valda teorin övergripande.  

3.1 Val av teori 
Efter att ha tittat närmare på några olika teorier, bland annat Homburger Eriksons psykosociala 

utvecklingsteori, valde jag Aaron Antonovskys teori KASAM. Skälet till detta var att teorin lämpar sig 

väl till då den är lättillgänglig och enkel att knyta till mina frågeställningar.  

3.1.1 Aaron Antonovsky (1923 - 1994) 

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, 

Beersheba, Israel. Antonovskys bok Hälsans mysterium gavs ut i Sverige 1991 och har sedan dess 

sålts i 40 000 exemplar. Antonovsky har betytt mycket för vändningen inom medicinsk forskning, från 

ett fokus på sjukdomsförloppet till att i stället betona friskfaktorerna. Sedan hans bok Hälsans 

mysterium gavs ut år 1991 har omfattande forskning utvecklat och byggt vidare till två nya modeller. 

Den ena, krav – kontroll – stöd-modellen har utarbetats av Robert Karasek, Töres Theorell, Jeffrey 

Johnson och Ellen Hall.  Modellen har tre dimensioner: (1) Miljöns krav, som kan vara för höga, för 

låga eller lagom stora. (2) Vårt inflytande, vår makt över vår egen tillvaro i arbetslivet och på fritiden. 

(3) Det sociala stöd som står till buds, vårt sociala kapital. Den andra (kompletterande modellen) vars 

upphovsman är Johannes Siegris kallas effort-reward-imbalance (ERI) och avser obalansen mellan 

ansträngning och den belöning vi får för den ansträngningen. Information hämtad från förordet i 

Hälsans mysterium, skrivet av Lennart Levi.   

3.1.2 Det patogenetiska synsättet kontra det salutogenetiska synsättet 

Enligt Antonovsky (2005) utgår det patogenetiska synsättet ifrån att sjukdomar orsakas av baciller, ett 

synsätt som enligt Antonovsky fokuserar på riskfaktorer. Enligt Antonovsky får det salutogena 

synsättet oss i stället att tänka i termer av friskfaktorer. Antonovsky skriver vidare att det 

patogenetiska synsättet tar upp frågan om etiologi (läran om sjukdomars orsak och uppkomst) och 

diagnos och menar att vi kunde nå fram till en mer adekvat diagnos om vi kunde förstå individens 

historia.  

 Antonovsky (2005) skriver att stressorer utifrån det patogenetiska synsättet betraktas undantagslöst 

som sjukdomsalstrande riskfaktorer vilka vi i bästa fall kan begränsa, motverka eller möta med en 

buffert. Enigt Antonovsky betraktas stressorn alltid som negativ ur det patogenetiska synsättet. 

Antonovsky (2005) hävdar dock att antagandet att stressorer i sig är av ondo är dåligt underbyggt. Han 

påpekar att människans tillvaro i sig är full av stressorer och att många människor överlever och till 

och med kan klara sig bra trots en många gånger hög stressbelastning. Enligt Antonovsky är det inte 

meningen att vi ska undvika livets olika stressorer, vi bör i stället lära oss att hantera dem.  
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3.1.3 Känsla av sammanhang (KASAM), generella motståndsresurser (GMR) och generella 

motståndsbrister (GMB)   

Huruvida en stressor blir sjukdom, hälsa eller något däremellan beror enligt Antonovsky (2005) på hur 

pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Hans arbetshypotes kom att formuleras i termer 

av generella motståndsresurser (GMR) som är en livssituation, ett tillstånd eller egenskap som kan 

hjälpa individen till att klara av de stressorer hen ställs inför. Generella motståndsbrister (GMB) är 

motsatsen till GMR, alltså en avsaknad av dessa resurser. Exempel på resurser är god ekonomi, hög 

självaktning, socialt stöd, kulturell och stabil omgivning. Enligt Antonovsky saknades en regel med 

vars hjälp man kunde identifiera något som en GMR utan att behöva vänta för att se om det fungerade, 

eller ännu hellre förstå hur något kunde fungera som GMR. Han försökte besvara den frågan genom 

att utveckla begreppet KASAM. Antonovsky menar att det gemensamma för alla GMR är att de bidrar 

till att göra de stressorer som vi ständigt utsätts för, begripliga. Genom att livet gång på gång ger oss 

sådana erfarenheter skapas det med tiden en stark känsla av sammanhang.  

 Den salutogenetiska modellens centrala tes är enligt Antonovsky (2005) att en stark KASAM är 

avgörande för framgångsrik hantering av livets stressorer och därmed för hälsans bevarande. Om 

denna tes är riktig så är frågan: Vilka är de betingelser som skapar en starkt KASAM? Enligt 

Antonovsky sker detta genom att tillvaron görs sammanhängande. Det blir den om den görs begriplig, 

hanterlig och meningsfull. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftsmässig och gripbar. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig 

med andra ord att de stimuli som hen kommer att möta är förutsägbara, eller, när de kommer som 

överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Besvikelser, misslyckanden och förluster kan 

förekomma, men en individ med hög känsla av begriplighet förmår att göra dem (be)gripbara. 

Hanterbarhet syftar på en förmåga att möta och hantera olika händelser. Har individen en hög känsla 

av hanterbarhet kommer hen inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet 

behandlar en orättvist. Svåra saker händer i livet, men när så sker kommer hen att kunna reda sig. 

Meningsfullhet ses som begreppets motivationskomponent och syftar på i vilken utsträckning individen 

känner att livet har en känslomässig innebörd, att i alla fall en del av de bekymmer och krav som livet 

ställer är värda att investera energi och engagemang i. Detta innebär naturligtvis inte att en individ 

med hög känsla av meningsfullhet utan vidare välkomnar alla problem och svårigheter. Men när 

olyckliga upplevelser möter individen drar hen sig inte för att konfronteras med situationen, inställd på 

att söka en mening i den och göra sitt bästa för att komma igenom den. Enligt Antonovsky (2005) är 

det bäst för individen om de tre komponenterna följs åt, alltså om individen antingen har höga värden 

på alla tre delar eller låga på alla tre. Problem uppstår främst när det är skillnader mellan de olika 

delarna. Vidare menar Antonovsky att alla tre delarna är viktiga, men att känna meningsfullhet är allra 

viktigast. Han skriver att människor har en förmåga att anpassa sig till allt så länge det är meningsfullt 

att lägga energi på det. Om en situation är begriplig och hanterbar men inte meningsfull är det inte 

mycket värt. Näst viktigast är begriplighet anser Antonovsky som hävdar att om en individ förstår 
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situationen så kommer hen tids nog att lära sig att hantera den. Hanterbarhet är också viktig enligt 

Antonovsky även om han placerar den sist. Han hävdar att om en situation är begriplig och 

meningsfull för individen, men inte hanterbar, så kommer även meningen att gå förlorad. De tre 

delarna samverkar men är inte beroende av varandra. De olika komponenterna är olika starka hos olika 

personer och det leder till skillnader beträffande hälsan för personerna sinsemellan.  

3.1.4 Att mäta KASAM 

Antonovsky (2005) konstruerade ett standardiserat frågeformulär för att mäta känsla av sammanhang 

och på så sätt pröva hypotesen att KASAM står i kausalt samband med hälsotillståndet. 

Frågeformuläret berör olika områden i livet och består av 29 frågor där varje fråga har 7 möjliga svar. 

Siffran 1 och 7 är svarens yttre värden. Antonovsky påpekar att det finns många andra sätt att mäta 

KASAM och prova modellen på.  

3.1.5 Vägen till framgångsrik problemhantering   

Enligt Antonovsky (2005) är budskapet till hjärnan tydligt när vi står inför svårigheter: Du har ett 

problem. Problemet består dels av vad som kallas den problemlösande eller instrumentella aspekten 

och dels av regleringen av känslor. Spänning är något som uppstår när hjärnan konstaterat att man har 

ett behov som är otillfredsställt, att ett krav har ställts på en som måste bli bemött, att man måste göra 

något för att uppnå ett visst mål skriver Antonovsky. Han betonar att det är viktigt att tänka på att en 

stark KASAM inte är det samma som en särskild copingstil. De stressorer livet ställer oss inför är 

många och olikartade: positiva, negativa, kortvariga, ihållande, återkommande, permanenta, valda 

eller påtvingade, osv. Dessutom menar Antonovsky att blotta vetskapen om att man har en rad 

potentiella motståndsresurser till sitt förfogande i sig utgör en värdefull tillgång för individen och att 

det sannolikt är just en person med en stark KASAM som har en betydande uppsättning resurser till 

sitt förfogande. Personer med en svag KASAM, som ser stressorn uteslutande utifrån en negativ syn, 

fokuserar på de känslomässiga parametrarna, på hur den ångest och olycka som uppstått på grund av 

stressorn ska hanteras. Personer med en starkt KASAM däremot kommer i stället att fokusera på 

problemets instrumentella parametrar och uppfatta situationen som en utmaning, att finna de resurser 

som kan mobiliseras för att möta problemet. Det är väsentligt att definiera problemets karaktär och 

storlek, att göra problemet begripligt innan resurserna mobiliseras menar Antonovsky. Personer med 

stark KASAM tror att problemet kan lösas och förstås och har förmåga att omvandla förvirring till 

klarhet och kaos till ordning. Personer med svag KASAM däremot är övertygade om att kaos är 

oundvikligt och hen ger på förhand upp varje försök att göra en stressfull situation begriplig. Följden 

blir här enligt Antonovsky ett halvhjärtat, ineffektivt försök till problemhantering, eller ännu troligare, 

en total fokusering på hur man skall handskas med den känslomässiga sidan av problemet. 

Sammanfattningsvis är det alltså styrkan i individens KASAM som avgör om följderna av svåra 

händelser blir skadliga, neutrala eller hälsobringande.  
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3.1.6 Olika typer av stressorer 

Antonovsky (2005) delar upp livets olika stressorer i tre typer. Till Kroniska stressorer hör något som 

påverkar oss under en stor del av livet, exempelvis mobbning, kroniska sjukdomar, ofrivillig 

barnlöshet. Till livshändelsestressorer hör stressorer som händer oss alla mer eller mindre och kan 

sägas höra till livet. Exempelvis att bli förälder, gå igenom en skilsmässa, drabbas av dödfall i familjen 

eller att gå i pension. Trots att flera av dessa händelser kanske går att förutse avgör vår KASAM hur vi 

reagerar på dem. Till dagliga hinder räknas exempelvis tillfälliga konflikter, att ha ”en dålig dag” eller 

stress över hur man ska hinna handla, att hämta barn på förskolan, träna mm.  Situationer som många 

hamnar i, men som en och en inte har någon större påverkan på vår långsiktiga hälsa. Vår KASAM 

spelar inte heller någon större roll här. Om det sker en strid ström av händelser kan dessa i stället 

räknas som en del i våra livsmönster och går då in under kroniska stressorer.   
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4 Kapitel 4 Resultat 
Inledningsvis vill jag klargöra att denna studie inte har något eget avsnitt för tidigare forskning då de 

artiklar som utgör grunden i studiens forskning både är empiri och tidigare forskning. I följande 

kapitel redogörs inledningsvis för informationssökningens genomförande. Redogörelsen kan ses både 

som en bakgrund till själva resultatet och ett komplement till metodkapitlet. Sedan presenteras 

Sökmatrik över studiens vetenskapliga artiklar. Därefter följer två litteraturlistor över studiens artiklar 

med utgångspunkt från de två frågeställningarna inklusive en kort redogörelse av på vilket sätt 

artiklarna knyter an till mina frågeställningar. Sedan redovisas likheter och skillnader i studiernas 

syften samt likheter och skillnader i studiernas metoder. Slutligen presenteras likheter och skillnader i 

studiernas resultat med utgångspunkt från de två teman som skapats utifrån mina frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet samt tabellen Översiktstabell av studiens 

vetenskapliga artiklar. De två frågeställningarna tenderar att gå in i varandra i några av de valda 

artiklarna. Jag har i största möjliga mån delat upp studiens artiklar under de två frågeställningarnas 

respektive rubrik i såväl resultatet som i analysen.  

4.1 Informationssökningens genomförande  
I texten nedan följer en lista över de databaser jag sökt i, olika kombinationer av sökord, antal träffar, 

lästa abstracts samt valda artiklar. Syftet med listan är att läsaren ska kunna ta del av sökprocessens 

och urvalsförfarandets olika steg och följa vad som lett mig fram till det slutliga materialet. Under 

rubrik Datainsamling och urval redogörs närmare för den inledande informationssökningen, val av 

informationskällor, val av dokument, inklusions- och exklusionskriterier, sekundärkällor samt den 

egentliga informationssökningen.  

• I databasen Ageline användes sökkombinationen “coping behavior” AND loss OR 

bereavement AND grief OR grieving AND” support needs” AND widowhood Sökningen gav 

31 träffar. Av dessa indikerade 12 titlar att artiklarna var relevanta för min studie. Efter en 

genomgång av artiklarnas abstracts återstod dock enbart 3 artiklar som stämde in på mina 

inklusions- och exklusionskriterier.  

• I databasen Google Scholar användes sökorden ensamhet, hälsofrämjande, äldre, förlust 

livskamrat, män. Sökningen gav 17 träffar. Av dessa stämde majoriteten av olika skäl inte in 

på mina inklusions- och exklusionskriterier. Flera av dem hade exempelvis ett annat 

perspektiv än den äldres som till exempel vårdpersonalens, de anhörigas eller volontärens. 

Åtta stycken titlar tycktes intressanta men vid en närmare genomläsning återstod endast en 

artikel som stämde in på mina inklusions- och exklusionskriterier.  

• I databasen MEDLINE With Full Text användes sökorden “spouses loss ”AND 

bereavement AND widow OR widowhood AND grief OR grieving. Sökningen gav arton 

träffar. Av dessa granskade jag nio närmare och valde slutligen två som båda uppfyllde mina 

inklusions- och exklusionskriterier.  
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• I databasen Psychology and Behavioral Sciences Collection användes sökorden elderly, crises, 

loss, grief, “support needs”, aged, widow. Sökningen gav sexton träffar. Av dessa granskade 

jag nio närmare och valde slutligen fyra som uppfyllde mina inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

4.2 Sökmatris över studiens vetenskapliga artiklar 

 

Datum  Databas 
 
 

Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
valda 
artiklar  

20191004 Ageline  

 

“coping 

behavior”  

AND 

loss 

OR 

bereavement 

AND 

grief 

OR 

grieving 

AND 

“support 

needs” 

AND 

wodowhood 

 

 

 

 

2014-2019 

peer review 

språk: engelska  

  

31 12 3 

20190924 Google 

Scholar 

 

ensamhet, 

hälsofrämjan

de, äldre, 

förlust, män, 

2014 - 2019  

peer review 

språk: svenska  

 

17 8 1 
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livskamrat, 

djupintervju 

20191003 MEDLINE 

Whith Full 

Text 

 

“spouses 

loss” 

AND 

bereavement 

AND 

widow 

OR 

widowhood 

AND 

grief 

OR 

grieving  

 

 

 

2014 - 2019 

peer review 

språk: engelska  

18 9 2 

20191002 

 

Psychology 
and 

Behavioral 
Sciences 

Collection 
 

 

elderly, 

crises, loss, 

grief, 

“support 

needs”, 

aged, widow  

2014 – 2019  

peer review  

språk: engelska  

 

16 9 4 
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4.3 Litteraturlista - Äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat  
• DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson (2015) The business of death: a qualitative 

study of financial concerns of widowed older women.  

Syfte: att beskriva äldre kvinnors upplevelser under perioden strax efter makens död. Metod: 

longitudinell studie med seriella semistrukturerade djupintervjuer. Ordagranna utskrifter 

tolkades/analyserades genom fenomenologisk analys. Resultat: 1) Den administrativa bördan ökade 

sårbarheten hos änkorna. 2) Könsroller påverkade upplevelsen att bli änka. 3) Finansiella förändringar 

gjorde bostadssituationen osäker. Den höga administrativa bördan påverkade sömnen negativt. 

Komplicerade utdragna administrativa processer samt påminnelser om förlusten bidrog till oro, ångest 

och ökad hälsorisk. Studiens resultat bidrar med relevant kunskap relaterat till mitt syfte genom att 

beskriva reaktioner som kan förekomma hos äldre individer vid förlust av livskamrat, så som 

sömnproblem, oro, ångest och en ökad hälsorisk. 

• Monserud och Markides (2017). Changes in depressive symtoms during widowhood among 

older Mexican Americans: the role of financial strain, social support, and church attendance.  

Syfte: att undersöka om socialt stöd och kyrkans närvaro har påverkan på depressiva symtom i 

samband med att bli änka.  Metod: Intervjuer. Resultat: Respondenterna rapporterade färre depressiva 

symtom samt stabilare ekonomi och större socialt stöd från vänner och familj efter makens död 

jämfört med innan. Respondenterna besökte kyrkan mindre frekvent efter förlust av livskamrat än 

innan. Studiens resultat bidrar med relevant kunskap relaterat till mitt syfte genom att den redogör för 

reaktioner som kan förekomma hos äldre individer vid förlust av livskamrat.  

• Shin (2018). Widowhood Status as a Risk Factor for Cognitive Decline among Older Adults. 

Syfte: att undersöka om förlust av maka/make påskyndar en kognitiv nedgång hos den kvarlevande. 

Metod: Longitudinell analys av befintliga sekundära data. Resultat: samtliga kognitiva funktioner 

försämrades över tid men försämringarna var något större och gick något snabbare hos dem som blivit 

änkor/ änklingar. Kognitiva förmågor är viktiga för att kunna samspela, kommunicera och utföra 

praktiska handlingar. Hos den kvarlevande partnern fanns en ökad förekomst av Alzheimers sjukdom 

eller annan form av demens samt en ökad risk för dödlighet. Dock skyddades de individer som hade 

minst ett syskon i livet eller en hög utbildning av dessa faktorer. Enligt Shin (2018) har emellertid 

tidigare studier visat andra resultat gällande kopplingen mellan änka/änkling och kognitiva funktioner. 

Variabiliteten i de olika studiernas resultat visar komplexiteten i att förlora en livskamrat menar Shin. 

För vissa individer innebar förlusten en djup sorg och utdragen krisreaktion, för andra kunde den 

tillsammans med sorgen även medföra en minskad stress hos den efterlevande genom att hen inte 

behövde se sin partner lida längre, om denne varit sjuk en tid. Med tanke på de försvagande följderna 

av kognitiv nedgång hos individen betonar Shin att det är av vikt att förstå änkans/änklingens 

kognitiva funktioner i syfte att främja det hälsosamma åldrandet. Studien bidrar med relevant kunskap 

relaterat till mitt syfte genom att belysa vilka reaktioner som kan bli följderna för den efterlevande vid 
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förlust av livskamrat. Exempelvis en försämring av kognitiva förmågor, en utdragen krisreaktion, en 

ökad förekomst av Alzheimers sjukdom eller annan form av demens.  

4.4 Litteraturlista - Äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat  
• Browne Young, Walker och Luszcz (2015). An Examination of Resilience and Coping in the 

Oldest Old Using Life Narrative Method. 

Browne Young, Walker och Luszcz (2015) uppger inte studiens syfte men skriver att målet är att 

identifiera aspekter av ålderdomens motståndskraft och känsla av självidentitet och lokalisera dem 

inom en livsberättelse för att ge insikt i metoder för att hantera åldrandets utmaningar i tider av förlust 

och sorg. Metod: Ljudinspelade djupintervjuer. Resultat: Andlighet och religion var betydande och 

inflytelserika teman som formade bestående värden och normer hos respondenterna. Dessa 

möjliggjorde en kontinuitet av hög självaktning över tid. Studien bidrar med relevant kunskap relaterat 

till mitt syfte genom att belysa äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat, enligt studiens 

resultat tillgodosett genom andlighet och religion.  

• Ingham, Eccles, Armitage och Marray (2017). Same-sex partner bereavement in older women: 

an interpretative phenomenological analysis 

Syfte: att undersöka den nuvarande forskningens erfarenhet av kvinnor över 60 år som förlorat sin fru. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer. Resultat: Respondenterna upplevde att de saknade acceptans, 

bekräftelse samt förståelse för sin sorg vid förlust av sin livskamrat. Enligt resultatet skulle behoven 

av stöd vid förlust av livskamrat kunna tillgodoses genom 1) social samvaro och gemenskap 2) 

omgivningens acceptans och bekräftelse av individens sorg 3) platser där änkorna har möjlighet att 

skapa nya relationer där de kan vara sig själva. Insatser på individ- och gruppnivå, hälsovårds- och 

samhällsnivå kan vara fördelaktiga för att förbättra det psykologiska välbefinnandet hos äldre kvinnor 

som förlorat en partner av samma kön. Studien bidrar med relevant kunskap relaterat till mitt syfte 

genom att man undersöker och belyser äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat.  

• Mathews (2016) The Experience of Counseling Among a Singaporean Elderly Population: A 

Qualitative Account of What Clients Report as Beneficial. 

Syfte: att fånga essensen i det som medförde förändringar i deltagarnas mentala välbefinnande. Målet 

med studien är att belysa den psykologiska gränsen som åldrandet kan utgöra för äldre kinesiska 

änklingar / änkor i Singapore och den potentiella effekten av rådgivning som behandlingsmetod. 

Resultatet visar att rådgivningen gav en upplevelse av emotionellt stöd, bättre känslomässig hantering 

samt känslomässig läkning för de änkor/änklingar som var under 60 år. De äldsta respondenterna (60 – 

80 år) uttryckte tacksamhet för rådgivarens besök. Dock ansåg de inte att besöket åstadkom önskad 

förändring i deras liv. Samtalsstödet upplevdes som effektivt av de respondenter som var mellan 60 – 

80 år endast om de kunde se märkbara förändringar i sin fysiska hälsa. Det bör tilläggas att de 

respondenter som var 60 – 80 år inte sökte rådgivningen av egen fri vilja, de hade antingen pressats av 

sin familj eller av läkares remiss. Flera av de respondenter som var under 60 år hade dock aktivt själva 
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sökt hjälp hos rådgivningsföretaget på grund av att de hade sett hur rådgivningen potentiellt skulle 

kunna hjälpa dem.  

Genom att studiens resultat belyser behovet av stöd och upplevelsen hos äldre individer i sorg som har 

haft samtalsstöd efter förlust av livskamrat bidrar studien med relevant kunskap relaterat till mitt syfte.  

• Nyman (2019) Ensamhet som följeslagare – äldre mäns upplevelser av ensamhet efter förlust 

av livskamrat. Fakulteten för akademi och välfärdsstudier. Åbo Akademi. 

Syftet: att öka förståelsen för äldre mäns (80+) upplevelse av ensamhet efter att de mist sin livspartner 

och vad som främjar deras hälsa. Metod: djupintervjuer med ensamma äldre män över 80 år. 

Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. I det analyserade datamaterialet kom två 

subteman fram: Tillsammans med andra samt sysselsättning och tidsfördriv. Resultat: Respondenterna 

såg framåt, hoppades och trodde att det fanns mening i att de levde trots sina förluster. Studiens 

resultat visade även att männen inte upplevde behov av yttre stöd efter förlust av livskamrat utan 

själva hade förmåga att tillgodose sina behov, främst genom att leva sunt och att bibehålla goda 

sociala kontakter med exempelvis vänner, grannar, syskon, barn och barnbarn. Genom att studien 

undersöker och redogör för äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat bidrar den med 

relevant kunskap relaterat till mitt syfte.  

• Saito (2014) Bereavement and Meaning Reconstruction among Japanese Immigrant Widows: 

Living with Grief in a Place of Marginality and Liminality in the United States 

Syfte: att diskutera hur äldre japanska änkor i internationella äktenskap boende i San Francisco Bay 

Area, Kalifornien, USA bekräftar och rekonstruerar betydelsen av sin förlust av livskamrat genom 

interkulturella och troende linser. Metod: Kontextuell och berättande, narrativ självbiografisk ansats. 

Vid insamlandet av uppgifter antogs en etnografisk forskningsmetod. Resultat: Änkorna uttryckte 

svårigheter i att hitta ett sammanhang där de kunde dela sin sorgupplevelse, men ansåg att deras 

världsbild, ritualer och trossamhällen gav en betydande stödkälla efter förlusten av livskamrat. 

Änkorna hade även tidigare tvingats möta andra förluster, bland annat förlust av självidentitet och 

förlust av kultur och land, vilket gjorde dem sårbara. Genom att studiens resultat synliggör äldre 

individers behov av stöd vid förlust av livskamrat (här formulerat som svårigheter i att hitta ett 

sammanhang för sorgebearbetning) bidrar studien med relevant kunskap som knyter an till mitt syfte.  

• Silverman och Thomson (2018) When Men Grieve: Widowers' Stories of Coping With Their 

Wives' Deaths. Syfte: att öka förståelsen för den roll som könet spelar i det skede som följer 

efter förlust av livskamrat. Studien fokuserar på hur änklingarnas liv förändrades, effekterna 

av att ändra könsnormer och olika hanteringsstrategier. Metod: Kvalitativ studie. Riktad 

innehållsanalys. Studiens slutsatser pekar på 1) ett behov av flera stödgrupper för sömn 

utformade för änklingar 2) ett större erkännande av enskilda aspekter av varje persons sorg 

och hanteringsmönster 3) att individualiteten ska respekteras och inte göras stereotyp efter 

kön.  Studiens resultat belyser äldre änklingars behov av stöd vid förlust av livskamrat (här 
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identifieras ett behov hos respondenterna av flera stödgrupper) och bidrar därmed med 

relevant kunskap relaterat till mitt syfte.  

• Thumala Dockendorff (2014) Healthy Ways of Coping With Losses Related to the Aging 

Process. 

Syfte: att undersöka olika copingstrategier vid åldersrelaterade förluster. Metod: semistrukturerade 

djupintervjuer. Resultat: en central fråga för respondenterna var förlusten av viktiga emotionella 

relationer i samband med åldrandet. Det fanns en saknad efter känslomässigt stöd från de vuxna 

barnen. Goda copingstrategier är viktiga för att upprätthålla välbefinnande i ålderdomen, en tid där 

förlust av livskamrat, vänner samt familjemedlemmar är vanligt förekommande. Genom att studien 

behandlar frågor om äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat (här identifierat som 

behov av stöd från de vuxna barnen) bidrar den med relevant kunskap relaterat till mitt syfte. 

4.5 Likheter och skillnader i studiernas syften  
Studiens tio vetenskapliga artiklar har jämförts avseende likheter och skillnader i sina syften. I 

samtliga artiklar berör syftet äldre individers åldersrelaterade förluster med fokus på förlust av 

livskamrat. Av dessa handlar tre om äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat och sju om 

behov av stöd vid förlust av livskamrat.  

Ingham, Eccles, Armitage och Marray (2017) har som syfte att undersöka den nuvarande forskningens 

erfarenhet av kvinnor över 60 år som förlorat sin fru och är den enda studien i mitt material vars 

forskningsfråga har ett homosexuellt perspektiv. Nyman (2019) och Silverman och Thomson (2018) 

har båda som syfte att belysa den äldre änklingens perspektiv. De två studiernas problemformuleringar 

skiljer sig dock åt. Nyman önskar öka förståelsen för äldre mäns (80+) upplevelse av ensamhet efter 

att de mist sin livspartner och vad som främjar deras hälsa medan Silverman och Thomson önskar öka 

förståelsen för den roll könet spelar i det skede som följer efter förlust av livskamrat och undersöker 

även hur änklingarnas liv förändrats, olika former av hanteringsstrategier samt effekterna av 

könsnormer. Browne, Walker och Luszcz (2015), Silverman och Thomson och Thumala Dockendorff 

(2014) har alla som syfte att undersöka änklingar/änkors eller män/ kvinnors copingstrategier vid 

förlust av livskamrat/åldersrelaterade förluster. Mathews (2016) har i likhet med Monserud och 

Markides (2017) och Saito (2014) som syfte att undersöka äldre änkors reaktioner/behov av stöd vid 

förlust av livskamrat ur ett kulturellt perspektiv. DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson 

(2015) är den enda studien vars syfte är att undersöka nyblivna änkors upplevelser av finansiella 

förändringar under perioden strax efter makens död och hur dessa påverkar änkornas liv och hälsa. 

Mathews (2016) undersöker behovet av och effekten av rådgivning vid förlust av livskamrat och 

Silverman och Thomson (2018) undersöker behovet av individuellt stöd samt stödgrupper för sömn 

hos nyblivna änklingar.  Monserud och Markides har som syfte att undersöka om socialt stöd och 

kyrkans närvaro har påverkan på depressiva symtom i samband med att bli änka och Saito har som 

syfte att undersöka betydelsen av respondenternas förlust av livskamrat genom interkulturella och 
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troende linser. Shin (2018) är den enda studien vars syfte är att undersöka om förlust av maka eller 

make påskyndar en kognitiv nedgång hos den kvarlevande. 

4.6 Likheter och skillnader i studiernas metoder  
Studiens tio vetenskapliga artiklar har jämförts avseende metod. Nio artiklar har använt sig av 

intervjuer vid insamlandet av data, en av dessa har kompletterat sin kvalitativa analys med kvantitativ 

analys. En av studiens artiklar är renodlat kvantitativ. Det som skiljer de kvalitativa studierna åt är 

intervjumetoderna. Följande tre uppger semistrukturerade djupintervjuer där förutbestämda frågor har 

ställts till samtliga respondenter i samma följd och forskaren har ställt följdfrågor utifrån det som 

respondenten berättade: DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson (2015), Ingham, Eccles, 

Armitage och Marray (2017) och Thumala Dockendorff (2014). Siato (2014) använder sig av 1) 

semistrukturerade etnografiska intervjuer och 2) deltagande observation (beteendeobservationer) där 

forskaren deltog i respondenternas dagliga aktiviteter hemma och i sociala miljöer utanför hemmet. 

Följande fem uppger intervjustudie som metod: Browne Young, Walker och Luszcz (2015), Mathews 

(2016), Monserud och Markides (2017), Nyman (2019) och Silverman och Thomson (2018). Shin 

(2018) uppger longitudinell analys av befintliga sekundära data som metod och är studiens enda 

kvantitativa studie.  

4.7 Tema 1. Den äldre individens reaktioner vid förlust av livskamrat  
4.7.1 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Här presenteras likheter och skillnader mellan DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson 

(2015), Monserud och Markides (2017) och Shin (2018) som samtliga undersökte den äldre individens 

reaktioner vid förlust av livskamrat. Enligt Shin leder förlusten till en stor sorg men kan också minska 

stressen hos den efterlevande genom att hen inte behöver vara vårdgivare längre och slipper 

exponering av makan/makens lidande om denne varit sjuk. Enligt Monserud och Markides upplever 

den efterlevande större socialt stöd från vänner och familj samt färre depressiva symtom efter sin 

livskamrats död jämfört med tiden före förlusten. Enligt Shin befanns åtminstone ett levande syskon 

vara en skyddande faktor mot kognitiv nedgång. Shinoch Monserud och Markides belyser alltså båda 

betydelsen av att ha kontakt med andra människor för att mildra de negativa reaktionerna som följer 

med en förlust. Enligt DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson (2015) ökade finansiella 

förändringar (och därmed den osäkra bostadssituationen) sårbarheten hos änkorna. Stress över den 

förändrade ekonomin ledde till reaktioner av oro och ångest samt somatiska problem. Enligt Monserud 

och Markides däremot upplevde änkorna en stabilare ekonomi efter makens död.  

4.8 Tema 2 Den äldre individens behov av stöd vid förlust av livskamrat  
4.8.1 Likheter och skillnader i studiernas resultat  

I följande stycke redogörs för likheter och skillnader mellan de sju studier som handlar om äldre 

individers behov av stöd vid förlust av livskamrat.  

Saito (2014) rapporterade i likhet med Browne Young, Walker och Luszcz (2015) att stödet vid förlust 

av livskamrat söktes i och tillgodosåg till stor del i andlighet och religion. Enligt Browne Young, 
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Walker och Luszcz formade andlighet och religion bestående värden och normer hos 

änklingarna/änkorna och möjliggjorde en kontinuitet av självidentitet över tid. Enligt Saito visade 

resultatet att de japanska änkorna levde i utkanten av flera kulturella världar i Kalifornien, USA. 

Änkorna uttryckte behov av att vara i ett sammanhang där de kunde dela sin sorgupplevelse med 

andra, något de hade svårt att hitta. Resultatet visade att tro, världsbild och ritualer var betydande 

stödkällor i deras utsatta livssituation. Änkorna beskrevs leva i stort utanförskap. Även Ingham, 

Eccles, Armitage, och Marray (2017) studerade äldre änkor som levde i utanförskap. I båda studierna 

framkom att änkorna hade behov av stöd men saknade ett sammanhang där de kunde ingå i social 

samvaro och gemenskap och bli bekräftade i sin sorg. Respondenterna i studien av Saito var äldre 

invandrade kvinnor. Respondenterna i studien av Ingham, Eccles, Armitage och Marray var äldre 

lesbiska änkor. I resultatet framkom att homofobi ledde till bristande erkännande av kvinnornas sorg, 

vilket ledde till att änkorna saknade acceptens och förståelse för sin sorg samt upplevde sig bli 

lämnade ensamma med känslor av utanförskap och isolering. Enligt Mathews (2016) ledde rådgivning 

i form av samtalsstöd i hemmet till emotionellt stöd och bättre hantering av känslor förknippade med 

sorg och förlust samt känslomässig läkning för de respondenter som var under 60 år. Vidare hjälpte 

samtalsstödet dessa respondenter i olika beslutsprocesser. De rådgivande samtalen ledde vidare till att 

respondenterna kunde se alternativa lösningar och de fick insikter som hjälpte dem att påbörja 

förändringar. Många av dessa änkor uppskattade och gynnades av samtalsstödet med hänvisning till 

konkreta förändringar. I gruppen med respondenter mellan 60 – 80 år var liknade förändringar dock 

ovanliga. Resultatet visade att dessa respondenter förvisso upplevde hembesöken som positiva men 

inte ansåg att samtalsstödet var till någon hjälp, då det inte åstadkom önskad förändring i deras liv. 

Mathews (2016) menade att kulturella förklaringar stod bakom de tydliga skillnaderna som 

rapporterades mellan de respondenter som var under 60 år och de som var 60 – 80 år. Här bör tilläggas 

att de respondenter som var 60 – 80 år inte sökte rådgivningen av egen fri vilja, de hade antingen 

pressats av sin familj eller av läkares remiss. Flera av de respondenter som var under 60 år hade dock 

aktivt själva sökt hjälp hos rådgivningsföretaget på grund av att de hade sett hur rådgivningen 

potentiellt skulle kunna hjälpa dem. En annan form av stöd behandlades i studien av Silverman och 

Thomson (2018). Resultatet visade bland annat behov av flera stödgrupper för sömn speciellt 

utformade för änklingar. Vidare rapporterade Silverman och Thomson ett behov av stöd och 

bekräftelse hos de nyblivna änklingarna i att få sörja och hantera sorgen på sitt eget sätt, att 

individualiteten skulle respekteras och inte göras stereotyp efter kön. Silverman och Thomson 

klargjorde i sin forskning att det som var viktigt för att hjälpa och därmed stödja de sörjande var att 

lyssna noga till deras individuella berättelser och lära av dem – inte påtvinga dem ens egna idéer. 

Thumala Dockendorff (2014) rapporterade att ett saknat stöd från de vuxna barnen samt förlusten av 

andra viktiga emotionella relationer i samband med åldrandet var centrala frågor för respondenterna. 

De uttryckte alltså ett behov av stöd från familjen som inte tillgodosågs i enighet med deras önskan. 

Även i studien av Nyman (2019) framgick det att respondenterna upplevde känslor av saknad, längtan 
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och tomhet efter förlust av livskamrat. De saknade gemenskap och samtalspartner och önskade hitta en 

nära vän eller en ny kvinna. Hälsofrämjande för änklingarna var: att få uppleva meningsfull tillvaro 

med andra, tidsfördriv och sysselsättning. Änklingarna försökte fylla sina liv med meningsfullt 

innehåll, att leva sunt och sköta sin hälsa utgående från sina egna förutsättningar och krafter. Motion 

och kontakter till andra människor upplevdes som meningsfullt, stärkte att sunt levnadssätt, höll 

respondenterna friskare och gav dem känsla av välbefinnande. De såg framåt, hoppades och trodde att 

det fanns mening i att de levde trots sina förluster. Studiens resultat visade även att männen inte 

upplevde behov av yttre stöd efter förlusten utan själva hade förmåga att tillgodose sina behov. 

4.9 Sammanfattning av resultatet  
Äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat kan enligt resultaten visa sig som oro, ångest, 

stress, sömnproblem, minskad aptit, en försämring av kognitiva funktioner samt somatiska problem. 

Dessa reaktioner kan i vissa fall utgöra tecken på en begynnande depression och det är därför av stor 

vikt att de som möter äldre individer i sin profession är medvetna om detta och inte tror att psykisk 

ohälsa är en del av det naturliga åldrandet. Förlusten av en livskamrat inträffar utan individens 

kontroll. Resultaten visar att hur hen reagerar och hanterar denna förlust är avhängigt av många 

faktorer, exempelvis ekonomiska och sociala. Vissa äldre tar sig igenom sorgeprocessen medan andra 

”fastnar” i sin sorg så pass allvarligt att de behöver hjälp att ta sig vidare. Några klarar av att hantera 

denna stressor som en sådan förlust innebär. Vissa går till och med stärkta ur detta. Antonovsky 

(2005) menar att huruvida denna stressor blir sjukdom, hälsa eller något däremellan beror på hur pass 

framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Just detta är själva kärnan i studiens resultat gällande 

äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat. Se vidare kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter. I 

de fall då dödsfallet föregåtts av en sjukdomsperiod kan den efterlevande även uppleva en känsla av 

lättnad, minskad stress och färre depressiva symtom då hen inte behöver se sin partner lida längre. 

Resultaten visar en del av den komplexiteten som all sorg består av. Kontakten med familj, vänner och 

andra närstående har en mycket positiv inverkan på den nyblivna änklingen/änkan då den enligt 

resultaten mildrar de negativa reaktioner som följer med en förlust samt stödjer den äldre individen på 

dennes väg genom sorg, bearbetning och nyorientering. De positiva följderna av att vara i ett 

sammanhang där man i trygghet kan dela gemensamma erfarenheter av förlust, bli bekräftad och 

bearbeta sorgen efter sin livskamrat tillsammans med andra går som en röd tråd genom studiens 

resultat. Samvaro och gemenskap med andra människor, såväl närstående som personer som den 

sörjande möter i stödinsatser inom socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg, fungerar som en viktig 

plattform för den äldre individen på dennes väg genom sorg, bearbetning och nyorientering. Behov 

hos individen att i ett tryggt sammanhang få möjlighet att dela sina upplevelser med andra, bli mött 

och bekräftad i sin sorg är själva essensen i studiens resultat gällande äldre individers behov av stöd 

vid förlust av livskamrat. 

 

 .   
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4.10 Översiktstabell av studiens vetenskapliga artiklar  

Författare, 
utgivningsår 

Population / 
genomförande- 

land 

Deltagare Syfte/mål Metod 

Browne 

Young, K., 

Walker, BR., 

& Luszcz, 

MA. 

2015. 

 

Australiensiska 

medborgare 

bosatta i 

Australien. 

 

20 stycken 

individer i 

åldern 88 - 98 

år. 

Målet: att identifiera aspekter av 

ålderdomens motståndskraft och 

känsla av självidentitet för att ge 

insikt i metoder för att hantera 

utmaningar i tider av förlust och sorg. 

 

Kvalitativ studie.  Ljudinspelade intervjuer med 

respondenterna i deras hem. Intervjuerna varade 

cirka en och en halv till två timmar. 

DiGiacomo, 

M., Lewis, J., 

Phillips, J., 

Nolan, M., & 

Davidson, P. 

2015. 

Australiensiska 

medborgare 

bosatta i 

Australien. 

21 stycken 

kvinnor över 65 

år. 

Syfte: att beskriva äldre kvinnors 

upplevelser under perioden strax efter 

makens död. 

Kvalitativ studie. Longitudinell studie med 

seriella djupgående semistrukturerade intervjuer. 

Fenomenologisk analys. 

Ingham, C., 

Eccles, F., 

Armitage, J., 

& Marray, D. 

2017. 

Engelska 

medborgare 

bosatta i 

England. 

 

8 stycken 

kvinnor över 60 

år. 

Syfte: att undersöka den nuvarande 

forskningens erfarenhet av kvinnor 

över 60 år som förlorat sin fru. 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer. 

Fenomenologisk analys. 
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 Mathews, M. 

2016. 

Kinesiska 

invandrare bosatta 

i 

Singapore. 

 

 

 

2 änklingar och 

39 änkor.  39 % 

var under 60 år. 

Resterande var 

mellan 60 år – 

80 år. 

Syfte: att fånga essensen i det som 

medförde förändringar i 

respondenternas mentala 

välbefinnande. Mål: att belysa den 

psykologiska gränsen som åldrandet 

kan utgöra för äldre kinesiska änkor i 

Singapore och den potentiella 

effekten av rådgivning som 

behandlingsmetod.  

Kvalitativ studie. Djupintervjuer. 

Respondenterna rekryterades från en databas 

som hanterades av en singaporisk frivillig 

välfärdsorganisation som specialiserat sig på 

socialt arbete och rådgivning för den äldre 

befolkningen. 

Monserud, A. 

M., & 

Markides, S. 

K. 2017. 

Mexikanska 

invandrare bosatta 

i USA. 

385 stycken 

änkor. 

 

Syfte: att undersöka depressiva 

symtom hos kvinnor före och efter en 

livskamrats död. 

Kvalitativ studie. 

Intervjustudie. 

Nyman, G-M. 

2019  

Finska 

medborgare 

bosatta i Finland.  

5 stycken 

änklingar mellan 

81 – 91 år.  

Syfte: att öka förståelsen för äldre 

mäns upplevelse av ensamhet efter 

förlust av livskamrat och vad som 

främjar deras hälsa.  

Djupintervjuer.  
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Saito, C. 

2014. 

Japanska invandrare 

bosatta i 

USA. 

9 stycken änkor 

mellan 56 och 79 

år.  

Syfte: att diskutera hur äldre japanska 

änkor i internationella äktenskap, 

bosatta i San Francisco Bay Area, 

Kalifornien, USA bekräftade och 

rekonstruerade betydelsen av sin 

förlust av livskamrat genom 

interkulturella och troende linser. 

Kvalitativ studie. Kontextuell och berättande, 

narrativ självbiografisk ansats. Vid 

insamlandet av uppgifter antogs en etnografisk 

forskningsmetod. 

Shin, S H. 

2018. 

Amerikansk 

medborgare bosatta i  

USA. 

6.766 stycken 

änkor och 

änklingar. 50 år 

och äldre.     

Syfte: att undersöka om förlust av 

maka eller make påskyndade en 

kognitiv nedgång hos den 

kvarlevande. 

Kvantitativ studie. Longitudinell analys av 

befintliga sekundära data. 

Silverman, 

PR., & 

Thomson, S. 

2018. 

Amerikansk 

medborgare bosatta i 

USA. 

33 stycken 

nyblivna 

änklingar mellan 

45 - 89 år. 

Studien önskade öka förståelsen för 

den roll som könet spelar i det skede 

som följer efter förlust av livskamrat. 

Studien tittar särskilt på hur 

änklingarnas liv förändrats, effekterna 

av att ändra könsnormer samt olika 

hanteringsstrategier.  

Kvalitativ studie som analyserar deltagarnas 

berättelser om förlust av livskamrat. Samtliga 

deltagare hade besökt webbplatsen National 

Widowers 'Organization. 

Riktad innehållsanalys. 

Thumala 

Dockendorff, 

D C. 2014. 

Chilenska 

medborgare bosatta i 

Chile. 

16 män och 20 

kvinnor som var 

65 år och äldre. 

Syfte: att undersöka olika 

copingstrategier vid åldersrelaterade 

förluster. Forskningen försökte 

bestämma effektiviteten av olika sätt 

att hantera förluster, deras koppling 

Mixad metod. Semistrukturerade fördjupade 

intervjuer. Den kvalitativa analysen 

kompletterades med kvantitativ analys. 
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till subjektivt välbefinnande (SWB) 

som en indikator på mental hälsa. 

 

I de fall artiklar inte formulerar något syfte har jag utgått från studiens formulerade målsättning.  

I det fall artiklar inte redogör för något resultat har jag utgått från studiens material med fokus på dess diskussion och slutsatser. 
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5 Kapitel 5 Analys 

I följande kapitel kommer jag att med utgångspunkt från mina två frågeställningar och vald teori 

KASAM förklara hur studiens resultat hänger samman. En redogörelse av begreppet KASAM samt en 

presentation av dess upphovsman Aaron Antonovsky finns att läsa i kapitel 3. De två 

frågeställningarna tenderar att gå in i varandra i vissa av de valda artiklarna. Jag har i största möjliga 

mån delat upp studiens artiklar under de två frågeställningarnas respektive rubrik i följande stycken.  

5.1 Äldre individers reaktioner vid förlust av livskamrat  
Alla människor utsätts för påfrestningar och stressorer i livet, det kan vara kroppsliga och/eller 

psykiska och/eller sociala. Några av dem så pass allvarliga att de gör människor sjuka. Men andra 

personer, trots att de utsätts för samma eller ännu värre påfrestningar, förblir friska. I vissa fall går de 

till och med stärkta ur krisen. Antonovsky (2005) utgår från det salutogena perspektivet och enligt 

Antonovsky är dess centrala tes att en stark KASAM (känsla av sammanhang) är avgörande för 

framgångsrik hantering av livets olika stressorer och för hälsans bevarande. Att förlora sin livskamrat 

räknas enligt Shin (2018) som en av de mest stressfulla livsövergångarna i en människas liv. 

Resultaten visar att förlusten många gånger medför stora påfrestningar för den efterlevande. I likhet 

med yngre åldersgrupper reagerar äldre individer på en rad olika sätt på den förlusten. Vissa har 

kapacitet att trots sorg och förtvivlan ta itu med vardagliga sysslor och praktiska göromål som följer 

med förlusten. För andra tar reaktioner som oro, ångest, rädsla och känslor av maktlöshet över. Enligt 

Antonovsky är en del av förklaringen till dessa kontraster att vi människor har olika GMR (generella 

motståndsresurser), exempelvis socialt stöd, god ekonomi, hög självaktning samt kulturell och stabil 

omgivning. Vikten av att ha tillgång just till socialt stöd i form av sin familj och/eller kyrka, vänner 

och bekanta vid förlust av livskamrat visade sig tydligt i studiernas resultat. Enligt Monserud och 

Markides (2017) uppgav respondenterna att kyrkan fyllde en stödfunktion före makens bortgång som 

sedan togs över av familj och vänner, vilket ledde till att kvinnorna sökte kyrkans stöd i mindre 

utsträckning sedan de blivit änkor. Monserud och Markides och Shin (2018) rapporterade att samvaro 

och gemenskap med andra människor, såväl närstående som personer som den nyblivna 

änkan/änklingen mötte i stödinsatser inom socialt arbete, fyllde en betydande roll för individen genom 

dennes sorgeprocess och mildrade de negativa reaktionerna som följde med förlusten. Resultaten visar 

att gemenskap med andra och det sorgestöd som bedrivs inom ramen för socialt arbete fungerar som 

en friskfaktor i en påfrestande och stressfull fas i livet. Enligt Shin är ekonomiska bekymmer en av 

många svårigheter som en nybliven änka/änkling kan stå inför. Dessa bekymmer tillsammans med 

andra stressorer kan leda till reaktioner som exempelvis stress, nedstämdhet, sömnstörningar, 

förändrad aptit och andra depressiva symtom.  DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan och Davidson 

(2015) och Monserud och Markides menar att just en stabil ekonomi (och därmed oftast en trygg 

boendesituation) är en betydelsefull generell motståndsresurs för äldre individer i sorg som kan dämpa 

vanligt förekomna reaktioner som uppstår vid en förlust. Antonovsky utgår från det salutogena 
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perspektivet med fokus på friskfaktorer. Även Shin belyser betydelsen av friskfaktorer i sin studie. 

Han skriver att de individer som har högre utbildning eller minst ett syskon i livet skyddas av dessa 

faktorer mot kognitiv nedgång efter förlust av maka/make. Att förlora sin livskamrat innebär en stor 

sorg och förändring för den efterlevande oavsett när i livet det sker. Enligt Antonovsky hör förlusten 

av en livskamrat till en av flera livshändelsestressorer som kan drabba oss. Att som äldre individ bli 

änka/änkling kan innebära att en person som hen haft vid din sida i kanske i 50 år eller mer försvinner 

ur hens liv med ensamhet, otrygghet och omfattande livsförändringar som följd.  För vissa äldre 

individer sker förlusten ofta samtidigt som den egna hälsan försämras. Att reagera med rädsla och oro 

inför döden och döendet är inte ovanligt för en nybliven änka/änkling. Shin skriver att förlusten av en 

livskamrat innebär en rad olika reaktioner och utmaningar för änkan/änklingen utöver de 

känslomässiga. Förlusten kan till exempel leda till en ökad tobak- och alkoholanvändning, liksom en 

ökad förekomst av Alzheimers sjukdom och annan form av demens. Att ställas inför en stressor som 

exempelvis förlust av livskamrat, en plötsligt försämrad ekonomi eller egen sjukdom leder till ett 

påfrestande spänningstillstånd som måste hanteras. Enligt resultaten riskerar äldre individer i större 

utsträckning än yngre att drabbas av både två och tre av de nyss nämnda svårigheterna. Huruvida 

följderna av dessa stressbringande påfrestningar blir sjukdom, hälsa eller något däremellan beror enligt 

Antonovsky på hur pass framgångsrik hanteringen av dessa påfrestningar är. Komponenten 

Hanterbarhet i begreppet KASAM syftar just på förmågan att möta och hantera olika händelser. En 

nybliven äldre änka/änkling med en hög känsla av hanterbarhet kommer med andra ord inte att känna 

sig som ett offer för omständigheterna utan har förmåga att till exempel ta egna initiativ och söka stöd 

utifrån i syfte att förbättra sitt mående. Vissa individer har förmåga att både visa sitt behov av tröst och 

att låta sig tröstas, andra som kanske också skulle behöva tröst håller familj, vänner och andra på 

avstånd. Att ta emot hjälp och stöd är exempel på copingmönster. Att kämpa, fly, förlamas eller 

förneka är andra exempel. Antonovsky betonar att vi bör lära oss att hantera livets olika stressorer i 

stället för att undvika dem. Om tillvaron görs sammanhängande för individen leder det enligt 

Antonovsky till en stark KASAM. Tillvaron behöver bli begriplig, hanterlig och meningsfull för att 

det ska kunna ske. Antonovsky menar att det gemensamma för alla generella motståndsresurser är att 

de bidrar till att göra de stressorer som vi ständigt utsätts för, begripliga. Meningsfullhet ses som 

begreppets motivationskomponent och syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att i alla fall en del av de krav som livet ställer är värda att investera energi 

och engagemang i. Vidare skriver (a.a.) att vad en person med stark KASAM gör, är att välja just 

precis den copingstrategi som verkar bäst lämpad för att hantera just den stressor hen står inför. 

Antonovsky (2005) menar att exempelvis förnekelse av en svår händelse som skilsmässa, sjukdom 

eller en anhörigs död är en form av copingstrategi, alltså ett sätt att hålla stressen under kontroll för att 

exempelvis ha förmåga att klara av vardagliga plikter trots yttre påfrestningar. Resultaten visar att en 

stark KASAM många gånger leder till att reaktioner som oro, ångest samt känsla av hopplöshet 

dämpas vilket främjar en god hälsa.  
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5.2 Äldre individers behov av stöd vid förlust av livskamrat  
Såsom står i stycket ovan behöver tillvaron enligt Antonovsky (2005) göras sammanhängande för att 

en individ ska ha tillgång till en stark KASAM, känsla av sammanhang. För att det ska kunna ske 

behöver tillvaron vara begriplig, hanterlig och meningsfull. Enligt Antonovsky kan individer bli 

hjälpta av olika generella motståndsresurser (GMR) såsom socialt stöd och god ekonomi. Ju fler 

generella motståndsresurser desto stadigare står den äldre individen då hen drabbas av livets olika 

stressorer. Behovet av sociala relationer blir för de flesta av oss extra stort när vi står inför svårigheter 

som förlust, sorg och kris och enligt resultaten är relationer med andra människor en friskfaktor av 

betydelse för äldre individer som förlorat sin livskamrat. Resultaten visar vikten av tröst, stöd och 

bekräftelse från såväl familj och vänner som från kyrkan och andra forum inom ramen för socialt 

arbete samt sjukvård och äldreomsorg. Detta för att den nyblivna änkan/änklingen lättare ska kunna ta 

sig igenom faser av chock, reaktion och bearbetning. Enligt Browne Young, Walker och Luszcz 

(2015) formade andlighet och religion bestående värden och normer hos respondenterna och 

möjliggjorde en kontinuitet av självbild över tid. Ett sätt att tolka detta är att tron fungerar stärkande 

för den äldre individens KASAM. Saito (2014) rapporterade att änkorna saknade sammanhang där de 

kunde dela sin sorg med andra. Stödet söktes då med framgång i andlighet och religion. Både Browne 

Young, K., Walker, BR., & Luszcz, MA (2015) och Saito belyser med andra ord betydelsen av den 

äldre individens tro på en högre makt som något positivt och stärkande i en för individen svår period. 

Ingham, Eccles, Armitage och Marray (2017), Mathews (2016), Nyman (2019), Silverman och 

Thomson (2018) och Thumala Dockendorff (2014) lyfter alla fram betydelsen av bekräftelse, 

acceptans samt emotionellt stöd och social samvaro under sorgeprocessen. Resultaten visar att de äldre 

individer i sorg som erbjuds - och har förmåga att ta emot hjälp och stöd - i större utsträckning lyckas 

hantera förlusten av livskamrat samt blir hjälpta i den känslomässiga läkningen. Resultaten visar 

vidare att stöd från familj och vänner samt det stöd som sker inom ramen för socialt arbete, sjukvård 

samt äldreomsorg fungerar hälsofrämjande för individen såväl gällande psykisk som fysisk hälsa. 

Antonovsky (2005) räknar meningsfullhet som begreppets motivationskomponent och menar att den är 

viktigast. Människor har en förmåga att anpassa sig till allt så länge det är meningsfullt att lägga 

energi på det enligt Antonovsky. Komponenten syftar på i vilken utsträckning individen känner att 

livet har en känslomässig innebörd, att i alla fall en del av de bekymmer och krav som livet ställer är 

värda att investera energi och engagemang i. Att en äldre individ i sorg söker sig till och tar emot stöd 

kan således tolkas som att hen upplever att livet är meningsfullt. Enligt Antonovsky har en person med 

en stark känsla av begriplighet en förmåga att göra även oväntade händelser (be)gripbara. Den allra 

första tiden i sorgeprocessen kan dock vara så pass omskakande att individen i fråga kan uppleva livet 

som både kaotiskt och obegripligt. Resultaten visar att bearbetande och reflekterande inslag är viktiga 

för att livet med tiden ska te sig mer begripligt för individen. Enligt Antonovsky syftar känslan av 

hanterbarhet på en förmåga att möta och hantera olika händelser. Enligt Thumala Dockendorff är just 

goda hanteringsstrategier viktiga för att upprätthålla välbefinnande i ålderdomen, en tid där förlust av 
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livskamrat, vänner samt familjemedlemmar är vanligt förekommande. Silverman och Thomson (2018) 

rapporterar ett behov hos äldre av större erkännande av enskilda aspekter av varje sörjande persons 

sorg och hanteringsmönster. Resultaten visar att sorgen liksom behov av stöd tar sig olika uttryck. 

Gruppen av äldre individer i sorg efterfrågar också enligt resultaten mer individuellt anpassat stöd.  
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6 Kapitel 6 Slutsatser och diskussion  
I kommande kapitel följer en sammanfattning av svar jag fått med utgångspunkt från studiens 

frågeställningar. Kapitlet inkluderar en diskussion om slutsatserna med koppling till socialt arbete, 

professionella samt äldre medborgare. Vidare ges en presentation av mina slutsatser kopplat till 

resultat och kunskapsläge. Därefter dras slutsatser om vad studiens fynd har för betydelse för socialt 

arbete. Kapitlet avslutas med ett diskussionsavsnitt.    

6.1 Slutsatser  
6.1.1 Sammanfattning av svar med utgångspunkt från studiens frågeställningar  

Syftet med studien har varit att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och 

behov av stöd vid förlust av livskamrat. Med stigande ålder följer ofta kroppslig ohälsa samt oönskad 

ensamhet som båda ingår i gruppen riskfaktorer för psykisk ohälsa. Ålderdomen är dessutom den fas i 

livet där individen upplever flest förluster. Förlusterna kan gälla en partner, ett syskon och/eller vänner 

och bekanta. Enligt Shin (2018) anses en livskamrats död vara en av de mest stressfulla 

livsövergångar i en människas liv, något som också har visat sig tydligt i mina resultat. Det är av vikt 

att professionella inom socialt arbete samt sjukvård och äldreomsorg tar individens sorg och reaktioner 

på allvar och inte trivialiserar dessa. Kunskap om äldregruppen och om åldrandet som en process bör 

ökas och fördjupas hos dem som genom sin profession möter äldre.  Förlust av en partner kan leda till 

reaktioner som oro, ångest, stress, sömnproblem, förändrad aptit, försämring av kognitiva funktioner 

samt somatiska problem. I de fall då dödsfallet föregåtts av en sjukdomsperiod kan den efterlevande 

även uppleva en känsla av lättnad, minskad stress och färre depressiva symtom då hen inte behöver se 

sin partner lida längre. Resultaten visar en del av den komplexitet som all sorg består av. Förlusten av 

en livskamrat inträffar utan individens kontroll. Resultaten visar att hur hen reagerar på och hanterar 

detta är avhängigt av många olika faktorer. Enligt Antonovsky (2005) hör god ekonomi, socialt stöd, 

kulturell och stabil omgivning till exempel på generella motståndsresurser (GMR) - vilket är en 

livssituation, ett tillstånd eller egenskap som kan hjälpa individen att klara av de stressorer hen ställs 

inför. Några klarar av att hantera stressorer, som exempelvis förlust av partner. Vissa går till och med 

stärkta ur påfrestningen. Andra ”fastnar” i sin sorg så pass allvarligt att de behöver hjälp att ta sig 

vidare. Antonovsky menar att huruvida denna stressor blir sjukdom, hälsa eller något däremellan beror 

på hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är. Det salutogena perspektivets centrala tes 

är enligt Antonovsky att en stark KASAM är avgörande för framgångsrik hantering av livets stressorer 

och därmed för hälsans bevarande. Goda copingstrategier är med andra ord viktiga för att upprätthålla 

välbefinnande i ålderdomen. Professionella inom socialt arbete samt sjukvård och äldreomsorg som 

kommer i kontakt med äldre individer som förlorat sin livskamrat kan med fördel vägleda individen i 

att hantera sorgen på ett bra sätt i syfte att mildra och förkorta sorgeprocessen.  

Hur hen reagerar på och hanterar förlusten av sin livskamrat skiljer sig åt och är avhängigt av många 

olika inre och yttre faktorer. Detta är själva kärnan i studiens resultat gällande äldre individers 
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reaktioner vid förlust av livskamrat. Resultaten visar att det finns ett starkt önskemål hos äldre att bli 

sedda och mötta i sin sorg hur den än ter sig. Om det behovet av stöd tillgodoses inom ramen för 

socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg finns det mycket som talar för att individen lättare tar sig 

igenom sorgeprocessen. Om inte, riskerar sorgeprocessen att dra ut på tiden. I ett par av studierna 

visade sig andlighet och religion som betydande och inflytelserika stödkällor för äldre individer som 

förlorat sin livskamrat. Respondenterna bestod av änkor som inte var bosatta i sitt ursprungsland och 

saknade sammanhang där de kunde dela sin sorgupplevelse samt äldre individer som förvisso var 

bosatta i sitt ursprungsland men som saknade stöd av sina närstående. Resultaten betonar efterfrågan 

och de positiva effekterna av riktat stöd av professionella inom ramen för socialt arbete, sjukvård samt 

äldreomsorg. Att bli bekräftad och accepterad i sin sorg, att ha tillgång till emotionellt stöd och sociala 

kontakter hjälper äldre individer som förlorat sin livskamrat att hantera de stressorer som följer med 

förlusten samt att kunna ta sig igenom sorgeprocessen. Behov hos individen att i ett tryggt 

sammanhang få möjlighet att dela sina upplevelser med andra, bli mött och bekräftad i sin sorg, såväl 

av närstående som av professionella som den sörjande möter i stödinsatser inom socialt arbete, 

sjukvård samt äldreomsorg är själva essensen i studiens resultat gällande äldre individers behov av 

stöd vid förlust av livskamrat.  

6.1.2 Resultat och kunskapsläge inom forskningen med utgångspunkt från studiens frågeställningar 

Hur ser då kunskapsläget ut inom forskningen gällande studiens problemområde? Resultaten indikerar 

att forskningen brister gällande frågor om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av 

livskamrat. Om intresset och kunskapen gällande dessa äldrefrågor skulle öka såväl inom forskning 

som inom ramen för socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg skulle det öka chanserna till att höja 

äldres livskvalité vilket i sin tur skulle ge vinster för både de äldre och samhället i stort. Intresse och 

kunskap är en bra början men för att äldre individer i sorg ska bli hjälpta genom sorgeprocessen 

behövs konkreta stödinsatser socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg. Resultaten visar att andra 

åldersgrupper än äldre prioriteras gällande olika former av stödinsatser vid förlust av anhörig. Detta 

faktum medför att gruppen äldre individer som förlorat sin livskamrat inte får det stöd från samhället 

som skulle kunna hjälpa dem att mildra och förkorta sorgeprocessen. Är studiens resultat en spegling 

av ett slags avståndstagande till dessa ämnen: ålderdom och död? Eller är det så att bristande resurser 

för denna förhållandevis stora och växande grupp i samhället beror på okunskap och/eller ovilja hos 

beslutsfattare? Oavsett skäl vore det önskvärt att berörda parter riktar blicken mot dessa våra äldsta 

medborgare.  

6.1.3 Betydelsen av studiens fynd i relation till socialt arbete 

Vad har då studiens fynd för betydelse för socialt arbete? Med denna allmänna litteraturöversikt har 

jag tagit ett samlat grepp om befintlig forskning med utgångspunkt från mina frågeställningar samt 

påvisat och tydliggjort ämnets relevans för socialt arbete. Min förhoppning är att jag genom denna 

studie sprider kunskap och ökar intresset och förståelsen för äldre individer i sorg, i första hand för 

verksamma inom socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg, men även medborgare som av olika skäl 
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kan vara intresserade av dessa frågor. En ökad förståelse för och kunskap om äldres centrala livsfrågor 

är nödvändigt i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa samt höja de äldres livskvalité. Upprepas bör 

att varje enskild individ har sitt eget sätt att reagera, hantera och bearbeta sin sorg.  

6.2 Diskussion   
Studiens syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov 

av stöd vid förlust av livskamrat. Diskussion skrivs med utgångspunkt från Backman (2016). Enligt 

Backman innefattar en studies diskussionsdel 1) en klar formulering om huruvida studiens 

frågeställningar har besvarats eller inte 2) en redogörelse av likheter och olikheter med tidigare resultat 

3) en redovisning av eventuella svagheter i den genomförda undersökningen samt 4) förslag på 

förbättringar inom aktuellt problemområde. Gällande redogörelsen av likheter och olikheter med 

tidigare resultat används Tornstam (2018) som var sociologiprofessor vid Uppsala universitet med 

äldreforskning som specialitet.  

6.2.1 Redogörelse av huruvida studiens syfte är uppfyllt med utgångspunkt från frågeställningarna  

Genom att sammanställa och analysera aktuell forskning med utgångspunkt från mina två 

frågeställningar har jag undersökt vad forskningen säger om hur äldre individer reagerar vid förlust av 

livskamrat samt vad de har för behov av stöd. Trots att endast tre artiklar behandlar frågeställning ett 

och sju artiklar behandlar frågeställning två samt att de valda studierna skiljer sig åt i syfte, metod och 

omfattning, och att generaliserbarheten vad gäller äldre individers reaktioner och behov av stöd vid 

förlust av livskamrat därmed är begränsad, anser jag mig ha uppfyllt studiens syfte.  

6.2.2 Redogörelse av likheter och olikheter med tidigare resultat 

Som framkommer i problemformulering är ålderdomen den fas i livet där individen upplever flest 

förluster. Mångåriga och betydelsefulla relationer går plötsligt förlorade. Enligt Tornstam (2018) kan 

förlusten av en livskamrat teoretiskt sett antas ha en depersonaliserande effekt, vilket innebär att 

individen blir osäker på sin identitet. Vem är jag nu när jag inte längre har min livskamrat vid min 

sida? Av flera andra, ganska uppenbara skäl, har förlusten av en maka/make flera negativa effekter för 

individen. I likhet med mina resultat menar Tornstam att förlusten kan följas av reaktioner som både 

sorg och lättnad. Enligt Tornstam kan påfrestningarna med att ha en sjuk livskamrat vara så stora att 

det påverkar välbefinnandet negativt hos den sjukas maka/make och när dödsfallet kommer kan det 

leda till förbättringar för den efterlevande. Resultaten visade den nyblivna änkan/änklingens behov 

och önskemål att vara i ett sammanhang där hen i trygghet kan dela gemensamma erfarenheter av 

förlust, bli bekräftad och bearbeta sorgen efter en livskamrat på sitt sätt tillsammans med andra. Det 

kan gälla kontakt med såväl närstående som personer som den sörjande möter i stödinsatser inom 

ramen för socialt arbete, sjukvård samt äldreomsorg. Vissa äldre individer i sorg finner i stället tröst 

och styrka genom andlighet och religion. Enligt resultaten finns det en önskan hos änkan/änklingen att 

få sörja, hantera och bearbeta sorgen på sitt eget sätt. Tornstam lyfter fram ännu en aspekt, intimitet på 

avstånd (myntat av Leopold Rosenmayr och Eva Köckeis). Studier har enligt Tornstam bekräftat att 

det är vanligt att äldre individer föredrar att odla relationer med såväl vänner som de egna barnen på 
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avstånd, då de visserligen önskar sociala kontakter men samtidigt har en stark önskan att inte vara 

beroende, speciellt inte av de egna barnen. En aspekt som Tornstam betonar är att åldersbegreppet 

utgörs av dess processkaraktär. Resultaten rapporterar individers reaktioner och behov av stöd vid 

förlust av livskamrat ur ett tydligt äldreperspektiv, dock utan att inkludera åldringsprocessen. 

Tornstam (2018) menar att åldrandet utgörs av en lång rad händelser där det är av största vikt att följa 

hela denna process. I praktiken innebär detta att den gerontologiska forskningen måste ägna sig åt hela 

åldringsprocessen menar Tornstam. Det innebär att man måste följa åldrandet under stora delar av 

människans liv. 

6.2.3 Redovisning av studiens eventuella svagheter 

 I studiens Datainsamling och urval samt Informationssökningens genomförande redovisas 

datainsamling. Jag har följt Friberg (2017) och Östlundh (2017) noggrant och lagt ner mycket tid i 

sökprocessen men kan ju inte helt säkert veta att studiens data är allt det som finns tillgängligt inom 

mitt forskningsområde. Det finns här en risk att jag missat viktiga data och detta kan i så fall ha 

påverkat studiens resultat.  

6.2.4 Förslag på förbättringar och vidare forskning med utgångspunkt från problemområdet 

1) Kunskap om centrala äldrefrågor såsom sorg, reaktioner och behov av stöd och insatser vid förlust 

av livskamrat och sist men inte minst själva åldrandet behöver samlas och samordnas i syfte att 

förbättra äldre individers hälsa och livskvalité. 2) En utbyggnad av äldrepsykiatrin skulle ju korta 

väntetiderna och leda till att flera äldre fick hjälp. Detta skulle förmodligen leda till vinster för såväl 

individen som samhället. På individnivå som en förbättring av psykisk och fysisk hälsa samt en ökad 

livskvalité, på samhällsnivå minskade kostnader samt drägligare arbetssituation för verksamma inom 

den sociala sektorn, driven i kommunernas regi samt regionernas sjukvård och äldreomsorg 3) En 

lättillgänglig och heltäckande förteckning över vilka stödinsatser som finns att tillgå för äldre 

individer som förlorat sin livskamrat skulle vara till hjälp för både sorgedrabbade, anhöriga och de 

som möter äldre i sorg inom socialt arbete samt sjukvård och äldreomsorg.  

4) Ett utökat sorgestöd för äldre individer inom socialt arbete samt sjukvård och äldreomsorg skulle 

troligen leda till att flera skulle få hjälp och stöd att ta sig igenom sorgeprocessen. Det skulle i sin tur 

kunna ge vinster för individen såsom en förbättrad hälsa och ökad livskvalité. 5) Ytterligare satsningar 

inom forskningen, gärna intervjustudier, med fokus på den äldre individens upplevelser av riktade 

samhällsinsatser vid förlust av livskamrat.  
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