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Förord 

Jag vill först och främst tacka intervjupersonerna för deras medverkan, att jag fått ta del av 

deras livsberättelser och erfarenheter av det förmodligen svåraste som drabbat dem. Utan er 

hade denna uppsats aldrig varit möjlig! Vill även tacka Svenska kyrkans personal som har 

hjälpt mig att komma i kontakt med personer att intervjua samt Christina Lindgren, pastor vid 

sjukhuskyrkan på Södersjukhuset, för värdefulla tips och råd. Avslutningsvis vill jag rikta min 

tacksamhet mot vår kursansvarig, Emilia Forssell, som med ett stort tålamod har funnits där 

med svar på frågor från oss studenter. Samt mot min handledare Magnus Karlsson för att ha 

väglett mig i rätt riktning. 

 

Uppsatsens titel - Att våga vilja leva vidare, delar titel med den betydelsefulla boken av 

Colgrave et al (2004) som några av de deltagarna i sorgegrupperna fick som avslutningsgåva. 

Denna valdes som titel för att det så tydlig beskriver och symboliserar just det som de före 

detta deltagarna gjort trots sin sorg, vågat vilja leva vidare. 

 

Sandra Olsson, juni 2013 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om betydelsen av att som äldre bearbeta 

sin sorg i grupp efter att ha mist en livskamrat. Detta har uppnåtts genom att ta del av 

erfarenheter från före detta deltagare i Svenska kyrkans sorgegrupper. Som forskningsdesign 

har en kvalitativ deskriptiv ansats valts, denna omfattades av semistrukturerade intervjuer 

med sju personer, två män och fem kvinnor i åldrarna 67 till 81 år. Materialet har sedan 

analyserats genom meningskategorisering med tematisering som följd. Resultatet visar att det 

mest betydande med att bearbeta sin sorg i grupp har varit gemenskapen som innefattar 

möjligheten att få träffa, samtala och bekräftas av personer i samma situation. Det talas även 

om att en ömsesidig hjälp har uppstått i gruppen där deltagarna beskriver hur de själva 

bidragit genom att lyssna och dela med sig. Resultatet visar även att sorgen är unik för varje 

person. Hur sorgen hanteras beror till stor del på hur man är som person och hur ens sociala 

nätverk ser ut. Resultatet visar också att professionellt stöd i form av exempelvis de 

gruppledare som förekommer i studien eller kuratorskontakt endast fungerar som ett teoretiskt 

komplement och kan inte jämföras med den förståelse som gruppdeltagarna har genom att 

dela samma livserfarenhet. Studien belyser är att det inte finns något sätt att helt förbereda sig 

inför dödsfallet av en nära anhörig, men att möjligheten till sorgestöd när det otänkbara 

inträffat är en viktig del för att ta sig ur den svåraste perioden därefter.  

      

      

      

Nyckelord: sorgegrupp, sorg, äldre, grief groups, bereavement support, elderly.  
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1. Inledning  

Jag har sedan tidigare ingen egen erfarenhet av sorgegrupper, där emot har jag både privata 

och professionella erfarenheter av äldre som mist sin livskamrat. De privata erfarenheterna 

genom min farmor som blev änka för ett par år sedan och de professionella genom arbetslivet 

och de flertalet äldre jag mött, under mina år som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Möten 

med äldre människor som har blivit ensamma kvar har väckt ett intresse vilket i sin tur har 

legat till grund för denna uppsats. För yngre personer som befinner sig mitt i livet har barn 

och andra släktingar en mer central del i livet, när man blir till åren är ens egna föräldrar inte 

längre vid liv och barnen har skapat egna familjer. Det innebär att en äldre människa som 

förlorar en livskamrat, i många fall förlorar den person som de stod närmast i livet och med 

detta, den mest betydelsefulla relationen. En stor tomhet uppstår i de sörjandes liv och många 

av dem har svårt att se en mening i att själv leva vidare. Sorg är i sig själv ingen sjukdom utan 

en naturlig reaktion efter en förlust av något väsentligt, något som har utgjort en del av ens 

eget jag (Sverkström, 2004). År 2012 avled 91 938 personer i Sverige, varav 80 483 personer 

var 65 år eller äldre vid dödsfallet (SCB, 2013).  Med dessa siffror vill jag uppmärksamma att 

alla dessa avlidna personer lämnar många berörda kvar i livet. Forskning bekräftar att 

förlusten av en livkamrat är det mest stressframkallande i en människas liv (Grimby, 2001). 

Dessutom visar forskning att Sverige har stora brister i ett professionellt omhändertagande av 

sörjande (Lundmark, 2008). När barn och yngre personer dör ses det alltid som en stor 

tragedi, vilket det självklart även är. Det finns idag mycket mer resurser för sorgestöd avsatta 

för barn och yngre personer jämfört med resurser riktade till äldre (a.a), vilket kan bero på att 

när en förlust drabbar äldre personer så ses det många gånger som en naturlig del av livet 

(a.a). Beskrivningen av bristerna i sorgestödet riktat till äldre bekräftar och stämmer mycket 

väl överens med egna erfarenheter av förarbetet till uppsatsen. För att exemplifiera, en 

sökning i sökmotorn Google på ordet sorgegrupp ger många träffar riktade till vuxna och 

unga. Även i mina kontakter med sjukhuskuratorer har jag enbart fått berättat för mig om 

grupper för barn, unga och vuxna som befinner sig mitt i livet. 
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1.2 Problemformulering 

När en person avlider lämnas ofta en livskamrat eller nära anhörig ensam kvar i livet. Äldre 

män och kvinnor som är socialt isolerade och ensamma i livet drabbas speciellt hårt när de 

förlorar en livskamrat. Har man levt tillsammans den största delen av livet förändras allt ifrån 

det praktiska i vardagen till det emotionella och sociala när den ena parten går bort. Forskning 

visar att många upplever sjukdomsliknande symptom vid sorg och att detta många gånger kan 

liknas vid depression, något som kan lindras med professionell sorgbearbetning (Grimby, 

2002). Jag vill undersöka och bidra till en ökad kunskap om vad sorgestödet till äldre betyder, 

om resurserna som finns idag är till hjälp och i så fall om fler äldre kan tänkas ha nytta av 

liknande insatser. Jag har valt att utgå från betydelsen av att bearbeta sin sorg i grupp 

tillsammans med andra i liknande situation. I studien har jag begränsat mig till Svenska 

kyrkans sorgegrupper. För att få inbjudan till en sorgegrupp arrangerad av kyrkan krävs ett 

medlemskap i Svenska kyrkan och att man skall vara knuten till en församling. Därför är får 

inte alla ta del av ett sådant stöd i sin sorg.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen om sorgegruppers betydelse för sorgbearbetning hos äldre som 

förlorat sin livskamrat. 

-Vilken betydelse kan gruppen utgöra i sorgbearbetningen? 

-Vad annat kan utgöra en bidragande faktor till bearbetningen av sorgen? 

-Vilka andra faktorer i de sörjandes liv kan utgöra en påverkan i den känslomässiga 

upplevelsen av att ha förlorat en livskamrat? 
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1.4 Avgränsningar 

I studien undersöks sorgegrupper som erbjuds av Svenska kyrkan, för att få ta del av 

erfarenheter från äldre, före detta deltagare från dessa grupper. Med äldre menas i denna 

studie att ha uppnått en ålder av 65 år och även vara pensionerad. Det har varit ett viktigt 

kriterium att personerna ska ha gått i pension då deras sociala situation skiljer sig från en 

person som fortfarande är aktiv i yrkeslivet (Andersson, 2008). Jag har även valt att avgränsa 

mig till personer som har mist sin livskamrat, en förlust som skiljer sig ifrån att mista ett barn, 

en förälder eller en vän (Grimby, 2002).    

 Det skulle vara av intresse att undersöka en sorgegrupp som inte var knuten till Svenska 

kyrkan för att jämföra dessa. Men på grund av ett mycket litet utbud av sorgegrupper riktade 

till äldre och på grund av en begränsad tidsram för denna uppsats lades fokus enbart på en 

sorts sorgegrupp. 

1.5 Disposition 

 

Arbetet är uppdelat i fyra större delar, dessa utgörs av en inledning, teoretisk bakgrund, 

metoder och material samt resultat och analys.   

 I inledningen beskrivs kort området som rör uppsatsen samt en problemformulering som 

mynnar ut i uppsatsens syfte.     

 Andra delen utgörs av en teoretisk bakgrund där jag presenterar viktig 

bakgrundsinformation om sorgegrupper, Svenska kyrkan samt efterlevandestöd för att ge 

läsaren ytterligare information om hur dessa områden ser ut idag. Därefter går jag genom 

tidigare forskning samt beskriver  uppsatsens position inom forskningsfältet. Avslutningsvis 

presenteras den teori jag valt att utgå ifrån och ha till hjälp för att tolka det insamlade 

materialet. Samtliga punkter under den här delen har legat till grund för en förståelse för 

ämnet och den insamlade empirin.    

 Metoder och material redogörs för i uppsatsens tredje del. Här presenteras min ansats, mitt 

urval och hur jag resonerar kring de etiska ställningstaganden som uppsatsen berört. Därpå 

följer beskrivningar av litteraturen och om hur litteratursökningen gått till. Avslutningsvis går 

jag igenom materialinsamlingen och mitt tillvägagångssätt vid resultat, tolkning och analys 

samt resonerar kring uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 I uppsatsen sista del redogör jag för mitt resultat och min analys. I slutsatserna 

sammanfattas de vitala delarna och jag svarar på frågeställningarna utifrån de viktigaste 
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delarna i resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studien samt förslag på fortsatt 

forskning.  

2. Teoretisk bakgrund 

För att beskriva de områden uppsatsen berör följer här nedan en bakgrundsinformation om 

sorgegrupper, Svenska kyrkan samt efterlevandestöd.  

2.1.1 Sorgegrupp 

Sorgegrupper finns som en del i de flesta av Svenska kyrkans församlingar. De två 

församlingarna som medverkar i studien har som rutin att skicka ut en inbjudan till alla 

medlemmar i församlingen som mist en livskamrat. Det finns dock brister med detta system 

då de som inte varit gifta eller samboende kan vara svåra att fånga upp ur register. Prästerna 

är dock noga med att informera anhöriga vid begravning om att de finns tillgängliga både för 

enskilda samtal och att sorgegrupper finns vid behov. Till sorgegruppen kan man även hitta på 

egen hand då församlingarna annonserar med affischer och broschyrer i församlingshemmet 

samt på deras hemsida (se webbdokument d).    

 Grupperna pågår under en termin och har i regel sju till tio träffar. Sorgegrupperna är 

utformade som samtalsgrupper, där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter i den grad de 

kan och vill. Antalet deltagare är mellan fyra till åtta stycken beroende på hur stort intresset är 

för stunden. Det är dock viktigt, sett till gruppsykologin, att antalet deltagare inte blir färre än 

fyra och inte heller fler än åtta (Hammarlund, 2001).  

2.1.2 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan har länge arbetat för att fånga upp nyblivna änkor och änkemän och är den 

enskilt största aktören när det gäller sorgestöd. De erbjuder kostnadsfria samtalsgrupper eller 

enskilda samtal för församlingens medlemmar. Vanligast är dock enskilda samtal med en 

diakon eller präst. Men kyrkan passar inte alla och resurserna som finns är inte tillräckliga för 

att täcka upp behoven (Grimby, 2001). Enligt Grimbys undersökning (2001) så hade alla 

församlingar någon typ av sorgestöd, antingen i grupp eller genom enskilda samtal. I samma 

undersökning uppgav var fjärde respondent att de hade en uttalad gudstro, medan en tiondel 

saknade en sådan. I ett allt mer sekulariserat land där Svenska kyrkans medlemmar blir färre, 

blir konsekvenserna att kyrkans resurser begränsats samt att det inte längre uppfattas lika 

naturligt att vända sig till kyrkan för stöd och hjälp (Lundmark, 2009). Exempelvis har det 

genom personlig kommunikation kommit till kännedom att det i Södermalms församlingar i 
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Stockholm för närvarande inte finns några aktiva sorgegrupper, detta på grund av bristande 

efterfrågan trots sedvanlig annonsering. Det går inte att dra några slutsatser om detta skulle 

kunna bero på att efterfrågan av att bearbeta sorg i grupp generellt sätt är lägre idag eller det 

faktum att grupperna arrangeras av kyrkan vilket inte passar alla. Värt att nämna är att 

frikyrkor och andra religiösa samfund även erbjuder olika typer av sorgestöd (Hammarlund, 

2001). 

  

2.1.3 Efterlevandestöd 

I Kanada och Japan har man utifrån statistik, som visar på ett växande antal äldre, börjat 

anordna så kallade änkeutbildningar. Detta för att förbereda de änkor som förväntas bli 

ensamma och ge dem möjligheten att bearbeta sin sorg (Lundmark, 2009). Några tendenser 

till sådana planer har jag inte hittat i Sverige. Stödet som finns i landet i dag utgörs ofta av 

vårdcentraler och andra vårdinrättningar som allt mer utformar egna rutiner för 

efterlevandestöd. Långt i från alla har dock stöd att erbjuda, detta gäller i synnerhet stöd riktat 

till äldre i sorg (Grimby, 2002). Det finns även organisationer i Sverige som erbjuder 

sorgbearbetning i grupp i form av samtalsgrupper, bland annat Riksförbundet för änkor och 

änkemän och Svenska institutet för sorgbearbetning vilka även erbjuder seminarier, 

föreläsningar, utbildningar och andra aktiviteter (se webbdokument b; webbdokument c). 

  

2.2 Tidigare forskning  

Forskningsområdet som rör sorg och förlust av en livskamrat är relativt utforskat. Det finns 

dock inte lika mycket forskning om att bearbeta sin sorg i grupp, i synnerhet inte som 

omfattar äldre. En stor del av den tidigare forskning jag funnit relevant för denna uppsats 

redovisas i form av forskning inom områdena sorg och sorgearbete. Denna forskning 

presenteras i rubrikerna nedan.  
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2.2.1 Sorg  

En stor del av den forskning som finns inom ämnet sorg handlar om sorg och sorgearbete 

riktad till barn och unga eller inom andra specifika områden som självmord eller AIDS. Att 

specifikt undersöka äldres sorg är däremot till stor del outforskat. Många liknelser går 

däremot att göra utifrån den forskningen som finns. 

Sorg är ett brett begrepp och står för förlust som inte enbart behöver vara förknippad med 

dödsfall. Sorg kan även uppstå genom andra typer av förluster, till exempel relationer, arbete 

eller tillit och trygghet som går förlorad (Martin & Doka, 2000). Svenska språket har ingen 

direkt synonym till det mer beskrivande engelska ordet mourning, vilket definieras som 

uttryck av sorg för någons död (se webbdokument a). Fortsättningsvis kommer i uppsatsen 

begreppet sorg att resoneras utifrån känslor och reaktioner som uppstått i samband med 

dödsfall.       

 Freud har beskrivit sorgens känslosamma följder på två olika sätt. Som att en normal 

reaktion uppstår efter förlust och en annan som melankoli, en patologisk (sjuklig) reaktion 

uppstår vilket kan liknas vid svår depression. Vid en normal reaktion på sorg beskriver Freud 

det som att omvärlden som blivit tom och vid melankoli är det jaget som upplevs som tömt 

(Freud, 2011). Fyhr beskriver sorgen i sin bok Hur man möter människor i sorg (2003) som 

komplicerad. Att det finns mycket som påverkar sorgen i form av den sörjandes personliga 

emotionella förutsättningar och bakgrund men också av omgivningen. Hammarlund (2001) 

skriver om sorgen som ett allmänmänskligt och naturligt fenomen, något som utgör en del i 

alla människors liv. Trots detta är sorgen och förlusten av en livkamrat det mest 

stressframkallande som kan drabba en människa (Grimby, 2001; Holmes, 1993). En teori om 

det komplicerade förhållandet till sorgen som råder i västvärlden är att samhällsförändringar 

gör att vi lever längre liv och att vi inte lever tillsammans över generationer. Det tros ha 

bidragit till att något så mänskligt som att sörja blivit obegripligt och svårt att förstå (Lake i 

Fyhr, 2003).      

 Grimby visar i sin forskning att Sverige har stora brister i ett professionellt 

omhändertagande av sörjande, det gäller särskilt målgruppen äldre (Grimby, 2001). Många 

upplever både fysiska och psykiska sjukdomsliknade symptom vid sorg, det kan sätta igång 

känslor och reaktioner i kroppen som för många känns som obegripliga och skrämmande. 

Dessa sjukdomssymptom lindras med sorgbearbetning, vilket också gör den svåraste 

sorgeprocessen mindre smärtsam och långdragen (Grimby, 2001; Grimby, 2002; Lundmark, 

2008; Svenberg & Wirgrenes,1995; Sverkström, 2004). Det finns inga tydliga beskrivningar 
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om hur man sörjer, sorgen har många gemensamma nämnare men de sörjande individerna 

upplever sin sorg på olika sätt. Hur sorgen hanteras beror många gånger på hur man är som 

person, vilket hälsotillstånd man befinner sig i och vilket socialt nätverk som finns att tillgå 

(Lundmark, 2008; Sverkström, 2004; Martin & Doka, 2000).    

 Lundmark (2008) beskriver att sorgen utgörs av fem faser. Den börjar med chockfasen som 

är en mycket intensiv period som kan vara allt från en kort stund upp till en vecka. 

Reaktionerna som upplevs är mycket individuella och kan innefatta allt från att personen i 

fråga blir helt paralyserad eller gråter och skriker, till att inte ta till sig vad som hänt och 

fortsätta som vanligt. Därpå följer kontrollfasen, den pågår vanligtvis tills begravningen är 

över, då man tillåts att landa i stunden till följd av att allt det praktiska är omhändertaget. 

(a.a). Efter begravningen minskar ofta stödet från släkt och vänner och den sörjande 

återvänder till vardagen igen där man är själv med sin sorg. När personen återkommer till sin 

vardag går den ofta in i reaktionsfasen. Lundmark beskriver att ett varningstecken under 

denna fas är om personen inte visar några känslor och fortsätter som ingenting har hänt, vilket 

tyder på att bearbetningen av sorgen har hämnats och att sorgen kan utvecklas till ett sjukligt 

tillstånd. Det är i reaktionsfasen personen börjar att reagera på det som har hänt och kan bli 

trött och deprimerad. I denna fas så tar man till sig förlusten och reagerar på vad som har hänt 

samt försöker att hantera det. Efter ännu en tid inträffar bearbetningsfasen, där man successivt 

börjar finna sig i vad som har hänt och lär sig att leva med det. Det är först under den här 

perioden som man kan skratta och känna riktig glädje igen. Slutligen går den sörjande in i 

nyorienteringsfasen, en fas som varar livet ut. Här börjar den sörjande acceptera det som har 

hänt. En förutsättning för den här fasen är att man har bearbetat sin sorg i tidigare stadier. Det 

finns dock ingen instruktion eller beskrivning hur och om man går igenom alla faser då sorgen 

är individuell för alla (a.a).     

 Sorg handlar om att acceptera det oacceptabla och avveckla banden till den som har dött 

(Costello 2000 i Grimby 2002) samtidigt som att minnena av en viktig relation aldrig kommer 

blekna helt (Hammarlund 2001). 
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2.2.2 Sorgearbete i grupp 

Sorgegrupper kan liknas vid professionellt ledda självhjälpsgrupper, där personer i samma 

situation med likande problematik och erfarenheter möts i grupp och samtalar om 

gemensamma ämnen (Karlsson, 2012). Trots att ett av kriterierna för självhjälpsgrupper är att 

de ska vara utan formella ledare, så kan många liknelser göras till sorgegrupperna (a.a). 

Sorgegrupperna har oftast två ledare och behovet av att det är någon professionell som leder 

dessa grupper är stort då sorg väcker starka känslor och reaktioner, det är av vikt att dessa 

känslor och reaktioner hanteras på rätt sätt (Grimby, 2002; Hammarlund, 2001). 

 Hjälpen i grupperna utgörs av självhjälp och ömsesidig hjälp, det vill säga att man både 

delar med sig av sina egna erfarenheter och får ta del av andras (Grimby, 2001). Karlsson 

(2012) beskriver tre fenomen som deltagare i självhjälpsgrupper gemensamt anger vara till 

hjälp: Förståelsen vilken är den avgörande hjälpen ett deltagande i en självhjälpsgrupp ger, 

alla deltagare är där på lika villkor och sitter i samma situation. Det bidrar också till en lättnad 

över att inte vara ensam med sina tankar och inger en viss normalisering av de egna 

reaktionerna vilket bidrar till en ångestdämpande effekt (Svenberg & Wirgrenes, 1995). Det 

andra är information samt utbytet av praktiska erfarenheter som deltagarna delger varandra 

och sist liknelsen att gruppen blir till en fristad där deltagaren kan vara sig själv. Grimby 

(2001) beskriver också ett deltagande i självhjälpsgrupper som en kravlös medverkan där 

sorgen får lov att vara på utsidan. Antonovsky (2005) beskriver att berättandet utgör en stor 

betydelse i sorgearbetet och att tala med andra, i liknande situation, om sin sorg bidrar således 

till en förståelse och en begriplighet.     

  En självhjälpsgrupp kan vara både ett komplement och ett alternativ till professionell 

hjälp, ingen professionell har dock, oavsett längd och omfattning på sin utbildning, lika stor 

expertis på hur man känner sorg som den sörjande själv har (Borkman, 1999).  

 Kvinnor är överrepresenterade i självhjälpsgrupper, detta gäller även i sorgegrupperna. En 

teori som finns är att denna form av stöd lämpar sig bäst för kvinnor, då de oftast har lättare 

att hantera sina känslor och har ett större behov av att prata och dela med sig till andra 

(Grimby, 2001; Lundmark, 2009). Män beskrivs i litteraturen som mer praktiskt lagda, att de 

inser vad som har hänt och att det inte finns något de kan göra åt döden. Kvinnor kan å andra 

sidan uppfatta det som hänt som obegripligt (a.a).   

 Forskning tyder på att mörkertalet för äldre som upplever sorgen för tung att bära kan vara 

stort (Grimby, 2002). Det är mycket vanligare att som yngre aktivt söka hjälp, en teori om 

detta är att sorgen kan ge uttryck för känslor som upplevs som mental ohälsa och psykisk 
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instabilitet, vilket fortfarande hos många äldre är förknippat med tabu. Sorgen blir då oftast 

något man söker hjälp för genom mer fysiska besvär hos husläkaren (a.a). Det kan få 

konsekvenser av onödigt lidande för individen och dyra omkostnader för samhället till följd.  

 Grimby (2001) har genomfört en änkeundersökning vilken visar att var tionde saknar något 

som helst stöd i sin sorg. De flesta är idag ensamma med sin sorg, trots att sorgen är något 

man själv måste bearbeta underlättar det om stöd från andra finns (Lundmark, 2008). 

2.3 Uppsatsens position inom forskningsfältet 

 

En stor del av litteraturen och forskningen inom ämnet handlar om hur man möter sorg, hur 

själva sorgen ser ut, samt om hur man som professionell utformar och leder en sorgegrupp. 

Denna litteratur fokuserar främst på betydelsen av att få bearbeta sin sorg. Min uppsats bidrar 

med att försöka öka kunskaperna specifikt om vilken betydelse sorgegruppen har för äldre 

personer i sitt sorgearbete.  

 

2.4 Teoretisk tolkningsram  

 

För att tolka och analysera det empiriska materialet har två passande teorier valts ut vid 

bearbetningen av intervjupersonernas berättelser. Symbolisk interaktionism utgör en mer 

övergripande och central teoretisk förståelseram med dess betoning av att individers 

självförståelse är ett resultat av interaktionen med viktiga personer i omgivningen. Vidare 

kommer KASAM att användas för att förstå intervjupersonernas väg till en ökad 

meningsfullhet och begriplighet i sorgeprocessen. 

 

2.4.1 Symbolisk interaktionism 

Det symboliskt interaktionistiska perspektivet är ett analysredskap, ett verktyg för att förstå 

människors handlande och interagrerande. Teorin valdes eftersom den bidrar till att förstå 

individen i sitt sammanhang. Det förklarar bland annat hur individen lär sig hur man ska bete 

sig och anpassa sig efter situation, något som har en betydande roll vid sorgearbete efter 

förlust då hela ens livssituation förändras (Trost & Levin, 2004).  

 Begreppet myntades av sociologen Herbert Blumer (1900-1987) men är framarbetat av en 

rad olika sociologer, socialarbetare, filosofer och psykologer runt sekelskiftet i slutet på 1800 
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talet och början på 1900 talet vid University of Chicago (Trost & Levin, 2004). Bland dessa 

förekommer namn som Charles Horton Cooley (1864-1934), James Mark Baldwin (1861-

1929), George Herbert Mead (1863-1931) och till viss del Max Weber (1864-1920) vars verk 

även delar vissa likheter med symbolisk interaktionism (a.a).   

 Trost och Levin (2004) förklarar perspektivets viktigaste delar som situationen, social 

interaktion, symboler, roller och identitet hos individen vilken är en aktiv varelse som 

genomgår en ständig utveckling, samt nuet. Situationen beror på hur man tolkar 

sammanhanget man är i och påverkas av den ständiga interaktionen mellan människor som 

utgör referensramen för hur man som person uppfattar sin verklighet (a.a). Den sociala 

interaktionen består inte bara av kommunikation mellan människor via tal utan innefattar 

också mimik och kroppsspråk, för att exemplifiera kommer talesättet, barn gör inte som du 

säger, barn gör som du gör, väl till pass. Denna del kan liknas vid socialkonstruktivismen 

som innefattar teorier om att verkligheten konstrueras genom ett interagrerande mellan 

människor. Hur man uppfattar sin verklighet grundas således i det sociala samspel som utgörs 

mellan olika individer i ens liv (a.a). Kunskap uppstår i ett socialt sammanhang där den bildas 

genom att det talas kring erfarenheter eller genom utförda handlingar. Denna nyvunna 

kunskap bidrar till sättet som individen förstår verkligheten på, detta eftersom den tolkas 

genom andra betydelsefulla personers sätt att uppfatta den. På detta vis blir individen även 

mer medveten om sig själv och skapar mening genom sociala sammanhang (Berger & 

Luckman, 1991).      

 Symboler hjälper människor att skapa mening i tillvaron och är kulturellt betingade, 

tolkningen av dem har sin grund i traditioner och förförståelser (Cooley, 1983). Individer 

hanterar verkligheten beroende på hur de tolkar meningen i den och verkligheten tolkas i sin 

tur beroende av hur andra tolkar meningen utav den. Det resulterar i en större förståelse när 

individen applicerar andras tolkningssätt på sin verklighet (a.a). Utifrån det kan man i 

betraktelsen av sin egen livssituation skapas en meningsfullhet. Att dela gemensamma 

erfarenheter möjliggör en gemensam förståelse där bland annat symboliken i talet får en 

annan innebörd beroende på förförståelsen personerna besitter (a.a). 

 Den symboliska interaktionismen beskriver även människan som en aktiv varelse och 

betonar att människan inte föds som en färdig person med specifika egenskaper, utan att detta 

är något som växer fram under barndomen och utgör en fortsatt utveckling som sträcker sig 

över hela livet (Trost & Levin, 2004). Det talar för att människan aldrig blir fullärd och att 

egenskaperna hos individen kan förändras genom nyvunnen kunskap som uppstått genom 

interaktion med andra eller efter att ha upplevt situationer och händelser i livet som påverkat 
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en. Slutligen beskrivs nuet som platsen eller situationen där individen befinner sig nu, denna 

tolkas utifrån vad individen har för förförståelse genom den kunskapen som finns i bagaget 

(a.a).  

2.4.2 KASAM 

KASAM är en förkortning av Känsla Av SAManhang och är en teori utvecklat under 1970-

talet av sociologen Aron Antonovskys (2005). Det är ett centralt begrepp i Antonovskys 

salutogena perspektiv som talat för att människor med en stark känsla av sammanhang 

(KASAM), har bättre förutsättningar för att klara av att hantera svårigheter (stressorer) i livet 

(a.a).  

Den formella omdefineringen av KASAM lyder: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade , förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 2005 .s 46 )  

Intresset till denna teori föddes ur en undersökning Antonovsky genomförde 1970. Han 

genomförde då en undersökning på kvinnor i klimakteriet, var av en av gruppen kvinnor 

bestod av personer som genomlevt en period i koncentrationsläger. Resultatet visade inte helt 

oväntat på ett signifikant samband mellan att ha genomgått en tid i koncentrationsläger och en 

psykisk ohälsa. Av kvinnorna som suttit i koncentrationsläger hade enbart 29 % en god 

psykisk hälsa jämfört med 51 % av kontrollgruppen. Antonovsky började fundera på att det 

trots omständigheterna var 29 % som hade en god psykisk hälsa och utformade därefter den 

salutogena modellen. Denna modell fokuserar på det friska hos individen till skillnad från det 

patologiska perspektivet som fokuserar på sjukdomen. Antonovsky talar om hälsa som ett 

kontinuum, att vi alla är mer eller mindre friska och sjuka och att hälsan och ohälsan består av 

två poler som individen ständigt rör sig mellan. Det salutogenetiska synsättet är ett holistiskt 

synsätt som innefattar individens totala historia inte bara sjukdomsbilden hos en patient (a.a) .

 Känslan av sammanhang består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Den först nämnda komponenten omfattar i vilken grad individen upplever inre 

och yttre stimuli som begripbara, deras förmåga av att ordna och förklara händelser som 

inträffar dem. Hanterbarheten står för de resurser man har för att hantera det som inträffar 

och en tilltro till att det kommer att ordna sig, denna tilltro kan grunda sig i personliga 

förmågor eller till exempel en tilltro till familj, vänner, samhället, en ideologi eller gud. De 
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med låg hanterbarhet har en förmåga att känna sig som offer och anser att det är en orättvisa 

som har drabbat dem. Meningsfullhet syftar på att livet har ett betydelsefullt innehåll, en 

mening. En hög känsla av meningsfullhet bidrar till att individen har något värdefullt i livet att 

investera känslor och engagemang i för att ta sig genom svåra situationer som uppstår i livet. 

 Att individen inte har något eller någon i livet som är betydelsefullt leder till en låg känsla 

av sammanhang. Individen behöver dock inte känna en stark känsla av sammanhang i livets 

alla delar, Antonovsky talar om att det finns gränser i individers liv för vad som är viktigt till 

exempel intresset för religion, politik och vetenskap. Han tar dock upp några viktiga ämnen 

som gemensamt inte kan uteslutas samtidigt som individen bibehåller en stark känsla av 

sammanhang, dessa är ens känslor, de närmaste relationerna, sysselsättningen och 

livsåskådningen (Antonovsky, 2005) 

3. Metoder & material 

I den här delen presenteras uppsatsens forskningsansats, urval och bortfall, de etiska 

ställningstagandena, litteraturen, tillvägagångssättet, hur materialinsamlingen och analysen 

gått till samt avslutningsvis en redogörelse för studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

3.1 Ansats 

Studien har en kvalitativ forskningsdesign vilket är lämpligt när man vill studera och tolka ett 

visst fenomen (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsansats har som syfte att främst förstå 

fenomenet utifrån dess kontext (Merriam, 1994). Detta har applicerats i studien genom att 

utifrån alla faktorerna ur intervjupersonernas liv bilda en helhetsbild som bidragit till en ökad 

förståelse för deras upplevelser (a.a).     

 För att svara till uppsatsens syfte har studien utformats utifrån en explorativ samt 

deskriptiv ansats, vilket innebär att intresset ligger i att studera de enskilda individerna och 

deras specifika erfarenheter av att delta i en sorgegrupp för att sedan kunna presentera 

resultatet i en beskrivande form (Bryman, 2011). Intresset har varit att beskriva komplexiteten 

i sorgen och hur olika faktorer i de sörjandes liv har haft en betydande roll (Merriam, 1994). 

 Förhållningssättet är i sin helhet abduktivt. I uppsatsen förekommer delar som bygger på 

induktiv empiri i form av intervjuer där verkligheten är utgångspunkten och teorier sökts och 

formats efter denna (Larsson i Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Uppsatsen grundar sig 

till stor del på induktiva resonemang, vilket kan förklaras genom att hypoteserna har uppstått 

ur den information som har funnits tillgänglig och därigenom bildat en ram till det som 
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undersökts (Merriam, 1994). Uppsatsen har även vissa deduktiva inslag då exempelvis 

analysdelen utgår ifrån en etablerad teori som förklaring och anknyter till det empiriska 

resultatet (Larsson i Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

3.2 Urval 

Med hjälp av kyrkans personal hittades lämpliga intervjupersoner som passar studien utifrån 

de angivna avgränsningarna (se stycke1.4). Avgränsningarna har gjorts utifrån det uppsatsen 

ämnar att undersöka (Merriam, 1994). Vid första kontakten med representanterna från kyrkan 

presenterade jag mitt syfte samt det tilltänkta tillvägagångssättet. Representanterna bestod av 

en präst och två diakoner. Jag berättade även hur jag tänkte applicera de etiska aspekterna (se 

stycke 3.3) och frågade dem om de kunde hjälpa mig att finna lämpliga intervjupersoner till 

studien. Uppsatsen grundar sig således på ett bekvämlighetsurval vilket betyder att 

intervjupersonerna har valts ut genom det sätt som varit enklast att nå dem (Kvale, 2009). 

Urvalet är på det viset inte representativt för hela målgruppen (a.a).  Det var viktigt att 

deltagarna befann sig i ett stabilt stadie i sorgeprocessen, detta försäkrades genom att 

gruppledarna hade en god kännedom om deltagarna. Det var även viktigt att minst ett år 

passerat från livskamratens bortgång, då sorgen är som skörast under det första året 

(Lundmark, 2008). Kontaktpersonerna vid kyrkan ringde sedan upp med förfrågningar till 

före detta deltagare i sorgegrupper som de ansåg lämpliga för studien och fick genom dem 

samtycke att förmedla vidare deras kontaktuppgifter till mig. Detta resulterade i att jag totalt 

fick kontaktuppgifter till åtta före detta deltagare i sorgegrupper, tre kvinnor och en man från 

vardera församling. På grund av att jag inte fick tag på en av personerna inom ramen för 

intervjutiden, resulterade det i ett bortfall av en person. Studien bygger på intervjuer utifrån 

sju före detta deltagare i sorgegrupper fördelade på fem olika sorgegrupper ur två olika 

församlingar belägna i två förorter till Stockholm. Intervjupersonerna omfattar två män och 

fem kvinnor, den yngsta 67 år och de äldsta 81 år, de var aktiva i grupper som hölls mellan 

åren 2005 till 2012.  
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3.3 Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån lagen om etikprövning (2003:460) som avser människor samt 

vetenskapsrådets fyra krav för samhällsvetenskaplig forskning (vetenskapsrådet, 2004). De 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskraven samt nyttjandekravet.  

Informationskravet har tillgodosetts genom att intervjupersonerna har fått ta del av 

information om studien, syftet och tillvägagångssättet både på telefon samt genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Informationsbrevet har intervjupersonerna fått möjlighet att 

läsa innan intervjutillfället då brevet skickades hem till dem med post eller via e-post. Vid de 

intervjuer som bokades nära in på telefonsamtalet, som utgjorde den första kontakten, fick 

personerna brevet i handen och där med möjlighet att läsa det innan intervjun påbörjades. 

 Intervjupersonerna har under hela arbetets gång haft möjligheten att avbryta sin medverkan 

utan att uppge specifika skäl, detta samtyckeskrav informerades det om i informationsbrevet. 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att försöka avidentifiera deltagarna i studien, 

exempelvis genom att inte skriva ut vilka församlingar de är knutna till och genom att ta bort 

information i citat som kan tänkas identifiera dem och ersätta den med ett X. Kontaktuppgifter 

till deltagarna och det insamlade materialet har även bevarats på ett lösenordsskyddat USB 

minne för att ingen utomstående skulle få tillgång till det.   

 Nyttjandekravet har beaktats genom att det insamlade materialet enbart har använts till 

denna uppsats och raderas efter att studien avslutats .    

 Lagen om etikprövning (2003:460) har beaktats men ingen etikprövning har gjorts då 

uppsatsen är gjord inom ramen av en grundutbildning och således inte omfattas av den.  

 Uppsatsen berör ämnen så som sorg, kris och förlust, vilka kan kännas tunga och 

känsloladdade att samtala om. Det har därför varit viktigt att använda mig av öppna frågor i 

min intervjuguide och processinriktade frågor med passande följdfrågor (se bilaga 2) för att ha 

möjligheten att känna in samtalets utveckling. Det har även varit speciellt viktigt att avväga 

vilka frågor som är av vikt för att svara till syftet. Tanken med att låta intervjupersonerna 

berätta sin historia med några få öppna och temainriktade frågor har bidragit till att 

intervjupersonerna själva valt hur mycket de vill dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser.  
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3.4 Litteratur  

Jag har fått hjälp att hitta passande litteratur av ett flertal personer under arbetets gång. 

Genom kontakt med forskare inom området, min handledare, engagerade studiekamrater, 

kyrkans personal, men även intervjupersonerna själva har bidragit med värdefulla tips och 

delat med sig av litteratur som varit viktig för dem. Jag har även hittat en stor del av 

litteraturen genom referenslistorna i det material jag läst samt genom litteratursökningar vilket 

beskrivs nedan. 

3.4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen innefattade ett flertal olika sökord. Under sökningarna visades det att 

vissa sökord som exempelvis grief och mourning var alldeles för breda och gav för många och 

för studien irrelevanta träffar, dessa sorterades därför bort. De sökord som slutligen har 

används redovisas i tabellen nedan. Där det totala resultatet för sökordet i respektive databas 

redovisas de träffar som funnits relevanta för denna studie redovisas därefter inom 

parentestecken. Många av de sökträffar som sorterades bort handlade om sorg och sorgarbete 

rörande barn, unga, AIDS eller självmord. Många av träffarna representerar dock samma 

material, de upprepas genom att de förkommer i fler än en databas eller att de förekommer i 

fler än en upplaga i samma databas. För att förtydliga med ett exempel: på sökordet 

sorgegrupp fanns enbart träffar i databasen Libris webbsök, där totalt tre träffar kom upp, 

varav en utav dem var en bok om alkoholism och således inte relevant för uppsatsen. De 

andra träffarna är två olika upplagor av boken Att handleda en sorgegrupp (av Andersson & 

Sjömar, 2000, 2003), varav enbart den senaste upplagan redovisas inom parentestecknen i 

tabellen nedan.  

 

Databaser/Sökord Sorgegrupp Sorg bereavement 

support 

grief groups 

Diva 0 236 (14) 28 (4) 20 (3) 

SwePub 0 63 (4) 23 (1) 15 (0) 

socINDEX 0 0 94 (10) 16 (1) 

Libris webbsök 3 (1) 2013 (69) 48 (14) 21 (1) 
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3.5 Materialinsamling  

3.5.1 Intervjuer 

Till intervjutillfället användes en intervjuguide (se bilaga 2) med bakgrundsfrågor vilket i de 

flesta fall kunde besvaras innan intervjutillfället samt semistrukturerade intervjufrågor på fyra 

teman, inledningsfrågor, frågor om betydelsen, om förändringar samt om framtiden. Formen 

på intervjuguiden, vilket är semistrukturerad, valdes för att inte vara bunden till specifika 

frågor då tanken var att den berättelse som intervjupersonen delade med sig av och hur de 

gjorde det utgjorde i sig en del av tolkningen av materialet (Bryman, 2011). Det var av stor 

vikt att samtalet (intervjun) flöt på fritt och naturligt inom de givna områdena. Under 

respektive huvudfrågor fanns ytterligare följdfrågor som jag ville ha svar på. Dessa frågor 

behövde dock inte alltid ställas, utan många av dem gavs det automatiskt svar på genom 

berättelsen som följde huvudfrågan. I intervjuguiden finns även ett antal processinriktade 

frågor, så som exempelvis "hur?", "vad?" och "ge ett exempel" dessa har använts som stöd till 

passande följdfrågor för att få en mer utfyllande berättelse och tydligare svar.  

 Intervjuerna utfördes under perioden 24 - 29 april år 2013 i intervjupersonernas egna hem. 

Erbjudandet om att intervjun skulle hållas i skolans lokaler gavs men samtliga 

intervjupersoner valde dock att utföra den hemma. Det kan ha bidragit till en större trygghet, 

och kan ha resulterat i utförligare svar. Samtalen (intervjuerna) spelades efter erhållet 

samtycke in. Detta gjordes dels för att senare kunna göra en noggrann analys av det 

insamlande materialet och för att den insamlade empirin skulle kunna granskas (Bryman, 

2011), men även eftersom mitt fokus under intervjutillfället inte skulle störas av att behöva 

anteckna allt. Dock fördes det vissa stödanteckningar under samtalets gång och frågor 

bockades av på intervjuguiden för att säkerställa att inget hade missats.  

 De inspelade intervjuerna varade mellan 18 till 43 minuter, information har även 

tillkommit utanför det inspelade materialet. Innan intervjuerna formellt påbörjats och efter att 

de avslutats fylldes det vid flertalet tillfällen ut med viktiga berättelser. Dessa har inte 

analyserats som resultat men har bidragit till en större förståelse under tolkningsprocessen.  
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3.6 Tillvägagångssätt och analys 

I den här studien har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer valts då jag 

anser det vara bäst lämpat för att svara till syftet och dess frågeställningar. Semistrukturerade 

intervjuer består av öppna frågor vilket ger intervjupersonerna en större möjlighet att uttala 

och redogöra för sin åsikt (Larsson et al, 2005). Jag har valt att analysera och tolka mina 

resultat utifrån en tematisk analys med en meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Samtliga intervjupersoners utsagor har spelats in, transkriberas och kategoriseras i teman med 

respektive underteman utifrån meningskategoriseringar som varit centrala eller betydelsefulla 

för de som intervjuats. För att dessa meningar skulle bli mer begripliga i sin helhet som 

textform, gjordes det en meningskoncentrering vilket innebär att pauser och uttalande som 

"öh", "eh", "hmm" reducerades bort. För att ytterligare förtydliga resultaten och analysen har 

jag valt att exemplifiera med kommentarer och citat från intervjupersonerna (Backman, 2008; 

Trost, 2008). Detta för att identifiera mönster och för att ge läsaren en så tydlig och begriplig 

bild av hur resultaten tolkats. Efter att resultatet tematiserats kunde tydliga mönster urskiljas i 

utsagorna och resultatet delades upp under givna gemensamma teman. De fyra huvudteman 

som utsågs är följande Gemenskapen, Råd och stöd, En ny mening, Andra viktiga faktorer. 

Anledningen att dessa valdes var för att de bäst representerade det sammanfattade materialet 

samt dels besvarar syftet och dess frågeställningar. Jag fann det vara en svår övervägning då 

jag beslutade att redovisa resultatet och analysen tillsammans. Eftersom att jag anser mig vara 

en nybörjare på området samt innehar en medvetenhet om att detta upplägg kan få en 

otydlighet till följd om vad som är resultatet och vilket som är min egen analys. Sett till det 

valda tillvägagångssättet innefattande den tematiska analysen ansågs dock detta upplägg 

överväga och vara till fördel för den valda metoden framför risken att resultatet och analysen 

framstår som otydligt.   

3.7 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet    

En god validitet kräver att man undersöker det som avses att undersökas och att det görs på 

rätt sätt. Detta kräver att forskaren har ett tillförlitligt tillvägagångssätt, en hög reliabilitet, 

vilket innebär att andra forskare kan reproducera samma resultat vid en annan tidpunkt (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Därför är intervjuguidens frågor (se bilaga 2) av vikt när det resoneras 

kring validiteten. I studien är dessa frågor utformade efter fyra teman (se stycke 3.6.1). Det 

empiriska materialet har hämtats genom samma intervjuguide i samtliga intervjuer, för att 

ytterligare öka reliabiliteten i materialet spelades även samtalen in så inte egna tolkningar 
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påverkat vilka anteckningar som förts (a.a). Det inspelade materialet har sedan bearbetats och 

analyserats upprepade gånger utifrån syftet och relevant litteratur. För att hitta passande 

litteratur till studien gjordes en litteratursökning (se stycket 3.4.1), denna resulterade i en rad 

olika tidigare forskningar som tillförde information och bekräftade uppsatsen.  

 Det finns en möjlighet att samma frågor kan besvaras annorlunda av samma 

intervjupersoner vid ett annat tillfälle, även intervjuaren kan ställa samma skriftliga fråga med 

ett annat tonfall vilket båda kan få konsekvenser för materialet (a.a). En annan aspekt är det 

som benämns av Kvale (2009) som intervjuareffekt, vilket innebär att intervjupersonen svarar 

efter vad den tror intervjuaren vill höra för att vara hjälpsam och till lags (a.a). Detta är dock 

något som anses omöjligt att kontrollera och det finns en stor tillit till att det som kommit 

fram i samtalen är intervjupersonernas egna subjektiva sanningar (a.a). Validiteten stärks på 

så sätt genom att det är en deskriptiv studie baserad på intervjupersonernas erfarenheter vilka 

exemplifieras genom att utsagorna i resultatet förtydligas med citat (Merriam, 1994). 

 Validiteten är enligt Kvale (2009) även kopplad till hantverkarskickligheten hos 

intervjuaren. Denna skicklighet uppnås genom träning och jag anser mig själv som forskare 

vara en nybörjare, både när det gäller att föra intervjuer samt att analysera och tolka resultat. 

Denna medvetenhet anser jag är viktig att arbeta utifrån och har gjort mig mycket 

uppmärksam och ifrågasättande när det gäller valen jag har gjort och mitt tillvägagångssätt.

 Generaliserbarhet kan vara problematisk vid kvalitativa studier som denna då det är en 

liten studie med ett snävt syfte med ett icke slumpmässigt urval (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Studien utgår enbart från två olika församlingar, inom dessa före detta deltagare ur fem olika 

sorgegrupper, den går således inte att generalisera i stort. Studien har därför en låg extern 

validitet (Bryman, 2011). Då uppsatsen syftar till att öka kunskapen och därför anses det inte 

påverka kvalitén på studien (a.a). Intervjuerna är enbart gjorda på deltagare som fullföljt hela 

sin medverkan i sorgegruppen och går således inte att generalisera bland de som hoppat av. 

Resultaten visade att samtliga grupper hade minst en deltagare som valt att inte fullfölja sin 

medverkan i gruppen efter en eller två tillfällen. Det är mycket troligt att dessa personer skulle 

resonera annorlunda om sorgegruppens betydelse eftersom de av något skäl valde att inte 

fortsätta att gå dit. Generaliserbarheten i uppsatsen stärks dock genom att det funnits många 

likheter mellan de olika intervjupersonernas utsagor (a.a). Det är således något som kan 

generaliseras till andra studier då det är troligt att liknande svar skulle återkomma vid 

upprepade intervjuer. 
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4. Resultat och analys 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om sorgegruppers betydelse för sorgbearbetning 

hos äldre som förlorat sin livskamrat. För att svara till syftet har jag valt tre frågeställningar 

till hjälp, vilken betydelse kan gruppen utgöra i sorgbearbetningen? För att försöka identifiera 

vilken specifik betydelse sorgegruppen har utgjort i sorgearbetet. Vad annat kan utgöra en 

bidragande faktor till bearbetning av sorgen? För att svara på vilka andra faktorer som utgjort 

en betydelsefull del utöver sorgegruppen, och till sist, vilka andra faktorer i de sörjandes liv 

kan utgöra en påverkan i den känslomässiga upplevelsen av att ha förlorat en livskamrat? För 

att se vilka och hur dessa förutsättningar påverkar sorgearbetet. Resultatet presenteras nedan i 

form av en rullande analys där utsagor och fakta som framkommit under intervjuerna varvas 

med analys i en löpande text. Slutligen summeras de empirska genraliseringarna som kommit 

fram under intervjuerna. Under rubriken slutsatser (4.5) används syftets frågeställningar för 

att tydliggöra resultatet och dess slutsatser.  

 Intervjupersonerna utgörs av sju före detta deltagare i sorgegrupperna, två män och fem 

kvinnor i åldrarna 67 till 81år. Deras erfarenheter redovisas nedan under gemensamma teman, 

där de under respektive tema analyseras, knyts an till och tolkas med hjälp av forskning och 

litteratur. För att förtydliga och belysa varvas detta även med citat (Merriam, 1994). 

 

"Vi grät allihopa med varandra, men vi skrattade också" - Kvinna 77år 

 

Deltagarna har kommit till gruppen på olika sätt, några hade fått rekommendationer av goda 

vänner som deltagit i liknande grupper och varit nöjda, en kvinna hade blivit manad av sin 

kurator att söka sig dit. Samtliga intervjupersoner skulle rekommendera sorgegruppen till en 

vän i samma situation. Det påpekas dock av dem att det krävs att man är mottaglig för hjälp, 

öppen och lyhörd för att en medverkan i gruppen ska ge något. Tre av intervjupersonerna 

sökte aktivt upp gruppen innan de hunnit få hem en inbjudan, de andra fyra berättar att de var 

väldigt tacksamma för att de fick en inbjudan.   

 Enligt änkeundersökningen gjord av Grimby (2001) saknar var tionde änka/änkeman något 

stöd i sin sorg. Erbjudande om stöd har i den undersökningen mottagits mycket positivt, en 

anledning som angavs var att kunna avlasta släkt och vänner (Grimby, 2001), något som 

också känns igen i denna studie. Sorgen kan också förlama, att man helt enkelt inte orkar att 
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kontakta någon, därför är ett erbjudande om stöd något mycket viktigt. Grimby (2001) 

beskriver hur förlusten av en livskamrat kan upplevas som det värsta och mest 

stressframkallande som inträffar under livet. Detta bekräftas genom en av intervjupersonernas 

berättelse, då intervjupersonen insjuknade och diagnostiserades med posttraumatiskt 

stressyndrom till följd. Intervjupersonerna beskriver hur hela livet ställs på sin spets, allt 

förändras. Detta kan kännas igen från Fyhr (2003) som menar att en förlust av en nära får 

konsekvenserna att den sörjande börjar omvärdera sin roll som människa. En del av 

identiteten hos personen som blir ensam kvar går förlorad och det krävs mycket för att 

omdefiniera den och hitta tillbaka till sitt jag (a.a). I vissa fall då det funnits en svår och lång 

sjukdomstid bakom beskrivs dödsfallet av respondeneterna som en lättnad både för dem 

själva men framför allt för den avlidna. I samband med längre sjukdomsperioder har ofta en 

anticipatorisk sorg infunnit sig, vilket innebär att sorgeprocessen påbörjas redan innan 

dödsfallet inträffat. Den kan enligt Grimby (2001) se olika ut beroende på om den anhörige är 

kvinna eller man. Det beskrivs att kvinnor börjar sörja när diagnosen ställs och att männen 

inte sörjer förrän dödsfallet inträffat. Detta talar dock emot intervjupersonerna i studien då 

deras egna utsagor och uppfattningar om deras sorgeprocesser inte beskriver fenomenet. I 

boken Men Don't Cry Women Do beskriver även gerontologerna Martin & Doka (2000) hur 

man beroende av kön lever ut sorgen på olika vis. Till exempel beskrivs att det för kvinnor, 

efter en förlust, handlar om att omvärdera och återfinna sin identitet då den till stor del har 

varit knuten till rollen som maka med hemmet som utgångspunkt och att mannens roll därför 

inte förändras i samma grad då de har en mer etablerad roll utanför hemmet. Martin & Doka 

(2000) poängterar dock att könet inte är en avgörande faktor för hur sorgen ger sitt uttryck då 

det även finns många andra förutsättningar som spelar in som personlighet, uppfostran och 

hälsa. Könsskillnader beskrivs även påverka allt mindre desto äldre personerna är (a.a), vilket 

även tycks vara fallet i den här studien.  

4.1 Gemenskap 

En man uppger att gruppen inte varit så viktig för sorgearbetet men menar på att den har varit 

viktig för att bibehålla ett aktivt socialt liv och för att inte isolera sig. Här kan fenomenet om 

att männen fokuserar på det praktiska kännas igen (Martin & Doka, 2000). Ett annat sätt att 

tolka detta kan vara att se det genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Att människan är 

en social varelse som skapar sin världsbild genom sociala interaktioner med andra människor 

(Cooley, 1983) och att kontakten därför har varit viktig. 
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"Nej inte sådär jätteviktigt, precis. Det är klart, det har varit intressant att höra om deras 

livsöden. Men det var inte så våldsamt viktigt.(..) kanske var det en del saker som jag satt 

igång med lite snabbare.. Istället för att sitta ensam, försökte jag att aktivera mig och få lite 

kontakter.. " - man 81 år 

En central uppfattning är att det viktigaste med gruppen var att träffa personer i samma 

situation, detta känns igenom i Karlssons (2000) resonemang om att det är förståelsen som 

utgör grunden för det som skapas och bearbetas mellan deltagarna inom gruppen. En kvinna 

beskriver det så här; 

"Att man kan samlas i en grupp och att prata om vad som har hänt, om vad och hur man 

upplever och så. Att man har likasinnade att prata med, det var det som var väldigt viktigt. 

Tycker jag. (..) Ja man vet ju just vad som har hänt. Det gav en trygghet på något vis." - 

kvinna 81 år 

 

En man beskriver sin upplevelse så här; 

"...det var ett sätt att träffa folk i samma situation. Jag blev ju ensamstående då helt 

plötsligt... även om X var sjuk så var det ju vi som var närmast varandra i livet. Någon som 

jag brydde mig om och jag var någon som hon brydde sig om och så. Barnen bryr sig 

naturligtvis också om en, men de har ju sina, och vi bor på lite avstånd så det blir ju något 

helt annat." Man 73 år 

En kvinna uppger också att hon har ett stort behov av att prata och berätta om det som har 

hänt men vill inte belasta andra närstående samtidigt som att hon upplever att de inte heller 

delar en förståelse för att sorgen kan kännas även en lång tid efter dödsfallet. Antonovsky 

(2005) beskriver berättandets betydelse vid sorgbearbetning av kris och sorg och beskriver det 

utifrån begreppet KASAM, känslan av sammanhang. Där berättelsen är en viktig del för att 

uppnå KASAM, vilket i sin tur är en förutsättning för att bearbeta en svår livssituation och 

genom det finna en fortsatt mening med livet (a.a). Kvinnan har behovet att fortsätta berätta 

om det som hänt, men får känslan av att hennes närstående anser att det passerat en rimlig tid 

för hennes sorg och att de tycker hon borde gått vidare.  
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" ...man har liksom behov prata om det, så att man inte sliter ut andra. Med folk som lyssnar 

på en, det var bra att möta andra som var i samma situation. (...) Det är ju ingen som förstår 

det för ens de är uppe i det själv. För nu tycker jag att det har gått så lång tid att jag känner 

att jag inte kan ringa någon för att jag är ledsen. Bekant alltså, det kunde jag ju göra i 

början.  Men inte nu, för då kan de säga att 'är du ledsen idag, varför det?'. "- Kvinna 67 år 

En av kvinnorna hade även professionell hjälp av en kurator under tiden hon medverkade i 

sorgegruppen, hon ansåg att stödet skilde sig åt. Hon fick med hjälp av gruppen ett helt annat 

perspektiv på det som hade hänt henne vilket stämmer in på det Borkman (1999) beskriver, 

det är två skilda kunskaper. Det som utgörs av det professionella stödet kan fungera som ett 

komplement, där den kunniga inom området kan redogöra för vad som förväntas kännas och 

upplevas av den sörjande. Borkman beskriver vidare att en som inte bär på samma erfarenhet 

aldrig kan sätta sig in i hur det i själva verket känns och hur man upplever situationen, den 

delen delas dock av de andra deltagarna. Då deltagarna delar en gemensam kunskap baserade 

på liknande livserfarenheter delar de samtidigt gemensamma referenspunkter och mycket 

behöver således inte förklaras med ord. Symboliken i talet och ordens innebörd får en helt 

annan innebörd beroende på förförståelsen (Cooley, 1983).  Den intervjuade kvinnan uppgav 

vidare att hon genom andras erfarenheter,  vilka hon fått ta del av i sorgegruppen, upplevde att 

hon haft tur eftersom hennes man inte behövt ha ont och att han under hela tiden varit vid 

medvetande. Detta kan tolkas som att gruppen har bidragit till en förståelse för situationen 

hon befann sig i och som därigenom givit henne en ökad begriplighet (Antonovsky, 2005). 

Hon insåg att allt hade gått förhållandevis bra för henne efter att hon fått höra hur de andra i 

gruppen hade haft det och beskriver det på det här sättet: 

"Vi lärde känna varandra och jag upptäckte egentligen vilken tur jag hade haft, va bra det 

hade gått för mig (...) Plötsligt så tänkte jag, vad har jag för problem? Jo min man är död 

visserligen. Men så lugnt och smärtfritt det hade gått, han var medveten om det och vi kunde 

planera vad han ville, han visste att han skulle dö. Så att, jag hade tur, upptäckte jag. Jag 

hade det bra!" - Kvinna 78år 
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 Stödet i sorgegrupperna fungerar som en ömsesidig hjälp (Borkman, 1999) vilket samtliga 

intervjupersoner känner igen sig i då de mer eller mindre anser att de själva bidragit till 

gruppen. Detta genom att exempelvis ha lyssnat, delat med sig av sin egen berättelse, kommit 

med goda råd och varit öppna samt haft lätt för att samtala eller dela med sig av ett skratt. En 

av kvinnorna berättar att hon kände att hon kunde bekräfta de andra i gruppen. Grimby (2001) 

beskriver att man genom att möta sin sorg med andra i samma situation bekräftar det man 

känner och upplever är normala reaktioner och att man, så att säga, inte håller på att tappa 

förståndet. 

"Jag har berättat om hur jag kände mig när min man dog, att det var sorgligt men samtidigt 

var ju den tiden slut. Hans liv var så jobbigt, och mitt liv genom detta blev så jobbigt att det 

var en befrielse när det väl var över. Men sen, att samla ihop (livet) och att påbörja något 

nytt, det tackar jag sorgegruppen för." -Kvinna 77 år 

Citatet ovan visar på att sorgegruppen har utgjort en betydande del i arbetet med att hantera 

sitt nya liv samt att genom andras berättelser vidare funnit egna vägar till en ökad hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). 

 

4.2 Råd och stöd 

Fyra av personerna har flyttat efter dödsfallet, samtliga berättar att det var en svår tid att 

kombinera det praktiska med det psykiska. Att rensa bort kläder och andra materiella ting är 

att rensa bland minnen och kan upplevas som svårt. Lundmark (2009) beskriver ett stort 

behov hos den sörjande av att hålla kvar personen man mist och att man därför ofta dröjer 

med att göra sig av med och rensa bort personens ägodelar. En kvinna berättade att hon var 

väldigt tacksam för att hon flyttade från det gemensamma huset när hennes man fick en plats 

på ett vård och omsorgsboende. Paret gjorde då upp om allting och hon gjorde sig av med 

sakerna innan dödsfallet inträffade.     

 I två av sorgegrupperna betonades de praktiska råden och tipsen i större utsträckning, 

deltagarna i dessa grupper är alla kvinnor. I de andra grupperna berättar de inte om praktiska 

råd under intervjutillfället förrän det specifikt frågas om det, då kommer det fram att det även 

där förekom att de kunde ge varandra tips om till exempel vart man ska gå och äta. Slutsatser 

av detta kan dras genom en förståelse om könsrollerna de haft i sin relation (Lundmark, 

2009). Det kan innebära en stor omställning att för första gången ta hand om hushållets 
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ekonomi då det har varit den andra partnern som haft ansvar över den. 

 Majoriteten av de intervjuade nämner någon gång under intervjutillfället momentet under 

träffarna som innefattade fika. En man berättar att fika ger en chans att under lättare och fria 

former etablera kontakt. En kvinna som är uppväxt i Tyskland ansåg att det var bra att de 

inledde varje träff med att fika, hon ansåg att svenskarna är mycket beroende utav det och att 

det är en naturlig utgångspunkt. De talar om fikastunden som att den inger näst intill en ritual 

i den svenska kulturen och detta kan liknas vid en symbolisk handling som inger en trygghet 

(Cooley, 1983). Det fria samtalet som stunden möjliggör är också en förutsättning för att 

kunna tala om sin sorg på ett bearbetande vis (Fyhr, 2003)  

 Litteratur om sorg ansågs vara en viktig del för tre utav intervjupersonerna, en utav dem 

berättar om att de under mötena satt i ett litet bibliotek där hon gärna lånade böcker om sorg 

och sorgearbete. Två andra deltagare berättar om en boken Våga vilja leva vidare (Colgrave et 

al, 2004) de fick i gåva vid sista tillfället de träffades i sorgegruppen. Ytterligare en av 

kvinnorna berättar hur hon vid varje tillfälle brukade låna böcker om sorg från ett bokbord 

som stod i anslutning till platsen de höll sina träffar på. Vid varje tillfälle brukade hon låna 

hem nya böcker som hon läste mellan träffarna, till slut hade hon lånat hem och läst samtliga 

böcker. Detta känns igen i Lundmark (2009) som beskriver att läsa och skriva om sin sorg 

utgör en stor och viktig del av sorgbearbetningen hos många.  

4.3 En ny mening 

Flera av intervjupersonerna talar om det första året som mycket hektiskt, att man har mycket 

praktisk att ordna med till exempel begravningen, bouppteckning, gemensamma ägor, rensa 

bort den avlidnes ägodelar, sälja bilen, flytta, avveckla kontakt med assistenter eller annan 

sjukvård. Lundmark (2009) beskriver det genom att många människor i sorg blir näst intill 

hyperaktiva och fyller sin tid med praktiska göromål för att tränga bort det som gör ont. Hon 

tar vidare upp hur många fort gör sig av med alla personens ägodelar och uträttar allt 

praktiskt. Detta ofta innan insikten kommer att den avlidne är borta för alltid, då de senare 

ångrar sig för att de inte gjorde det i rätt tid, när de var mogna för det. Samtliga 

intervjupersoner upplevde att sorgen blev mer påtaglig när allting hade lugnat ned sig och att 

det därför var viktigt att fylla tiden med att sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter. En av 

kvinnorna beskriver det följande: 
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"Nej du, livet går vidare, sen kan man tycka att det är tomt, det kommer och går vid perioder 

kan man säga. Speciellt vid högtider och så, då kan det kännas lite. Det är bra att ha något 

att syssla med. Något att göra, man mår ju bäst om man har ett program för dagen." -Kvinna 

67 år 

En kvinna beskriver flytten så här: 

"... (flyttade) gjorde jag medan maken levde, så vi hade redan avyttrat det och skänkt 

sommarstugan till barnen och så. Så att det känns, alltså jag hade nog kommit längst i 

sorgearbetet eftersom jag redan hade lämnat alla mina minnen och allting i villan och 

kommit hit och börjat mitt nya liv här i lägenheten. (...) De andra tre (i sorgegruppen) bodde 

kvar i sina hem och det är mycket svårare då. Med alla minnen och alla kläder och allt. Jag 

hade ju redan rensat och tagit farväl av allt sånt. Men de kunde ju jag tipsa dom om, hur de 

kunde göra!" -Kvinna 72 år 

En man berättar om första tiden och hur det kändes när han kom hem ifrån en resa: 

"Ja, det var ju sorgligt. Sen har man så mycket att göra. Att avveckla massa saker och annat 

att pyssla med så jag menar tiden blir upptagen med mycket sånt.(...) Men när man kommer 

hem sedan (från en resa) till ett tomt hus och vet att den andra inte kommer tillbaka, då känns 

det väldigt (tomt)." - man 73år 

 

4.3.1 Framtiden 

Alla intervjupersoner ser mycket ljust på framtiden, de tänker och planerar framåt samt 

uppger att det är viktigt att göra något bra av de åren som är kvar. Det gäller speciellt för de 

som har träffat nya partners att dela livet med.   

 De kvinnor som fortfarande lever ensamma idag uppger att de känner en stor tomhet och 

saknar någon att diskutera vardagen med. En kvinna berättar exempelvis att hon tyckte det var 

trist att inte dela glädjen med någon när Tyskland vann i fotbollen, en annan kvinna uttrycker 

det så här;  
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"Jag lever här. Jag ska väl inte klaga. Men det är tomt och det är trist, därför att, ja, vad ska 

jag säga. Man har ingen att ventilera frågor med när man sitter här. Jag skrattade åt mig 

själv igår när jag satt och tittade på hästhoppning, då satt jag alltså här och prata för mig 

själv. Då tänkte jag (djup suck) har det gått så här långt med mig nu.." -kvinna 78år 

Samtliga intervjupersonerna håller sig mycket aktiva genom att träffa vänner, familj,  

engagera sig i föreningar, gå på gruppträningar eller kurser. En av intervjupersonerna 

engagerar sig nu mer som volontär i Svenska kyrkan, något som ger henne mening i livet 

igen.       

 Samtliga intervjupersoner tar även upp det ekonomiska som en trygghet, att de inte längre 

har lån för sina boenden. Många av de intervjuade har flyttat från hus till lägenhet och därför 

fått en säkrare ekonomisk situation. Majoriteten av de intervjuade talar om friheten, både att 

kunna göra det man vill men också att man har en frihet genom den ekonomiska tryggheten.

 Intervjupersonerna berättar att de nu har accepterat det som hänt och kan se tillbaka på 

livet tillsammans med sin livskamrat och känna en tacksamhet för den tiden. Det tyder på att 

de kommit ur de första fyra sorgfaserna; chockfasen, kontrollfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nu är inne i den femte, livslånga, nyorienteringsfasen (Lundmark, 

2009). De har funnit en ny mening i livet, vissa anser till och med att det under 

omständigheterna känns bra att de nu lever ensamma och att det är skönt att vara fri på det 

viset. De tre som träffat en ny kamrat talar om att göra något bra tillsammans med den nya 

vännen. En man vars fru varit sjuk under en lång tid talar om att han nu kan ta igen den tiden 

då hennes sjukdomstillstånd hindrade dem från att göra olika saker, då de blev låsta till 

hemmet. En kvinna beskriver friheten hon känner så här: 

"Jag kan fortfarande gråta över att han är borta men jag tycker samtidigt att det är ett nytt 

sätt att leva. Det är ingen som lägger sig i och mina barn är jättesnälla emot mig. Vi har 

mycket kontakt, med de lägger sig inte i." -Kvinna 77 år 

  

4.3.2 Fortsatt kontakt med deltagare 

Ingen av de grupper som intervjupersonerna varit deltagare i träffas i sin helhet efter att 

gruppen avslutats, en del har uppgett att de inte känt något behov för det. Dock så har de 

flesta kommit närmare en eller två deltagare ur grupperna vilka de håller kontakten med och 

fortfarande träffar regelbundet. Intervjupersonerna berättar att de brukar träffa på deltagare 
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från gruppen av en slump när de är ute och går och att de då alltid stannar för att samtala. En 

av männen har nyligen gått med i en pensionärsförening som han delar med andra före detta 

gruppmedlemmar och att de på så sätt håller kontakten med varandra. Tre av kvinnorna 

uppger att de genom gruppen träffat nya väninnor som de träffar regelbundet och nu har en 

mycket betydelsefull relation med.  

4.4 Andra viktiga faktorer 

4.4.1 Könsroller 

I de sorgegrupper som studien berör är majoriteten av deltagarna kvinnor. Två av de kvinnliga 

intervjupersonerna medverkade i grupper där det enbart var kvinnor. I sorgegrupperna som de 

två männen medverkade i fanns det i båda fallen en till man i gruppen, i den ena gruppen 

avslutade dock mannen kontakten med gruppen efter två gånger. Martin & Doka (2000) har 

en förklaring till varför det ter sig på detta sätt då de beskriver män som mer privata i sin sorg. 

Att män till skillnad från kvinnorna varken har samma behov att bearbeta sin sorg med andra 

samt att de inte är lika bekväma med att prata om sorgen. Detta beskrivs även av andra 

forskare som menar på att självhjälpsgrupper och bearbetning av sorg passar sig bättre för 

kvinnor, samt att kvinnor är mer benägna att hantera sina känslor genom att tala om dem och 

dela de med andra (Grimby, 2002; Lundmark, 2009).   

 Samtliga intervjupersoner om resonerade om skillnaderna mellan män och kvinnor, de var 

alla överens om att det fanns flest kvinnor bland deltagarna både i samtalsgrupper och i 

föreningar. Detta trodde de kunde bero på att kvinnor lever längre än män, är mer 

kontaktsökande och har ett större socialt behov än män. Martin & Doka (2000) beskriver även 

män som mer realistiska, de lägger mer fokus på alla de praktiska saker som ska tas itu med 

efter dödsfallet vilket även känns igen genom intervjupersonernas berättelser. Dessa fenomen 

kan dock förväntas förändras med tiden, då vi inte längre är bundna vid våra könsroller i 

samma utsträckning som förr (a.a).  

4.4.2 Det sociala nätverket  

Tre av intervjupersonerna har hittat nya livskamrater att dela sina liv med. Samtliga av deras 

nya bekantskaper har genomgått liknande livshändelser, då även de har blivit änkor/änkemän 

några år tidigare. Det talas om att det även hos den nya livskamraten är viktigt att inneha 

förståelsen utifrån att de liksom deltagarna i sorgegrupperna delar gemensamma 

livserfarenheter. De som intervjuades talade i många fall om familjen, barnen och barnbarnen, 
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det blev en naturlig del av deras livsberättelse och visar på hur viktiga dessa relationer är. Det 

återspeglas mycket i den forskning som beskriver hur det sociala nätverket står för en stor och 

betydelsefull del av hur man som individ bearbetar sin sorg (Lundmark, 2008; Sverkström, 

2004; Martin & Doka, 2000). En kvinna berättar att hon fått ett så stort och bra stöd av 

familjen att hon kände att hon fick hålla igen inför de andra deltagarna i sorgegruppen med 

hur bra hon hade det. Detta för att hon såg hur de andra som inte hade samma förutsättningar 

fann det svårare att hantera sin sorg.  

4.4.3 Döden och sjukdomstiden 

Den sista tiden i livet och sjukdomstiden hos intervjupersonernas livskamrater skilde sig åt på 

många sätt. Två av respondenterna hade levt med sina anhöriga i deras sjukdom i över tjugo 

år. Två stycken av de anhöriga hade varit sjuka i tre år och för en av dem hade dödsfallet 

inträffat efter ett år och sex månader från det att diagnosen ställdes. För de resterande två 

intervjupersonerna fick livskamraten enbart ett halvår eller mindre kvar att leva efter att 

diagnosen ställts. Lundmark (2009) beskriver hur plötsliga och oväntade dödsfall är svårare 

att hantera än när man får en chans att förbereda sig för döden. Det känns igen hos 

intervjupersonerna, samt i beskrivningen om hur sorgen hos vissa personer kan slå till hårt 

och kännas oväntat fast den varit väntad sedan länge (a.a).   

 En man berättar att hans fru varit sjuk i tjugo år innan dödsfallet och att detta gav dem en 

chans att prata kring döden och vad som skulle hända. Detta uppger han gjorde 

sorgeprocessen lättare: 

"Vi hann förbereda oss, vi har pratat igenom våra liv så många gånger så att..(..) Ja, jag 

hade nog rätt klart för mig, och det visste vi att förr eller senare händer ju det här så att.." 

Man 81 år 

En av kvinnorna berättar om att de i sitt äktenskap pratat och planerat för att hon skulle bli 

ensam kvar en dag då de var en ålderskillnad om 17 år mellan dem, men att omställningen 

blev hårdare än förväntat när det väl inträffade; 

"...(efter dödsfallet) då var det liksom bara en känsla, vad skönt att det är över. Både för 

honom och för mig. Sedan kom begravningen, där fick man mycket att tänka på (..) efter 

begravningen fick jag posttraumatiskt stressyndrom. Ja, man minns dåligt, man kan inte 

koncentrera sig, man vill bara sova. Jag fick inte grepp om livet, jag visste inte varför jag 
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överhuvudtaget skulle leva för, jag hade inga uppgifter. (..) Jag vet inte vad jag hade gjort om 

jag inte hade sett den där annonsen om att gå med i (sorge)gruppen." -kvinna 77 år 

En kvinna berättar om hur hon upplevde skillnader i sorgearbetet inom gruppen beroende på 

hur dödsfallet gått till och vem den sörjande i fråga var som person, hon berättar även att hon 

inte tycker döden är något skrämmande i sig men att man reagerar starkt när den inträffar 

någon man står nära; 

" ...det är lite olika hur man tar det. Det är också olika beroende på vilken ålder man är i. (..) 

Döden kommer ju så olika till somliga. Kanske att en del har väldigt svårt att prata om det, 

jag har själv upplevt döden på så många olika vis och sätt genom åren. Så jag tror att på det 

viset är inte döden något skrämmande för mig, men det blir ju en helt annan sak när det är en 

nära anhörig" - Kvinna 81 år 

4.4.4 Gudstron 

Lundmark (2009) beskriver att hur man tar till sig döden och sorgen grundar sig en stor del i 

den livsåskådningen individen i fråga har, detta återspeglas även i intervjuerna. Två av 

kvinnorna delar en uttalad kristen gudstro, en av dem har varit aktiv som kyrkopolitiker och 

kyrkvärd. De berättar båda två att den kristna värdegrunden de lever efter har varit till stor 

hjälp i sorgen och att de har ett sätt att acceptera alla livets skeden. De talar båda två om 

döden som något naturligt som de känner sig bekväma med att prata om. De var även 

medvetna om att det fanns sorgegrupper att vända sig till vilket betydde att de aktivt sökt upp 

sorgegruppen innan de hunnit få en inbjudan.  Resterande av intervjupersonerna uppger att de 

är agnostiker eller icke troende, men de är alla mycket positivt inställda till Svenska kyrkan 

och dess verksamheter. En man som inte uppfattar sig själv som varken kristen eller troende 

går till kyrkan varje vecka och äter lunch, han har även haft mycket kontakt med kyrkan 

tidigare i livet. En annan man berättar specifikt om hur kyrkan funnits där för 

familjemedlemmar och vänner men berättar att han själv inte tror på någon gud, men att han 

tror på gemenskapen, det kulturella arvet och kyrkans sociala verksamhet.  

 Samtliga såg det som ett självklart val att medverka i sorgegruppen, alla utom en av 

intervjupersonerna hade inte något emot att den hölls i kyrkan. Kvinnan som var tveksam till 

att det hölls i kyrkan, var till en början orolig för att det skulle bli för religiöst, att det skulle 

vara som att gå på gudstjänst och andakt. Hon gav det dock en chans och upplevde sedan det 

vara väldigt fritt och otvunget.  
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4.4.5 Fortsatt stöd 

De flesta uppger att de i första hand vänder sig till sin familj, sina barn eller syskon när de 

behöver någon att prata med om sin sorg, detta bekräftas även genom att i litteraturen 

beskrivas som det främsta alternativet (se bland annat Svenberg & Wirgrenes,1995). En av 

intervjupersonerna berättar att han finner graven vara till stöd, även andra intervjupersoner har 

talat om gravplatsen och platsen där askan ströddes som en plats att finna tröst. En kvinna 

som tidigare haft kontakt med kurator uppger att hon skulle kunna ta upp den kontakten om 

behov uppstod. En kvinna berättade att hon efter sorgegruppen gick med i en samtalsgrupp 

arrangerad av vårdcentralen för personer över 65 år i kris. Där var de enbart ensamstående 

kvinnor, hon var dock den enda som var änka och medverkade av den anledningen. 

 Tre av de intervjuade berättar om att de hade stöd genom kontakten med hemsjukvården. 

När den kontakten sedan avslutades, genom att livskamraten antingen flyttade till ett vård och 

omsorgsboende eller avled upphörde ofta även kontakten för den närstående. En av kvinnorna 

fick möjlighet till en fortsatt kuratorskontakt. En kvinna hade möjligheten att fortsätta att gå i 

en anhöriggrupp för demenssjuka hon medverkat i, men hon upplevde det för svårt att höra på 

de andra som fortfarande hade sina livskamrater vid liv, då hennes man var den första och 

enda som hade gått bort i gruppen.  

 

4.5 Sammanfattning av studiens empiriska generaliseringar 

Intervjupersonernas berättelser delades enligt ovan in i fyra stora teman; gemenskap, råd och 

stöd, en ny mening samt andra viktiga faktorer. De två sistnämna temana har även två 

respektive fyra underkategorier.      

 Det som alla intervjupersonerna hade gemensamt är att samtliga delade en mycket positiv 

upplevelse av sorgegrupperna och är tacksamma för att de har fått varit en del av dessa. De 

talar om att livet efter livskamratens bortgång förändrades drastiskt. De berättar om beskedet 

då de fick diagnos samt prognos som en svår period och sedan om själva dödsfallet på liknade 

vis, oberoende av hur lång tid livskamraten hade kvar i livet. Några av de intervjuade hade en 

längre tid på sig att förbereda sig inför döden än andra. Tidsspannet varierade från tjugo år ner 

till ett par månader, utifrån intervjupersonernas utsagor visar dock inte tiden för förberedelser 

vara en avgörande faktor för hur själva dödsfallet mottogs och hanterades. Samtliga uppgav 

att trots att de var mer eller mindre inställda och förberedda på vad som skulle ske kunde de 
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inte föreställa sig hur det skulle bli förrän det inträffade.  

 Gemenskapen var en central del i berättelserna. Intervjupersonerna redogjorde för hur 

viktigt det var att träffa personer som satt i samma båt. De berättar om att det delade en 

förståelse sinsemellan. Betydelsen av denna förståelse grundas i att bortgången av en 

livskamrat inte kan förstås av någon som inte själv varit med om det. Det har även enligt 

utsagorna varit av stor vikt att kunna berätta och tala om det som hänt, både 

sjukdomsperioden, döden och begravningen, samt om hur de hanterat och pusslat ihop livet 

efteråt. Det har varit viktigt att ha ett forum speciellt avsett för dessa samtal som 

sorgegrupperna har utgjort.     

 Råd och stöd har varit ett annat tema som återkommit i intervjupersonernas berättelser. De 

talar om att de givit varandra råd och att dessa har innefattat allt från hur de psykiskt och 

fysiskt ska rensa bort materiella ting som tillhörde det gemensamma livet med livskamraten 

till att handla om mer praktiska och ekonomiska göromål eller vardagliga ting som vart den 

bästa lunchen avnjuts.      

 En ny mening, var något samtliga intervjupersoner mer eller mindre strävade efter att finna. 

För några av dem kom det nya livet mer naturligt, andra av dem fick kämpa hårdare för att 

finna en ny och fortsatt mening i livet. Den nya meningen handlade om att finna nya rutiner 

när det gäller nästan samtliga delar i livet. En del av dem fick lära sig att efter många år leva 

sitt liv ensamma och finna mening i det. Några av de intervjuade personerna hade funnit nya 

partners att dela livet med och skapa en meningen i tvåsamhet. Det som alla hade gemensamt 

var att de såg ljust på framtiden och att det var viktigt att göra något betydelsefullt med den 

tiden som fanns kvar. Trots att många av dem fortfarande bar en stor sorg inom sig så kände 

samtliga att de kunde acceptera det som hade hänt och därmed förhålla sig till livet därefter. 

 Under temat andra viktiga faktorer återfanns återkommande samtalsområden som berörde 

intervjupersonerna på olika sätt. De talades bland annat om könsroller, alla intervjuade hade 

mer eller mindre egna teorier om varför könsfördelningen såg ut som den gjorde i 

sorgegrupperna. Det kom fram att kvinnor var överrepresenterade i samtliga sorgegrupperna 

och att detta enligt intervjupersonerna själva troligtvis beror på att kvinnor i allmänhet är i 

större behov av att få bearbeta sin sorg i tillsammans med andra, samt att kvinnor är bättre 

socialt anpassade till att hantera sorgen på detta sätt.    

 Det sociala nätverket som innefattande stödet från familj och vänner var en betydande 

förutsättning för sorgarbetet. De talade om att detta stöd var betydande både innan och efter 

dödsfallet, samt att det är familjen som finns där i framtiden för fortsatt stöd. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att ett rikt socialt kapital utgör en betydande förutsättning för att 
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kunna gå vidare.      

 Gudstron och kyrkans roll var ett naturligt samtalsämne som det fanns mycket att säga om 

då sorgegrupperna hölls i kyrkans lokal och av dess personal. Det kom fram att de med en 

uttalad gudstro hade lättare att acceptera dödsfallet, de var även informerade om vilket stöd 

som fanns att tillgå och sökte själva upp sorgegrupperna innan de hann få hem en inbjudan. 

Även de personer utan en uttalad gudstro kunde finna tröst i kyrkan.  

 

4.6 Slutsatser 

4.6.1 Vilken betydelse kan gruppen utgöra i sorgbearbetningen?  

Studien visar att den viktigaste betydelsen är gemenskapen, att få samlas och få samtala i ett 

forum med personer i samma situation. Att på detta sätt dels utbyta ett socialt stöd och 

bekräftelse samt en mer praktisk hjälp i form av råd och tips. Deltagandet i gruppen har även 

bidragit till att kunna gå in i nyorienteringsfasen (Lundmark, 2009). Gruppen har inneburit en 

hjälp på vägen för att kunna acceptera det som har hänt, vara tacksam för det som varit och 

för att skapa en ny mening med livet.  

4.6.2 Vad annat kan utgöra en bidragande faktor till bearbetning av sorgen? 

Kuratorskontakt och andra former av professionellt stöd har varit viktiga men beskrivs som ett 

annat sorts stöd. I resultatet framkommer även att kontakt med andra stödgrupper så som 

krisgrupper eller anhöriggrupper varit betydelsefullt. En central del i resultatet är att aktivera 

sig i exempelvis föreningar, kurser och träning. Detta för att skapa ett program för dagen och 

mening i tillvaron. Litteratur är ett annat sorts stöd som har visat sig vara till hjälp i 

sorgearbetet. Att träffa en ny livskamrat kan till stor del bidra till att lättare finna en 

hanterbarhet i sin sorg och skapa en ny mening med livet.  

4.6.3 Vilka andra faktorer i de sörjandes liv kan utgöra en påverkan i den 

känslomässiga upplevelsen av att ha förlorat en livskamrat? 

 

Det finns många faktorer som utgör en betydande roll vid sorgearbetet. Några av dem som 

utgör grundförutsättningarna är bland annat bakgrundsfaktorer som hur relationen med den 

avlidne såg ut sista tiden, hur sjukdomstiden varit och på vilket sätt dödsfallet inträffat. Hur 

sorgen sedan hanteras beror till stor del på hur man är som person samt hur det sociala 
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nätverket och stödet från släkt och vänner ser ut. Lundmark (2009) beskriver att 

livsåskådningen spelar en stor roll för hur man hanterar kriser och förluster i livet, detta kan 

relateras till resultatet som tyder på att de med en uttalad gudstro har lättare att acceptera det 

som hänt dem. Det kan tydligt identifieras att bland de som finner en hög känsla av 

sammanhang också har lättare att bearbeta sorgen.  

 

4.7 Diskussion 

De intervjuade hade alla olika förutsättningar, de hade också upplevt sjukdomsperioden och 

döden på olika sätt. Det som alla har gemensamt är att de blivit ensamma kvar i livet efter att 

ha förlorat en mycket betydelsefull livskamrat, vilket förändrats deras liv drastiskt för all 

framtid. Några kunde känna lättnad då döden inträffat, för att de lämnat en svår 

sjukdomsperiod med mycket smärta bakom sig. Vissa av dessa personer fann det lättare att gå 

vidare i livet, andra hade det svårare. Hos en kvinna gick det så långt att hon drabbades av 

posttraumatiskt stressyndrom.     

 Oavsett hur sorgarbetet har sett ut var alla väldigt tacksamma över möjligheten att 

medverkat i en sorgegrupp. En central uppfattning hos både forskare och intervjupersoner är 

att sorgen är mycket individuell och att en sorg inte kan liknas eller jämföras med en annan. 

 Resultat visar även att män och kvinnor sörjer olika, men att denna könsskillnad minskar ju 

högre ålder de sörjande befinner sig i (Martin & Doka, 2000). Gruppdeltagarna har ändå 

kunnat relatera till varandras sorg och skattar gemenskapen som den viktigaste betydelsen av 

gruppen, att få möta, berätta och samtala med andra i samma situation. Borkman (1999) 

jämför den sociala kunskapen med den professionella och ser de som komplement till 

varandra. Detta bekräftas i studien då intervjupersonerna skiljer på stödet mellan 

gruppdeltagarna och gruppledarna eller utomstående kuratorskontakt. Det professionella 

stödet utgör en teoretisk förklaring och hjälp till reaktionerna på sorgen, gruppdeltagarna kan 

däremot förstå och bekräfta genom sina egna erfarenheter.   

 Deltagandet i gruppen har även varit viktig på andra sätt, det har bidragit till social aktivitet 

och några i gruppen har även fått nya vänner samt relationer som utgör en fortsatt stor 

betydelse i deras liv. Det finns en gemensam röst om en upplevelse av en ömsesidig hjälp, där 

de både talar om att de har bidragit till gruppen genom att dela med sig av erfarenheter men 

även genom att lyssna på andras. De har i sin tur fått tillbaka en hjälp bestående av bland 

annat bekräftelse, stöd, råd och gemenskap av de andra deltagarna i gruppen. 
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 Något som kan säkerställas är att det aldrig fullt ut går att förbereda sig inför dödsfallet av 

en nära anhörig, men att graden av KASAM personen som drabbas innehar har en påverkan 

på hur sorgarbetet hanteras samt att sorgestöd när det otänkbara inträffat är en viktig del för 

att ta sig ur den svåraste perioden i sorgearbetet.  

 

4.8 Förslag på vidare forskning  

Ett förslag är att göra en mer jämförande studie då man undersöker sorgegrupper anordnade 

av andra än Svenska kyrkan eller liknande religiösa samfund för att se om betydelsen skiljer 

sig åt dem emellan.  En annan studie som skulle vara relevant att göra är en mer omfattande 

kvantitativ (anonym) undersökning på hur före detta deltagare skattar medverkan i 

sorgegrupper. Det skulle även vara av stort intresse att ta del av berättelser från de personer 

som väljer att avbryta sin medverkan i sorgegrupperna för att veta varför det gjorde det valet. 

En annan aspekt som är värd att undersöka är hur de som inte medverkar i sorgegrupper 

hanterar sin sorg och om och hur de får stöd på annat håll. Ett sista förslag är att göra en 

jämförande studie med en äldre och en yngre målgrupp för att se om och i så fall hur sorgen 

skiljer sig beroende på vilken ålder personerna befinner sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Referenser 

Andersson, B. & Sjömar Parnell, G. (2003). Att leda en sorgegrupp: en liten handledning.

 Uppsala: Benedictum  

Andersson, L. (2008). Ålderism. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund:

 Studentlitteratur 

Berger, P & Luckman, T. (1991). The social construction of reality: a treatise in the sociology

 of knowledge. London: Penguin  

Borkman, T J. (1999). Understanding Self-Help/Mutual Aid - Experiential Learning in the

 Commons. London: Rutgers University Press 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber  

Colgrave, M, Bloomfield, H .H & McWilliams, P .(2004). Våga vilja leva vidare efter en svår

 förlust. [Ny utg.] Uppsala: Benedictum 

Cooley, C H. (1983). Human nature and the social order. New York: Schocken books 

Cronström-Beskow S. (1991).  Sorgens många ansikten. Stockholm: Natur och kultur  

Freud, S. (2011). Index och register. Stockholm: Natur och kultur 

Fyhr, G. (2003). Hur man möter människor i sorg. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

 Grimby A. Sorg bland äldre. SPF förlag. Stockholm 2001. 

Grimby A. Sorg och stöd bland äldre. Kunskapsöversikt och rekommendationer. Rapport;

 Socialdepartementets utredningar om Psykisk ohälsa, 2002 

Hammarlund, C. (2001). Bearbetande samtal: krisstöd, debriefing, stress- och

 konflikthantering. Stockholm: Natur och kultur. 

Holmes, J. (1993). John Bowlby and attachment theory. London: Routledge 

Karlsson, M. (2002). Själv men inte ensam: om självhjälpsgrupper i Sverige. Diss. Stockholm

 : Univ., 2002. Stockholm 

Karlsson, M. (2012). Självhjälpsgrupper. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S & Brinkmann, S (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund:

 Studentlitteratur 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. I Larsson, S, Lilja J & Mannheimer K (red.).

 Forskningsmetoder i socialt arbete. (s 91-128).  Lund: Studentlitteratur 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 



40 
 

Martin, T.L. & Doka, K.J. (2000). Men don't cry ... women do: transcending gender

 stereotypes of grief. Philadelphia, Pa.: Routledge, Taylor & Francis 

SOU 1997:52. Här förstår alla hur det känns. kapitel 9 i: Omsorg med kunskap och inlevelse.

 Rapport från Utredningen om bemötande av äldre. 

Statistisk årsbok. (2013). Stockholm: Statistiska centralbyrån 2013. Hämtad från: 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=17399 

Svenberg, G & Wirgenes M. (1995). Tillsammans i sorg - sorgegrupper och dess plats i sorge

 arbetet. Oslo: Luther Forlag 

Sverkström, L .(2004).  Samtal om sorg: samtalsgrupper med sörjande ur ett ledarperspektiv.

 Stockholm: Verbum 

Trost, J. & Levin, I. (2004). Att förstå vardagen: med ett symbolisk interaktionistiskt

 perspektiv. (3., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2008). Att skriva uppsats med akribi. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (2004), Vad är god forskningssed? sunpunkter, riktlinjer och exempel.

 Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Webbdokument a    

 Oxforddictionaries.com (2013). Besökt 15/5.2013

 http://oxforddictionaries.com/definition/english/mourning 

Webbdokument b    

 Riksförbundet för änkor och änkemän (2013). Besökt mellan 1-16/5.2013

 http://www.efterlevande.se/Om-oss-2.htm  

webbdokument c     

 Svenska institutet för sorgbearbetning (2013). Besökt mellan 1-17/5.2013

 http://www.sorg.se/om-oss/ 

webbdokument d     

 Svenska kyrkan (2013). Besökt mellan 20/4-22/5.2013 

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658056 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Välkommen att medverka i en studie om att vara med i en 

sorgegrupp!  

2013-04-26 

  

Hej!  

Jag heter Sandra Olsson och är socionomstuderande vid Ersta Sköndal Högskola. Jag skriver min 

examensuppsats om sorgegrupper. Under våren 2013 skall jag undersöka erfarenheter av att komma i 

kontakt med en sorgegrupp hos personer som har förlorat sin livskamrat.  

Kyrkans personal har hjälpt mig genom att kontakta personer som de har haft kontakt med genom 

sorgegrupper och som passar studien. Jag vet inte vilka som de kontaktat, med du är en av de som gett 

lov till att vidarebefordra dina kontaktuppgifter till mig. 

Intervjun, som beräknas att ta cirka 60 minuter, genomförs på en plats som passar dig och som vi 

kommer överens om, till exempel hemma hos dig eller i lokaler på Ersta Sköndal högskola, Sköndal. 

Intervjun spelas in på band. Det som du berättar kommer enbart att användas till examensuppsatsen. 

Alla intervjupersoner förblir anonyma. När uppsatsen är godkänd kommer allt insamlat material att 

raderas. Din medverkan är helt frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Även om ämnet för intervjun kan upplevas som tungt hoppas jag att det kommer att kännas 

meningsfullt för dig som väljer att medverka! Dina erfarenheter kan ge viktig kunskap för dem som 

möter människor i svåra livssituationer.  

Tveka inte med att kontakta mig om det uppstår några frågor kring examensarbetet eller om något 

känns oklart.  

Med vänlig hälsning, 

Sandra Olsson 

0730978686, sandra.olsson@student.esh.se 

  

Handledare: Magnus Karlsson, tel 08-555 051 02, magnus.karlsson@esh.se 

Kursansvarig: Emilia Forssell, tel 08-555 051 65, emilia.forssell@esh.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Namn 

Kön 

Ålder 

Adress 

Telefonnummer 

Datum & tid för intervju 

 

Intervjufrågor 

1. Inledning - Minns du hur det var när du kom i kontakt med sorgegruppen? 

-När var det? 

-Hur etablerades kontakten? 

-Vad hade du för tankar innan du kom dit? 

-Var det ett självklart val att medverka i gruppen? 

 

2. Betydelsen - Hur har kontakten med sorgegruppen varit viktig för dig?  

-Hur tror du att det skulle vara om du inte kom hit? 

-Exempel på hur den har varit extra viktigt? 

-Hur har du bidragit till gruppen? 

-Skulle du rekommendera medverkan i sorgegrupp för andra i samma situation? 

 

3. Förändring - Om du fick önska helt fritt, hur tror du då att stödet skulle kunna bli bättre?  

-Ge ett exempel på något som inte får förändras? 

-Ge ett exempel på något som borde förändras? 

 



43 
 

4. Framtiden - Hur ser du på framtiden? 

-Har ni före detta gruppmedlemmar en fortsatt kontakt? 

-Har du idag ett fortsatt stöd? 

 

...Är det något som du tycker jag borde frågat om som jag har glömt? 

 

Processinriktade frågor 

 Vad var viktigt? Berätta? Hur? 

 När är det inte så? 

 När är det särskilt mycket så? 

 Hur märktes det? 

 Om inte, hur då? 

 Ge ett exempel! 

 


