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Sammanfattning/abstract 
Inledning: Död och förluster drabbar oss alla förr eller senare. Ibland kan sorgen 
bli så svår så att den efterlevande förlorar livslusten. Syftet med denna studie är att 
undersöka vad som var till hjälp för att leva vidare efter förlusten av en livskamrat 
sedan många år. De deltagande intervjupersonerna hade sökt sig till en så kallad 
sorgegrupp, också kallad leva vidaregrupp, för att få stöd i sin sorgeprocess. 
Frågeställningar: Vad har varit till hjälp för att vilja leva vidare efter förlusten av 
en livskamrat? Vad försvårar i det fortsatta livet? Hur har det gått att dela sorgen 
med eventuella barn? 
Metod: Kvalitativ intervjustudie av explorativ art. Intervjupersonerna var fyra 
kvinnor och en man i åldrarna 64 – 78 år. 
Resultat: Studien har visat att det är betydelsefullt för den sörjande att få dela 
sorgen med andra i samma situation genom samtal för att få mod att leva vidare. 
Delandet har inneburit en upplevelse av att ha blivit bekräftad och förstådd på ett 
djupt inre plan. Detta delande var mer betydelsefullt än att dela sorgen med 
barnen.  
Diskussion: Till Antonovsky kan relateras den avgörande betydelse det många 
gånger upprepade berättandet hade för att erhålla en förnyad livslust. 
Bearbetningen genom samtalet gjorde det som hade hänt begripligt och mötet 
med andras livshistorier gjorde att det blev hanterbart och vänskapen med grupp-
deltagarna genom deras förståelse och deltagande gjorde att en ny meningsfullhet 
växte fram. Det blir en känsla av sammanhang, KASAM, som gör att livslusten 
återkommer. 
Nyckelord: sorgegrupp, leva vidaregrupp, sorg, dela sorg, gammal sorg 
Keywords: help group for mourners, live on group, grief, sharing grief, old grief 
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1 Inledning 
Död och förluster drabbar oss alla förr eller senare. Ibland kan sorgen bli så svår så att den 
efterlevande förlorar livslusten. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) finns en överdödlighet 
bland män kort efter makans död. Det är inte lika tydligt när det gäller efterlevande kvinnor, men 
livslusten är hotad även där. 
Det finns många olika typer av undersökningar kring dödsfall och förluster, där man kan se att de 
djupare psykologiska skeendena är likartade. Kunskapen kring vad det är som får människor att 
vilja leva vidare efter förlust av en närstående verkar dock vara mindre beforskad liksom 
kunskaper om stödjande verksamheter i samhället och bättre hjälp till de sörjande att finna 
livslust igen.  
Syftet med föreliggande undersökning var att fånga människors berättelser om sin sorgeprocess 
efter förlusten av sin livskamrat och därigenom utröna vad som var till hjälp för att leva vidare 
efter förlusten av en livskamrat sedan många år. 
 
 
2 Teoretisk bakgrund 
Studiens definition av ordet leva utgår från Svenska Akademiens Ordbok. Orsaken till att 
definitionen är med är uppsatsens titel ”Leva vidare efter förlusten av en livskamrat”. Den 
förutsätter att man har förlorat någon som man har svårt att leva utan. 
 
Definition av leva 
Leva kommer från fornsvenskans liva, leva, med ursprunglig betydelse: bliva kvar, med den 
indoeuropeiska roten lip, klibba eller hänga fast vid, nu vara vid liv, ha liv; vara i livet; existera. 
Efterleva, följa en förordning men också i formen efterlevande, som änka eller änkling, fortleva, finnas 
kvar, bestå, framleva, (sitt liv) tillbringa sina dagar, genomleva, härda ut med något, kvarleva, en rest 
(kropp, aska), eller ett folkslag som varit nära att utplånas, sammanleva, leva ihop med någon eller 
några, uppleva, erfara, vara med om, överleva stå ut med något hemskt eller dödligt (SAOB, 1940). 
 
Traumateori 
Freud beskriver i Bortom lustprincipen (1920) hur människan är utrustad med ett retningsskydd 
och att de stimuli som är starka nog att bryta igenom retningsskyddet är traumatiska. Om så sker 
översvämmas den själsliga apparaten av stora retningsmängder som skapar olust och smärta. 
Skräck och livsfara och frånvaron av ångestberedskap möjliggör genombrytningen av retnings-
skyddet. Samma sjukdomsbild som uppkom genom grovt mekaniskt våld i en krigssituation kom 
av en skräckupplevelse.  
 
Vid en förlust äger något irreversibelt rum och en traumatisk kris kan uppstå, där ens tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och bemästra situationen. 
Chockfasen, som kommer först, innebär att man kan ha svårt att förstå vad som hänt och 
bearbeta det. Reaktionsfasen börjar då man tar in det som har hänt och man utmanas att finna 
någon mening i detta. I bearbetningsfasen, som kanske börjar långt senare, minskar förnekandet 
och man börjar vända sig mot omgivningen igen. Det sista är nyorienteringsfasen då man har fått 
nya intressen, kanske lärt känna nya vänner och lever vidare med de ärr man har fått, men som 
inte hindrar en från att leva vidare (Cullberg 1980). En psykisk, traumatisk, kris befinner man sig i 
då ens erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att man ska förstå och psykiskt 
bemästra den livssituation som man råkat in i. Traumatiska kriser, som kommer utifrån, som en 
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anhörigs död, ekonomisk ruin eller uppsägning från jobbet är skilda från livskriser, som innebär 
ett barns födelse, pensionering och liknande. Man behöver förstå vad det innebär för den 
enskilde, vilken inre, personlig betydelse det har och i vilken aktuell livsperiod personen befinner 
sig samt dennes sociala förutsättningar. Både de normala livskriserna och de traumatiska innebär 
en förutsättning för mänsklig utveckling och mognad (Cullberg 2010). 
 
Anknytningsteori 
John Bowlby lade 1951 fram en rapport inom WHO, Världshälsoorganisationen, där han gick 
igenom de negativa effekterna på personlighetsutvecklingen av otillräcklig modersvård under tidig 
barndom. Han ville uppmärksamma omvärlden på det lidande små barn upplever när de skiljs 
från dem som de känner och älskar. Han var tydlig med att det inte handlade om vem som gav 
barnet mat utan att det var den känslomässiga närheten och uppmärksamheten som hade störst 
betydelse för barnets välbefinnande och sunda utveckling. Att barnet söker sig till föräldern för 
att få omvårdnad är ett medfött bindningsbeteende liksom föräldrabeteendet i viss mån är 
förprogrammerat (Bowlby 1994). 
Tre huvudmönster för bindning är 1, den trygga bindningen, då barnet litar på att föräldern finns 
tillgänglig och är deltagande och hjälpsam om barnet möter skrämmande eller svåra situationer. 
Barnet kan då frimodigt undersöka sin omvärld. 2, ängslig motvillig bindning, där barnet är 
osäkert på om föräldern kommer att vara tillgänglig och deltagande och hjälpsam vid behov. 
Denna osäkerhet gör barnet benäget för separationsångest och rädd för att utforska omvärlden. 
3, ängsligt undvikande beteende, där barnet inte tror sig få ett hjälpsamt gensvar utan snarare 
väntar sig att bli bortstött. Dessutom finns ett fjärde beteende som innebär att barnet har en 
desorganiserad version av de 3 beskrivna mönstren. Dessa mönster fortsätter genom livet om 
inte en terapeutisk process hjälper individen till förändring (Bowlby 1994). 
 
Mary Ainsworth, som hade anställts av Bowlby som assistent i hans forskning, fortsatte med egen 
forskning bland annat i Uganda. Där kunde hon konstatera att de barn som vid ett års ålder 
visade en trygg anknytning och kunde använda sin mamma som en trygg bas hade en kontakt 
med vissa gemensamma karakteristika. De hade mycket fysisk kontakt med sina mammor särskilt 
under sina första sex månader, mammorna kunde lugna sina barn genom att erbjuda fysisk 
kontakt, de var lyhörda för barnens signaler och de avbröt inte barnets sömn eller amning. Då 
Ainsworth jämförde sin forskning från Afrika med sin forskning i Amerika utvecklade hon 
”Främmandesituationen”. Den innebär att barnet utsätts för en separationssituation där dess 
anknytningsbeteende aktiveras. Den förälder som var en trygg bas, utifrån vilken barnet kan 
utforska världen är också en säker hamn till vilken barnet kan återvända när fara hotar. Om 
anknytningspersonen inte är en trygg bas/säker hamn behöver barnet utveckla alternativa 
strategier för att få ett så bra beskydd som möjligt av föräldern. (Ainsworth, Blehar, Waters, & 
Wall 1978).  
 
I vissa forskningsrapporter har föreslagits att anknytningsteorin skulle tillämpas för att förstå 
dynamiken i kärleksrelationer eftersom där påvisades parallella fenomen mellan barn-
föräldrarelationen och de vuxnas kärleksrelation. Man räknar upp anknytningsbeteenden som 
icke-verbal kontakt, återföreningsbeteenden, vokalisering och idealisering. (Broberg, Granqvist, 
Ivarsson, & Risholm Mothander 2006). 
Broberg et al. (2006) beskriver neurobiologiska processer av betydelse för anknytningen. 
Oxytocin är ett hormon som ger känslor av lugn, harmoni och positiva känslor och som 
insöndras vid nära fysisk kontakt. Strukturer i hjärnan som är rika på oxytocinreceptorer visade 
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sig vi undersökning aktiveras då mödrar fick se bilder på sina män och sina barn. Känslan av 
harmoni tillsammans med anblicken av sin partner och sina barn och avaktivering av kritiskt 
tänkande är sammanbindande i kärleken. 
 
Sorgteori  
Freud beskriver sorg som förlust av en älskad person eller en abstraktion, som till exempel förlust 
av fosterland, frihet ideal med mera. Vanligtvis ansågs att sorgen efter en viss tid var övervunnen 
och att man inte borde störa den. Sorgearbetet innebar att när realitetsprövningen har visat att det 
älskade objektet inte längre finns ska libido dras tillbaka från bindningarna till detta objekt. Detta 
är en process som är smärtsam och sker motsträvigt. Det förlorade objektet fortsätter att existera 
psykiskt, men alla minnen och förväntningar som varit libidinöst bundna till det aktualiseras och 
överladdas och därigenom äger libidons frigörelse från objektet rum. Efter genomfört 
sorgearbete blir jaget åter fritt och ohämmat. 
Skillnad mellan sorg och melankoli: I sorgen är det världen som har blivit fattig och tom, men vid 
melankoli är det jaget självt, (Freud 1915). 
Som barnet går igenom tre stadier, protest, förtvivlan och losskoppling, vid lång frånvaro eller 
förlust av vårdnadshavare (Wennerberg 2013). Detta är jämförbart med stegen i sorgeprocessen 
för den som förlorar sin make/maka (Bowlby 1994). Tre förutsägbara faser, med viss variation, 
följer vid mänskliga förluster. Det börjar med ångest och vrede, fortsätter genom smärta och 
hopplöshet och om lyckan ler, avslutas med hopp (Bowlby 1961). 
The first fruit of our collaboration was a joint paper in which we pointed out the similarities 
between the response of adults to the loss of a partner and the response of young children to 
separation from their mothers (Parkes 2009 s. 29). 
Sörenson (1975) nämner att en sörjande behöver få hjälp att inte bara intellektuellt acceptera utan 
också känslomässigt uppleva dödsfallets faktum samtidigt som många människor, inte minst män, 
anser det som ett uttryck för svaghet att känna sorg och smärta. Därför behöver en sörjande få 
hjälp till en känslomässig förlösning. Men respekt för den sörjande gör att en inbjudan först 
måste komma. Sörenson (1975) påminner om att bindningarna inte är lösta så länge den affektiva 
sorgeprocessen inte har genomförts. 
 
Klein (1940) beskriver att i normalt sörjande har den depressiva positionen återupplivats genom 
förlusten av den älskade, modifieras igen och övervinns genom samma metoder som egot 
använde sig av i barndomen. Individen återinsätter sitt nyligen förlorade objekt samtidigt som de 
ursprungliga kärleksobjekten återupprättas, de goda föräldrar som han var i fara att förlora. 
Genom att inom sig återinsätta de goda föräldrarna samtidigt med den nyligen förlorade 
personen och återuppbygga sin inre värld som har upplösts och i fara, övervinner han sin sorg, 
återfår sin säkerhet och uppnår harmoni och frid.  
 
Pollock (1978) beskriver hur en lyckad genomgång av en sorgeprocess för med sig en källa av 
kreativ energi i det mänskliga livet, och påpekar att det är något som människor i dagens samhälle 
löper risk att förlora på grund av bristande respons på förlust och död, och grund av kortvarigt 
sörjande. Att öppet uttrycka affekter väcker motsvarande affekter hos andra. Det frigör till 
kreativitet och konstnärlighet Pollock (1978). 
 
Sörenson (1975) uttrycker detta som att den sörjandes inre värld har rivits sönder och den döde 
har även i inre avseende upphört att existera. Om hans inre objektvärld ska återvinna balans 
måste det goda objektet återinsättas. 
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Klein (1948) framhåller att depressiv ångest, skuld och strävan efter gottgörelse ofta upplevs 
samtidigt. 
 
Känsla av sammanhang 
Antonovsky (1991) bidrog med ett perspektivbyte, då han istället för att fråga vad som orsakar 
sjukdom frågade vad det är som gör att människor är och förblir friska och mår bra trots all 
stress, miljöpåverkan och ohälsosamma omständligheter som de utsätts för. Detta kallas känsla av 
sammanhang (KASAM) och grundar sig på tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Antonovsky kallar en familjemedlems död, tillkomsten av en ny familjemedlem, 
personliga framgångar och pensionering för livshändelsestressorer som skapar spänning. Styrkan i 
individens KASAM som upplever dessa händelser, avgör om följderna kommer att vara neutrala, 
skadliga eller hälsobringande.  
 
3 Tidigare forskning 
Artiklar söktes som visade på hur livet påverkades och förändrades av att bli änka eller änkling. 
Där märktes skillnader och likheter bland män och kvinnor i deras sörjande och hur sörjandet 
påverkades av vid vilken ålder de förlorade sin make/maka. 
Sökning har skett via databaserna Cinahl, Wiley, Medline, PubMed och Psyc info. Sökord: leva 
vidare, sorgegrupp, grief, mourning, parents, sharing grief, bereavement, widow, widower, sudden 
loss. 
 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Kramer (1997) visar i en kvantitativ studie hur 107 änkor anpassade sig till livet efter makens död. 
Enligt undersökningen bådade det gott för kvinnans anpassning till ett liv som änka om hon hade 
förmåga att separera ut sig från maken medan han ännu levde men var döende. Då kunde hon 
förbereda sig för ett liv utan honom. Resultatet analyserades utifrån de tre begreppen anknytning, 
separation och kommunikation. Anknytning betyder här att förbli känslomässigt och fysiskt nära 
sin make och kanske förneka att han är döende. En fråga var om den blivande änkan skulle 
samtala med maken om hans förestående död. En ärlig och öppen kommunikation makarna 
emellan var till hjälp. De olika tankarna förutsätter att maken har en dödlig sjukdom annars är det 
inte möjligt att förbereda sig. 
 
Bandini och Thompson (2013) gjorde en kvalitativ undersökning om 19 unga änkemäns 
erfarenheter. Med unga avses män med en medelålder av 38 år. Man gjorde återkommande 
intervjuer med dessa män 3 veckor, 8 veckor 13 månader och 2-4 år efter hustruns död och fann 
att den förtida förlusten orsakade två typer av svårigheter. De skulle handskas med djup sorg 
samtidigt som de avslöjade sitt annars outtalade beroende av äktenskapet och sin avlidna hustru. 
De kämpade med att vara fäder och i flera fall ensamma ta hand om sina barn. För att bygga upp 
sin identitet återvände de snabbt till arbetslivet och många började ”dejta” för att återgå till ett 
normalt liv som gifta. 
 
Till stor del har änkestånd och äktenskaplig förlust räknats som en kvinnlig fråga, huvudsakligen 
på grund av att i de flesta länder är det mest troligt att kvinnan överlever sin make, dels på grund 
av att hon ofta är den yngre när de gifter sig och att män har en benägenhet för tidigare 
dödlighet. Det finns inte heller ett ord som beskriver begreppet av äktenskaplig förlust för män 
lika tydligt som för kvinnor.  
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Få studier har undersökt änkemäns erfarenheter ur ett genderperspektiv som förutsätter 
maskulina frågeställningar. Bandini och Thompson (2013) använde longitudinella data från 
Harvard Bereavement Study, utförd av C. Murray Parkes och Robert Weiss 1964-1969, för att i 
en kvalitativ studie undersöka två frågor för att bättre förstå hur gender påverkar yngre mäns 
förluster. Den första frågan var hur hustruns förtida död påverkar en yngre man som har barn, i 
sin känsla av sig själv som man. Den andra frågan gäller hur änkemän gör för att lösa 
maskulinitetsdilemman. Ensamhet och tomhet, förlusten av hustruns tillit och förlusten av 
”spegeleffekten” där hon förstärkte hans positiva självbild, blev en ytterligare förlust av känslan 
av att vara betydelsefull, speciell, vacker, älskad eller älskansvärd. På frågan om änkemannen var 
deprimerad blev ofta svaret nekande, vilket var annorlunda än änkornas svar. Då undersökningen 
startades på 1960-talet har man i dag på 2000-talet kommit fram till att änkemän ofta beskriver 
symtom som idag räknas till beteenden som maskerar underliggande depression. Intensiva 
känslor av vrede, oro, otålighet, frustration, lust att ge upp, sömnsvårigheter, ökande ångest, 
drickande, rökande och minskande aptit. 
 
Black och Santanello (2012) gjorde en kvalitativ studie för att utforska 34 familjers reaktioner på 
att förlora en äldre make och far relaterat till deras världsåskådning. Man undersökte relationer 
mellan den efterlevande föräldern och de efterlevande vuxna barnen samt de vuxna barnen som 
syskon. Hur man påverkades varierade avsevärt mellan olika familjer. I en familj hade fadern som 
låg för döden skämtat bort vad som förestod genom att föreslå att familjen skulle undvika att visa 
känslor och i stället planera inköpet av en fin bil. I en annan familj hade änkan och de sex barnen 
gråtit tillsammans, men trots att de fortsatte tänka på den avlidne oavbrutet ville de undvika att 
”vältra” sig i sorgen. Det fanns alltså både berättelser om känsloladdat sörjande med tårar och 
gemensamt delande av sorgen och mer återhållen sorg. 
  
Hur följden blir för efterlevande och samhälle när sorgens uttryck blir kortvariga och 
sorgeprocessen inte helt genomgången undersöktes i en studie med 558 efterlevande bestående 
av 434 änkor/änkemän, 85 föräldrar och 39 vuxna barn av Fulton, Gottesman och Owen (1982). 
De visar att kvalitén på relationen som brutits genom döden har en markant effekt på den sorg 
som den efterlevande uttrycker. Förlust av make/maka eller barn är mer nedbrytande och tärande 
än förlust av förälder. Vuxna barn visade sig vara de som i minst utsträckning ville se den avlidne 
eller delta i traditionella riter kring begravning eller minnesstunder. Däremot rapporteras mer 
känslor av skuld och fientlighet mot andra på grund av dödsfallet, från denna grupp. Det blir en 
kortvarig sorg, utan sorgearbete, kanske beroende på att de har sörjt i förväg. Sörjandet har gjorts 
privat och det offentliga sörjandet har minskat, vilket visas i en minskning i att visa sorg öppet 
och att annonsera dödsfall. I denna undersökning hänvisas till Pollock (1978) som visar att en 
lyckad genomgång av en sorgeprocess beror på att man har kunnat uttrycka sina känslor och få 
gensvar av andra.  
 
Reed (1998) har gjort en kvantitativ studie med stickprov tagna från en population om 179 fall av 
suicid och 285 fall av död gnom olyckshändelse och som fokuserar på att kunna förutsäga risk-
faktorer för den efterlevande vid förlust av en anhörig genom plötslig död. Ett förväntat dödsfall 
är omstörtande och nedbrytande, men ett plötsligt och oväntat dödsfall, som sker abrupt och inte 
är att härleda från någon tidigare skada, medför dessutom svårigheter att handskas med 
vardagslivet. Vid död genom olyckshändelse är överraskningsmomentet större än död genom 
suicid eftersom den senare ofta har föregåtts av försök.  Dödssätt, de efterlevandes karaktär och 
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samhällelig support är viktiga variabler för att förutsäga separationsångest och anpassning till livet 
efter förlusten av den anhörige.  
 
Carr, House, Wortman, Nesse och Kessler (2001) undersökte i en kvantitativ undersökning om 
äldres psykiska anpassning till änkestånd varierade beroende på om dödsfallet kom plötsligt eller 
var väntat och om effekterna påverkades av dödskontexten, det vill säga om den döende fick 
terminalvård i hemmet eller på institution, make/makas ålder vid dödsfallet och om paret hade 
samtalat om döden. 210 änkepersoner (kvinnor och män) som hade deltagit i CLOC-studien som 
berör människor över 65 år och till vilken uppgifter insamlades 1987-88 med 1532 
intervjupersoner som hade intervjuats 6, 18 och 48 månader efter make/makas död, intervjuades 
om effekterna av förvarning på mental hälsa och sörjande. Det visade sig att förvarning inte 
påverkade depression, vrede, chock eller allmänt sörjande 6 eller 18 månader efter dödsfallet. 
Förlängd förvarning förknippades med förhöjd ångest både 6 och 18 månader efter dödsfallet. 
Plötslig död förhöjde påträngande tankar hos den efterlevande endast vid 6-
månadersuppföljningen. Plötslig död associerads med något högre nivåer av saknad hos kvinnor 
men något lägre nivåer av saknad hos män både 6 och 18 månader efter förlusten. 
Undersökningsresultatet ifrågasätter den vitt spridda uppfattningen att sorgen är svårare om 
döden kommer plötsligt och låter förstå att det finns ett mer komplext förhållande mellan sorg 
och omständigheter kring äktenskaplig förlust. Förlängt sörjande, som innebar att en dödssjuk 
person har vårdats en längre tid före döden, ökade ångesten hos både män och kvinnor. 
 
Efter förlusten av en livskamrat upplevde många änkor och änklingar att de såg och/eller hörde 
sin förlorade make/maka vilket har undersökts av Troyer (2014) och Grimsby (2007). 
Troyer (2014) undersökte äldre änkemäns PDE, Post Death Encounters, efter-döden-möten,   
änkesyner, känslor av närvaro och sinnesförnimmelser, som till exempel att man såg den döda 
eller hörde den dödas röst eller kände en doft som förknippades med den döda. Ett 
urvalskriterium till undersökningen, var att deltagarna skull vara över 60 år, hade haft en PDE 
relaterad till sin hustru och hade inga kognitiva brister. Deltagarna i studien förklarade att mötena 
och upplevelserna överensstämde med deras individuella andliga/religiösa världsuppfattning. Det 
framkom beskrivningar av livfulla drömmar om den döda, symboliska upplevelser av att höra en 
betydelsefull sång, se en regnbåge eller få ett telefonsamtal utan att någon hördes på linjen. Alla 
deltagare hade omedelbart insett att deras PDE: s var kvalitativt helt annorlunda än andra 
händelser och beteenden som associeras med sörjande. De kunde tydligt visa på skillnader mellan 
deras PDE: s och andra erfarenheter som intensiv längtan och livfulla drömmar. 
 
Grimsby (2007) har beskrivit änkesyner och även vårdares sörjande i detta änkeprojekt. I båda 
Grimsbys skrifter talas om hur viktigt det är med sörjandestöd och att detta är något som bör 
åtgärdas. 
En viktig del i forskningsrapporterna har varit att beskriva betydelsen av att få hjälp och stöd 
efter en smärtsam förlust, både tillvägagångssätt och innehåll i sörjandestödet och att man går 
igenom sorgeprocessen helt. Grimsby (2009) har under en lång följd av år studerat 
sorgereaktioner och sörjandestöd. Hon visar på betydelsen av änkegrupper där man kan komma 
precis som man är och möta andra i liknande situation.   
 
3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Skeie (1997) menar att många bär på sår och skador som har samband med sorg. Varje människa 
måste bestämma hur mycket av sorgen hon kan eller vill dela med andra. För sin egen del hade 
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han en upplevelse av att ny sorg hade en förlösande effekt på en del gammal sorg som han inte 
hade tagit itu med. Josefsson (2011) menar att sorgearbete är ett arbete som är tungt och 
smärtsamt. Därför kan det vara svårt att orka med annat arbete under sorgetiden. Trötthet och 
modlöshet kan vara handlingsförlamande. Saknaden gör ont och tomheten är stor. Livet känns 
meningslöst och skuldkänslor kan ta stor plats. Ibland kommer ilska över det som hänt. Känslor 
tar tid och kraft, och genom att de får finnas och uttryckas i ord sker läkning. Då behöver det 
finnas någon som tillåter känslor och hjälper till med att formulera känslor. 
 Alla sörjande skulle ha stor nytta av att enskilt eller i grupp få uttrycka sina känslor. Förutom att 
samtala i en grupp eller med en annan människa föreslås tillåtelse att föra ett inre samtal med den 
som har dött, och så får en ny gemenskap växa fram då den eller de avlidna på ett oförklarligt sätt 
kan kännas mycket nära. Så kan en inre dialog fortsättas tillsammans med dem som man ville lära 
av när det gällde deras sätt att leva och tänka. Det inre samtalet kan rymma uppskattning, 
tacksamhet och kanske även fördjupad kärlek. Det kan också innebära uppgörelser, besvikelser 
och vrede. Detta menar Josefsson kan behövas för att kunna bearbeta och komma fram till 
försoning, läkning och frihet i relation till den som har dött (Josefsson 2011). 
 
Begravningen 
På ett dödsfall följer en begravning. Den kan ske efter religiös eller borgerlig ritual och med mer 
eller mindre deltagande när det gäller utformning av de efterlevande. Cullberg (2010) menar att 
jordfästningen blir en obegriplig eller plågsam akt. Tiden efteråt karakteriseras ofta av ensamhet 
eftersom bekanta vill vara taktfulla och inte störa. Stödet från grannar och släktingar uteblir ofta 
eftersom det känns pretentiöst att tränga sig på för den som bor i samma trappuppgång och 
anförvanterna bor ofta på långt avstånd (Cullberg 2010). 
Kjällström (2001)upplevde att man sökte ”vilan i ritualerna”. Det beskriver han från en sorge-
grupp som träffades efter brandkatastrofen 1998 i Göteborg. 
 
4 Frågeställningar 
1. Vad underlättar viljan att leva vidare?  
2. Vad försvårar i det fortsatta livet? 
3. Hur påverkar eventuella barn sörjandet? 
 
5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 
Deltagarna var 4 kvinnor och en man, alla pensionärer i åldrarna 64 – 78 år. 
Alla hade deltagit i en Leva vidaregrupp inom Svenska kyrkan efter förlust av sin livskamrat efter 
att ha varit gifta 30 – 55 år. 
Inbjudan att delta i undersökningen gick till deltagare i en grupp som pågick våren 2014.  
Denna grupp, med sex medlemmar, informerades vid avslutningen i början av april att ledaren på 
sin psykoterapeututbildning skulle skriva en uppsats och valt att försöka intervjua medlemmar 
från en Leva vidaregrupp. Det påtalades att uppsatsen inte hade något med arbetet i gruppen att 
göra. Ett brev med inbjudan skulle skickas och på deltagarnas önskan bestämdes också att 
ledaren dessutom skulle ringa upp alla. En av gruppdeltagarna tackade nej till deltagande i 
undersökningen.  
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5.2 Undersökningsmetod 
Denna studie är gjord med den fenomenologisk/hermeneutiska vetenskapsteorin som grund för 
att göra en kvalitativ intervjustudie av explorativ art (Kvale & Brinkmann, 2009, Graneheim & 
Lundman 2003). Den fenomenologiska metoden vill objektivt beskriva människors upplevelser 
och och hermeneutiken vill tolka texter och samtal och finna en gemensam och giltig tolkning.  
Den kvalitativa metoden har länge kommit i andra hand eftersom forskningen ofta inriktat sig på 
kvantifierbara undersökningar, gärna i stora serier, enligt den metodologiska positivismen under 
1900-talets mitt. Där räknas den kvalitativa intervjun som ovetenskaplig eftersom den har sin 
grund i en interpersonell interaktion och intervjudata består av uttalanden som bygger på 
tolkningar. Auguste Comte som grundade den klassiska positivismen menade att sociala fenomen 
vara alltför komplexa för att underkastas matematisk analys. Det gäller att skilja dessa 
positivistiska ansatser åt. Genom att människor själva beskriver sina upplevelser fås ny kunskap 
om mänskliga erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009).  
En kvalitativ metod valdes och har gett en stor mängd data om ett fåtal personer. Därigenom 
erhölls mycket information om deras upplevelser men ingen statistisk validitet. Den interna 
validiteten är hög, eftersom deltagarna har talat sanning för intervjuaren. Hur det är med extern 
validitet, om det stämmer med andra, är svårare att bedöma. Någon statistisk generaliserbarhet är 
inte målet med kvalitativa studier. Ändå kan vi sträva efter en analytisk generaliserbarhet genom 
att resultaten överensstämmer med resultat från andra studier, att de stämmer med kända och 
bekräftade teorier och genom att man får ett igenkännande både från människor som tillhör 
målgruppen för studien (i detta fall människor som upplevt en nära anhörigs död) och från andra 
forskare.  
När det gäller reliabilitet, som avser resultatens tillförlitlighet och studiens eventuella reproducer-
barhet (Kvale & Brinkman 2009) och med tanke på undersökningens ämne är intervjuarens 
uppfattning att de intervjuade antingen har sagt precis som de har upplevt det som frågas efter 
eller inte svarar alls. Intervjuarens reliabilitet visas i att noggrant följa intervjuguiden och att 
följdfrågorna hölls nära huvudfrågan för studien.  
 
5.3 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor, och 
följt en frågeguide (bilaga 3). Områdena som skulle undersökas omfattade vad som hjälpte 
intervjupersonen att behålla livslusten efter sin förlust av livskamraten och i vilken mån tidigare 
förluster gjorde sig påminda och försvårade sorgbearbetningen.  
Frågorna har fördjupats genom användning av följdfrågor  
 
5.4 Bearbetningsmetod 
Bearbetningsmetoden är en kvalitativ innehållsanalys där det förutsätts att verkligheten kan bli 
tolkad på varierande sätt och förståelsen är beroende av subjektiv tolkning. Intervjuerna 
innehåller många betydelser och det innebär alltid någon nivå av tolkning när man närmar sig en 
text. Begrepp som används inom kvalitativ innehållsanalys: Manifest och latent innehåll, 
analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstrahering, innehållsområde, kod, kategori och tema 
har använts för bearbetningen av intervjuerna i detta arbete. En intervju är en analysenhet. Den 
kan delas in i flera innehållsområden, beroende på innehåll. Därefter delas texten in i 
meningsenheter som kondenseras. De kondenserade meningsenheterna abstraheras och förses 
med en kod. Hela kontexten ska tas i beaktande när man kondenserar och benämner menings-
enheter med koder. De olika koderna jämförs och sorteras in i underkategorier och kategorier. 
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Den latenta meningen som kommer fram ur kategorierna bildar temat (Graneheim & Lundman 
2003). 
Bearbetningen inleddes med genomlyssning av de fyra inspelade intervjuerna, som därefter 
transkriberades i sin helhet med dialektala uttryck, felsägningar, känsloyttringar och hummanden 
samt intervjuarens frågor. Därefter har en genomläsning skett av alla fem intervjuer vid flera 
tillfällen för att få en uppfattning om innehåll och struktur i intervjuerna. Samtliga menings-
enheter i intervjuerna har identifierats och kodats varefter koderna har skrivits upp på ett stort 
blädderblocksark, främst med intervjufrågorna som ledning. Därefter avlyssnades intervjuerna en 
gång till för att se till så att alla meningsenheter fått en kod. Koderna abstraherades till kategorier.  
 
5.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes 9-24 april 2014. Tre intervjuer gjordes i deltagarnas hem och två i den 
lokal där Leva vidaregruppen träffades vid sina möten. Fyra intervjuer spelades in och varade i 
46-59 minuter vardera. Vid den tredje intervjun fick ett batteribyte ske vilket troligen har gjort att 
något av det sagda föll bort, men svaren på frågorna finns med. Den femte intervjun spelades 
inte in utan antecknades, på informantens önskan. Intervjun varade 75 minuter. Under denna 
intervju gjordes stödanteckningar, vilka sedan skrevs ut. Därför finns denna intervju endast i 
skriftlig form.  
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
Lagen om etikprövning som avser människor (2003:460) har beaktats. Syftet med lagen är att 
skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, men enligt §2 
omfattar den inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller 
på avancerad nivå.   
Vetenskapsrådets (2004) fyra krav för samhällsvetenskaplig forskning innefattar informations-
kravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att de som medverkar i studien ska ha fått tillräcklig information om vad studien innebär för att 
kunna ta ställning till om man vill medverka i den, att det är frivilligt och att man får avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet innebär att man har blivit tillfrågad om man vill delta i studien och 
så givit sitt samtycke före undersökningens start. Man ska ha rätt att självständigt bestämma hur 
länge och på vilka villkor man vill delta utan att det medför negativa följder och man får inte 
utsättas för otillbörlig påverkan till att delta eller avbryta sin medverkan i studien. 
Konfidentialitetskravet ska tillgodoses så att den deltagandes identitet är skyddad och att ingen 
utomstående kan identifiera enskilda människor. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som är 
insamlade för forskningsändamål inte får användas i kommersiellt syfte eller för åtgärder som 
påverkar de berörda. 
Information om intervjun fick var och en per post (bilaga 1) och sedan vid ett telefonsamtal då 
mötesplats och tid bestämdes. Vid intervjutillfället fick informanten skriva under en blankett 
angående samtycke till att delta i intervjun (bilaga 2). Där framgick det att informanten hade 
möjlighet att när som helst, utan att ange skäl, avbryta sitt deltagande i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet får anses tillgodosett genom att deltagarna i studien har försetts med alias 
och att vissa uppgifter som skulle kunna bidra till identifiering av intervjupersonerna utelämnats 
eller ändrats. Nyttjandekravet tillgodoses genom att intervjuerna endast används till denna 
uppsats och raderas efteråt. De undertecknade formulären för samtycke förvaras i ett 
säkerhetsskåp, liksom de transkriberade intervjuerna. Där är alla deltagare försedda med alias. De 
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inspelade intervjuerna förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne som också förvaras i 
säkerhetsskåpet. 
Att forskare och gruppledare var samma person är inte det ideala tillvägagångssättet i en 
undersökning. Det fanns en ytterligare ledare i gruppen, som inte utförde någon undersökning. 
Till denne kunde man ha vänt sig om man inte hade velat delta, men inte säga det till forskaren. 
För övrigt var det till hjälp att en gruppdeltagare tidigt sa nej till att delta i studien, det öppnade 
vägen för om någon annan hade velat utebli. 
 
7 Resultat 
Efter analys av svarsmaterialet framkom sju kategorier: 
Ansvar, vrede, skuld, dela sorg, behöva och behövas, magiskt - religiöst, framtiden. 
 
7.1 Ansvar 
Att vilja leva vidare innebar för intervjupersonerna att ta ansvar för det liv man har fått och de 
barn och barnbarn man har fått. Flera gruppdeltagare hade tidigt fått ta ansvar för syskon när en 
förälder hade dött i förtid. De var vana vid att ta ansvar och konstaterade att det var något man 
måste göra. Ansvar innebar både den egna inre övertygelsen om hur man skulle gå vidare med 
livet och det ansvar man kände gentemot livskamratens önskningar. 
I de fall där döden var väntad hade maken tydligt uttryckt det ansvar som lämnades över och vad 
den efterlevande behövde göra: reparera, renovera, sälja och återlämna lånade saker.  
 
- Som människor och delar av ett samhälle har vi alla ansvar för oss själva och varandra. 
 
- Jag känner att jag vill göra klart det som min man och jag bestämde förra året att vi skulle göra. 
- Du skall flytta till din son, sa min man. 
 
- Vi åkte till min svärmor var fjortonde dag och hjälpte henne att städa och laga mat och så åt vi tillsammans. 
Nu frågar de inte efter mig och de säger att jag inte får hjälpa till med något. Då ringde jag och frågade henne och 
sa att jag vill att det ska vara som vanligt. Då gick det bra. 
 
- Jag plockar och gråter och slänger. Ingen annan ska se det som sparats. Det är mitt ansvar att sortera ut. 
 
- Vill inte göra barn och barnbarn ledsna. (De ska inte behöva hitta något som är okänt och kan väcka anstöt.) 
 
7. 2 Vrede 
I sorgen finns ett mått av vrede. Alla ska dö, men när det sker upplevs det som att döden kom för 
fort även om den var väntad. Vreden ligger nära sorgen eftersom en betydelsefull person har 
tagits från oss. Man riktar vreden mot en gud, mot sjukvården, ja, många olika håll utan att det 
egentligen finns orsak att anse att någon är skyldig. Sorgens smärta uttrycks ibland med tårar och 
ibland med vrede. Många som sällan uttryckt vrede tidigare får i sorgen lättare att göra det. 
 
- Varför ska jag vara ensam! 
 En kvinna hade anlitat snickare till huset på landet. Förrådet skulle renoveras och ritningarna var 
gjorda, men när hon kom dit var arbetet inte ens påbörjat. 
 
- Då blev jag jättearg och ringde upp dem och frågade vad de höll på med! Det var skönt att få bli arg. 
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I ett fall då den anhörige hade suttit i dagar och nätter vid dödsbädden men den sjuke dör när 
hon har gått ut ett ärende. 
 
- Jag tänkte, varför gör du på detta viset, jag sitter här så mycket och så dör du när jag åker hem och då åkte jag 
inte – då brydde jag mig inte om att åka dit och titta på honom. 
 
Vreden mot ensamheten och att andra har varandra: 
 
- De jävla myspysfredagarna är värst! 
 
 
7.3 Skuld 
Skuldkänslor kan komma både för att man kan tro att man har bidragit till eller på något sätt 
orsakat att döden kom just när den kom. Det kan också finnas skuldkänslor för något ouppklarat 
i det gemensamma livet, något där man var oense om och aldrig hade bearbetat och förlåtit eller 
kunnat om förlåtelse för. 
 
En make dog och föll på ett stenlagt golv. Troligen dog han av hjärt- eller hjärninfarkt och föll 
sedan, men det faktum att han föll och slog huvudet i golvet gjorde att hustrun kände skuld för 
att ha orsakat eller bidragit till hans död.  
 
- Det var jag som var envis och skulle ha dom där klinkersen där, så det tänker jag ibland att om jag inte hade 
lagt dit dom så vi hade haft en mjuk matta så hade han kanske sluppit den där stroken. 
 
En annan kände skuld för att ha varit för ivrig med att förbereda flyttning och städa ur huset, 
medan maken ännu levde. 
 
- Ja, vi packa den lilla bilen med skräp, han kunde fortfarande köra, men inte bära – så körde vi till tippen – å 
han verka inte ledsen för det. Men nu har jag tänkt efteråt så här att – han gick bort så – det kanske berodde på 
att vi lämnade vårt hus så hastigt. Och det är mitt fel. Har jag påskyndat…Det är kanske bättre för de andra i 
gruppen som bor kvar i det som var deras gemensamma hem. 
 
Dottern till den pappan som hade ”passat på” att dö när hon åkte hem för att amma sitt barn 
”hämnades” genom att inte gå på visningen av honom. 
 
- Jag ångrar att jag inte åkte dit och såg honom. 
 
7.4 Dela sorg 
Att dela sorgen med andra som hade förlorat sin livskamrat framkom som något av de viktigaste 
för intervjupersonerna. Mötena med andra i samma situation hade varit av avgörande betydelse. 
Mellan barnen kunde det vara svårt att dela sorgen.  
- Det är först när man själv har varit med om en makes eller makas död, det är först då man förstår djupet av 
det. 
 
Förlusten av livskamraten är annorlunda än andra förluster. 
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- Jo, i andra förluster så har man ju fortfarande sitt vardagliga liv och sitt hopp. Hoppet finns kvar och tron finns 
kvar på att det kommer att bli…då vet du att sorgen går över. 
 
Delande av sorgen. 
 
- Ja, men det gör vi, min dotter och jag. Fastän inte så som man föreställer sig det, liksom att man tjuter och gråter 
och river sönder sina kläder och så. 
 
- Ja det har vi faktiskt eh i alla fall det jag har kunnat litegrann så har vi gråtit ihop. Mina döttrar gråter mycket 
men jag kände att jag behövde vara stark, stark. Vi pratar mycket om pappa. 
 
Dottern till en av intervjupersonerna bearbetade sorgen med praktiskt arbete och när hon klädde 
pappan för kistan och hjälpte till med annat som behövdes för att han var död, sa hon: 
 
- Det här gör jag för min pappa. 
 
- Jag har gråtit ihop med min svägerska. Tårarna är läkande, men känslomässigt blir jag uttömd. 
 
En kvinna som hade flera barn med en tidigare make sa angående att dela sorgen: 
 
- Inte med pojkarna, men jag och döttrarna pratar gärna om honom. Särskilt den yngsta sörjer, hon var ju bara 
fyra år när vi träffades. Och dom berättar vad barnbarnen har sagt också. Pojkarna pratar om honom när det 
gäller praktiska saker som han gjorde. Då kan de säga att de saknar honom. Alla grät på begravningen. 
 
De intervjuade gav uttryck för att de ibland saknat att de inte kunnat gråta eller på annat sätt visa 
sina känslor.  
 
- Nu vill jag gråta, men jag kan inte! 
 
Att de som man vill dela upplevelser med har egen erfarenhet av sorg anges som viktigt. Man 
menade att man för att kunna förstå någons sorg måste ha upplevt sorg själv. 
 
- Jag är inte säker på att jag förstod min mors förlust efter min far. Jag tror inte man kan förstå det innan man 
har råkat ut för det själv. 
 
- Det var tur att jag fick vara med i denna gruppen, här vet alla vad man talar om. 
 
- Det har varit skönt att träffas på den här ”kursen” där alla vet hur det känns och ingen tycker att man är 
konstig, det har varit av avgörande betydelse för att leva vidare. 
 
Attityder och förhållningssätt hos andra diskuterades.  
 
- På den tiden så visste folk inte vad dom skulle säga, å, tänk om hon börjar gråta, då visste dom inte vad dom 
skulle göra ”å gråt inte” i stället för ”gråt det är bara bra att du gråter, tårar är läkande.” 
 
- Min svägerska ringde varje kväll och pratade en timme. Vi har gråtit ihop. 
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7.5 Behöva och behövas 
När man sörjer minskar kraften, den går åt till sorgen. Men flera deltagare uttryckte hur 
betydelsefullt det kändes att man fortfarande behövdes, att det inte tog slut med den förlorade 
livskamraten, som i sin tur hade fyllt ett stort behov. När det gällde att behövas, så var det 
huvudsakligen för barnpassning och att se till grannars hus när de var bortresta. När det gällde att 
behöva, så handlar det om behovet av närhet och tröst, hjälp med praktiska saker, men mest om 
att möta någons blick och utbyta några ord, varje dag.  
 
- Jag har ju mina barn och mina barnbarn. Dom passar jag minst två gånger i veckan. 
 
- Jag ska söka upp lite oxitycin - eller så ändå mer bära barnbarnet, det yngsta som  e e elva månar när hon ska 
dra å nypa mej i armhåret så här va, de e rätt behagligt, det är lite medicinskt så där. Lagom. Å sen krama 
barnbarnen e ju också, men de e ju så kort, dom e ju pojkar, vet du det ska bara va… 
 
- Min dotter ringer och bjuder på middag flera gånger i veckan och när hon är bortrest så skajpar vi (pratar via 
Skype). 
 
- Min son har hjälpt mig att sätta in larm. Mina barn tyckte att jag behövde ha det nu, när jag är ensam. 
 
7.6 Magiskt – religiöst 
När någon dör väcks hos många tankar på meningen med livet. Frågorna om någonting, en själ, 
lever vidare någonstans eller om det ”bara” var en kropp kan väcka funderingar. En del 
människor har en bestämd uppfattning eller tro som hjälper dem att hantera tankarna som 
kommer. Hos andra väcks de för första gången eller på ett annat sätt om det hade gått lång tid 
sedan man hade varit med om en närståendes dödsfall. En del av de intervjuade upplevde 
händelser i anslutning till dödsfallet som fick en speciell – i vissa fall magisk betydelse. Angående 
jordfästningen, begravningsgudstjänsten, lutade deltagarna åt betydelsen den har genom att man 
får vila i ritualerna. Döden i sig är obegriplig och smärtsam, men begravningsgudstjänsten hjälpte 
dem på vägen mot att komma vidare i sorgearbetet.  
 
- Prästen kom och sa att Döden hade varit på besök, men jag tänkte han hade säkert en skyddsängel också som 
var med och hämtade honom. För så tror jag att det fungerar, ser du. Människan har en bestämd tid man får 
vara på jorden och sen blir man hämtad. 
 
- Jag ringde till min svägerska för att säga till henne att bjuda till och hälsa på min svärmor, hennes mamma. Å 
då var min man död och jag brukar aldrig ringa henne! 
 
- Precis när morfar dog lekte barnbarnet och jag Törnrosa och byttes om vem som skulle vara prinsen och väcka 
prinsessan ur sömnen, döden! Vi lekte Döden! 
 
- Jag har samma rutiner som vi hade å tog fram hans fotografi å pratade med honom ”nu ska vi titta på TV”. 
 
- Jag ordnade en minnesgudstjänst för min far efter 60 år och la en stor fin krans. Då släppte sorgen. 
 
- Jag kom att tänka på en psalm som har börjat betyda mycket för mig. Vi lärde oss den i skolan, men inte 
förrän nu har den fått en större mening.  
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7.7 Framtiden 
Efter förlusten av sin livskamrat möter man vardagslivet på nytt. Nu är allt annorlunda och det 
mesta måste man planera själv och ta hand om utan hjälp. 
Framtidsplanerna var svåra att formulera för intervjupersonerna om det inte gällde att hur de 
skulle uppfylla den avlidnes önskningar om vad som skulle utföras.  
De flesta kunde inte planera längre än till den närmaste framtiden, var de skulle göra av 
livskamratens kläder och sortera papper. Mest handlade pratet om framtiden om vad man inte 
kunde eller ville göra. 
 
- Det som har fått mig att vilja leva vidare är att jag har haft ett hopp om en god framtid, men när min fru dog 
försvann allt detta. 
 
- Jag kan inte tänka mig att flytta någon annanstans utan honom. 
 
- Jag ska flytta till landet. Jag kan inte ha två ställen. 
 
- Jag ska resa till Sydafrika med mitt barnbarn i september. Det är en resa jag längtar efter. Jag har gjort flera 
resor med mina barnbarn förut, både till Egypten och till Indien. 
 
- Jag ska bo själv. Jag måste bo själv. Så kan jag komma och vara barnvakt om barnbarnet är sjuk. 
 
- Jag har en mycket stark framtidstro å hopp om mänskligheten, vet du, att det ska bli en fin värld att leva i. Vi 
är som systrar och bröder alla på jorden, vet du. 
 
 
8 Diskussion 
Alla intervjupersoner och den person som inte ville delta i studien har under hösten deltagit i en 
återträff i den leva vidaregrupp som de hade deltagit i och var glada över att få möjlighet att ses 
igen. Flera kom överens om att fortsätta att träffas eftersom gemenskapen och samtalen med 
varandra har varit till stor hjälp för att leva vidare. Vid den träffen hade de börjat vända blickarna 
utåt och bekymra sig över hur det ska bli för andra sörjande. Ska denna verksamhet fortsätta och 
hur får människor veta att den finns, frågades. 
Studiens intervjupersoner hade förlorat sina livskamrater mer eller mindre krisartat. Några hade 
upplevt traumatiska förluster tidigare som de i minnet hämtade erfarenheter från. Flera hade 
upplevt stora svårigheter med att återfå livslusten och att känna livet meningsfullt efter livs-
kamratens död. Främst berodde detta på ensamhetskänslor och att man inte längre hade den 
personen kvar som hade varit mest betydelsefull att dela vardagens problem och glädjeämnen 
med.  
Man delade inte sorgen med sina barn i någon större utsträckning, men fick till stor del praktisk 
hjälp av dem. De som hade barnbarn kände tröst av att ha fysisk kontakt med dem, få och ge 
kramar och smekningar, och även prata med dem. Några barn hade psykiska problem vilket 
förvärrade sorgen. Nu fanns inte längre den som man hade delat det svåra med. 
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8.1 Metoddiskussion 
Det är ett etiskt dilemma att ställa frågor till efterlevande om deras sorg. Man riskerar att riva upp 
känslor och upplevelser som personerna har försökt lägga bakom sig. Vad som är en risk är också 
en möjlighet. Deltagarna fick ett naturligt sammanhang att få dela med sig av sin sorg och saknad. 
Metoden påminner om terapisituationen och kräver återhållsamhet och uppmärksamhet från 
intervjuarens sida, så att det inte blir en terapisession. Att intervjun kan ha en terapeutisk effekt 
skadar inte, men det krävs att man begränsar sig så att man inte hamnar i något som inte är 
avsikten med intervjun. 
Frågorna i guiden lockade fram svar och berättelser som väl fyllde det efterfrågade i under-
sökningen. Undersökningen har validitet för att intervjuaren har valt öppna, breda 
frågeställningar och lyssnat till intervjupersonerna utan andra kommentarer än sådana som har 
gett intervjupersonerna möjlighet att utveckla svaren. Därmed inte sagt att ämnet är slutforskat i 
och med denna undersökning. Det finns andra aspekter att belysa och undersöka när det gäller att 
leva vidare efter en svår förlust. 
Det kan vara ett etiskt problem att ha dubbla roller, som gruppledare och som intervjuare. Min 
första uppgift var att samla deltagarna i en grupp och genom gemenskapen få dem att må bättre 
och sedan bytte jag roll och som intervjuare var uppgiften att få ut så mycket information som 
möjligt av dem. Det fanns en risk att de blandade ihop rollerna och sade mer än de egentligen 
ville.  
Vad gäller urvalet så hade det varit att föredra att ha en ”ren” intervjusituation där intervjuare och 
intervjupersoner var obekanta för varandra, så att det inte blev en sammanblandning av rollerna 
som gruppledare och intervjuare och en skadlig maktasymmetri, men detta var vad som lät sig 
göras och alla som deltog bidrog hade möjlighet att avstå eller avsluta deltagandet när som helst, 
men delade villigt med sig av sina erfarenheter. I studien har avsikten med metodvalet varit att 
utforska deltagarnas erfarenheter av att leva vidare efter förlusten av en livskamrat. Metoden är 
vald utifrån studiens avsikt att förstå så mycket som möjligt av människors upplevelser genom 
deras egna berättelser och beskrivningar. 
  
 
8.2 Resultatdiskussion 
De huvudresultat som framkom var betydelsen av att få känna igen sig i varandras upplevelser av 
sorgens olika faser där man ibland kände sig rädd för att man var konstig. Att man kunde sitta 
fast i vad man skulle sortera och slänga, av vreden som lättare än tidigare kunde blossa upp och i 
viss mån skuldkänslor. Det viktigaste var att man här hade fått en mötesplats där man hade lärt 
känna personer som hade gått igenom en förlust, som man själv. 
 
Ansvar 
Alla intervjupersoner har varit barn och förlorat föräldrar, i vissa fall mycket tidigt, då de 
dessutom fick ta ett stort ansvar för småsyskon och vara till hjälp för den efterlevande föräldern. 
Då hade man inte fått utrymme för att sörja för att den efterlevande föräldern i sin sorg inte 
orkade med barnets sorg. Det har också förekommit regionala skillnader när det acceptansen att 
sorg uttrycktes offentligt. Med ansvar avsågs också att ta hand om uppgifter som livskamraten 
hade lämnat efter sig och mer eller mindre tydligt hade överlämnat till den efterlevande. 
Buber skrev ”varje levande situation kräver ett yttrande av dig, ett som du inte kan ha liggande 
färdigt. Den kräver något som inte har funnits förut. Den kräver närvaro, ansvar, dig.” (Buber 
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1953 s.133). Han beskriver den människa som har en beredskap att ta ansvar för sitt liv som 
helhet och handlar adekvat i en given situation som ”en stor karaktär”.  
I samspel med andra människor formas våra roller, attityder, normer och värderingar. Där skapas 
den moraliska bedömning som avgör när och hur vi tar ansvar (Heberlein 2008.) 
Vid bearbetning av materialet uppkommer tankar om det omtalade ansvarskännandet även kan 
innehålla en del av den neurotiska arbetslust som kan överfalla en sörjande då man omedvetet vill 
hålla undan sorgen. Det påminner om Konrad Lorenz berättelse för John Bowlby om gåshonan 
som hade mist sin hane. Först sökte och lockade honan frenetiskt och flög ut och sökte över 
ängarna. Sedan gick hon in i depression, då rörelserna blev långsamma, ögonen verkade mindre, 
hon blev hopsjunken och verkade mindre benägen att flyga eller ha någon social kontakt (Bowlby 
1961).  
 
Vrede 
En av intervjupersonerna berättar om sin fars död och hur hennes vrede väcktes av att pappan 
dog medan hon åkte hem för att amma sitt barn. Hon hade suttit troget vid hans sjukbädd och 
lämnade honom för ungefär en timma. ”Då passade han på att dö.” Som ”bestraffning” lät hon 
bli att gå på visningen, vilket hon alltid har ångrat.  
En änka som tyckte att alltför mycket hade lastats på henne efter makens död kände också stor 
vrede men det riktades mot dem som skulle hjälpa henne, när hon inte tyckte att det gick fort 
nog. 
Att känna vrede är normalt efter en förlust. En osäker anknytning kan medföra en onormal 
vrede, (Parkes 2009), men något sådant undersöktes inte här. Vreden beror på att man har blivit 
berövad en betydelsefull person och vreden kan också bero på den frustration man känner av att 
inte längre få det stöd och den kärlek som den förlorade livskamraten gav. 
 
Skuld 
En änka kände skuld för att hon trodde att hennes ommöblering hade bidragit till makens död. 
Känslan att den skada som tillfogats det älskade objektet beror på subjektets aggressiva impulser 
anser Klein (1948) vara kärnan i skulden. Här hjälper inte ett objektivt utifrånperspektiv som 
säger att subjektet är oskyldigt utan där måste gottgörelsen till för att reparera den inre eller yttre 
relationen. 
Ensamhetskänslor, skuldkänslor och sorg är tre olika fenomen men upplevs ofta höra ihop 
(Parkes 2009). Det kan vara normala känslor som hör ihop med faktisk ensamhet, verklig skuld 
och sorg efter en förlust, men om det verkar stämma dåligt med verkligheten så kan det 
härstamma från en osäker anknytning. 
 
Dela sorg 
Studien har visat hur oerhört betydelsefullt det är för den sörjande att få dela sorgen med andra i 
samma situation genom samtal för att få mod att leva vidare. Delandet har inte främst inneburit 
att man har gråtit tillsammans utan att man har upplevt sig bekräftad och förstådd på ett djupt 
inre plan. När det gäller samtalet var det viktigt att de/den lyssnande verkligen lyssnade, gärna så 
att man gjorde sig främmande för situationen/händelsen så att man ställde många frågor, inte för 
att avbryta eller vara oförstående utan på detta sätt hjälpa den sörjande att få sätta ord på sina 
upplevelser och känslor och om möjligt få gråta ut. Antonovsky (1991) menar att upplevelsen att 
få känna igen sig i varandras upplevelser är av avgörande betydelse. 
Att dela sorgen med barnen har inte inneburit att man har gråtit ihop speciellt mycket, utan att 
barnen har tagit ansvar, stöttat och hjälpt den efterlevande föräldern med praktiska saker och att 
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fatta beslut. Den efterlevande har också fått bekräftelse på att vara behövd främst som 
farmor/morfar. Dela sorgen med varandra som grupp var mer betydelsefullt än med barnen. 
Troligen har generationsklyftorna betydelse, men också att det är annorlunda att sörja en förälder 
än en make. Sorgen behöver inte vara större, men innehåller andra komponenter. Sörjandet kan 
innehålla en del egoism ”det var mammas sorg” och var det så mamman kände det så var det 
bättre för barnet att få stöd av någon annan. Tonåringar verkade ha svårare sorgereaktioner än 
barn och unga vuxna. De känner större vrede och irritabilitet mot andra människor. Åldern hos 
barnen till dem som deltagit i studien har säkert inverkat på om de har velat dela sorgen med sin 
efterlevande förälder, men det är också så att två av barnen hade psykiska problem som kan ha 
medfört deras ovilja att delta i begravning och minnesstund. Ett av dem ansåg sig ha tagit farväl 
vid dödsögonblicket då han var närvarande. Enligt Fulton et al. (1982) är de unga vuxna mindre 
benägna att se den avlidne. 
Fast det inte kom så mycket svar på frågan om att dela sorg med barnen så kom det fram 
berättelser om hur det var att som barn förlora en förälder. Eftersom deltagarna i intervjun var 
valda ur en grupp som hade förlorat sin livskamrat så var det inte självklart att det skulle komma 
svar på frågan ”ny sorg väcker gammal, hur blev det för dig?” Men det blev en fråga som fick stor 
betydelse. Detta är den större del information som förmedlades angående att dela sorg med barn, 
det vill säga att intervjupersonerna inte hade delat sorgen med sina barn i speciellt hög grad om 
man menar genom att till exempel gråta tillsammans. Det som kom fram var i stället minnena 
från egna förluster av föräldrar. I två fall var det också stor sorg över förlusten av syskon, som 
man särskilt hade fått ta ansvar för. (Klein 1940). 
Ett skäl till att man inte gråter så mycket tillsammans kan vara att barnen inte sörjer lika djupt 
som föräldern (Fulton et al. 1982). Pollock (1978) menar att sörjandeprocessen är en viktig källa 
till mänsklig osjälviskhet och det är en stor förlust av kreativ energi som kunde komma ur 
bearbetningen om inte samhällets respons på den som sörjer fortsätter att minska. Pollock (1978) 
beskriver vidare att en lyckligt genomgången sorgeprocess resulterar i kreativitet. För den som 
har talang kan det innebära ett nytt konstverk och för andra kan kreativiteten manifesteras i en ny 
relation, förmåga att känna glädje och tillfredsställelse (Pollock 1978). Bland intervjupersonerna 
märktes detta i en ökad osjälviskhet och engagemang för andra sörjande med deras önskan att det 
skulle finnas en ”sörjaregrupp” för dem. Kreativiteten visade sig till exempel hos kvinnan som 
ordnade en minnesgudstjänst 60 år efter sin fars död. Flera planerade att delta i bussresor till-
sammans och några gick på en sykurs ihop. 
Det offentliga sörjandet har minskat enligt (Fulton et al. 1982). Detta sker även i Sverige. Det vill 
säga att kungöra dödsfall i tidningsannonser, att ha speciella kläder, sorgband eller delta i 
återkommande riter eller på andra sätt visa sin sorg och förlust offentligt. På så sätt kunde man 
förr visa att man gick igenom en svår period i sitt liv och förvänta sig respekt och omsorg. Nu för 
tiden kan det bli så, om den avlidne var sjuk länge innan döden inträffade och vistades på sjukhus 
eller hospice, att det kan ha medfört en ”social död” och varken familj, släkt eller vänner tar en 
större notis om den faktiska döden när den inträffar. Det kan till och med bli så att det är 
personalen som arrangerar begravningen och är de som sörjer. (Grimsby 2007) säjer att personal 
som har arbetat med den avlidne har rätt att sörja och få tröst. 
En av de intervjuade berättade att fast det var kort tid maken vistades på boendet visade 
personalen att de delade sorgen och grät öppet med henne. De som berättade om anhöriga, en 
pappa och en faster som hade varit på längre sjukhusvistelser före sin död, berättade om hur 
mycket medlidande och hjälp som personalen hade gett. Grimsby (2007) beskriver både hur flera 
personalkategorier ger stöd och tröst, men också att det inte är något man självklart kan förvänta 
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sig. Kunskapen om var hjälp och stöd finns att få är dåligt spridd eftersom dokumentation saknas 
eller är bristfull (Grimsby 2007). 
 
Behöva och behövas 
Behöva och behövas är känslor som kan skifta. Man kan ha praktiska behov av hjälp, men också 
känslomässiga behov som en bekräftande kram eller smekning, eller oxytocinframkallande (”må 
gott”-hormon som framkallas av smekningar) beröring, som nämndes av en farfar. (Broberg et al. 
2006). Ett visst behov av att vara ensam framkom också i olika grad för olika personer, men de 
flesta tyckte att det var lättare att tillfredställa, man kan bara ta en promenad, sa några. 
Wennerberg (2013) menar att relation och närhet behövs för vår överlevnad och för att känna 
meningsfullhet.  
 
Magiskt-religöst 
Upplevelser av magiskt – religiös art var varken stora eller många, men det var tydligt att de 
förekom på olika sätt. Både att man hade upplevt den avlidnes närvaro (Troyer 2014) och hade  
haft föraningar på olika sätt, bland annat genom barnbarnens lek. Flera personer hade vid ett 
antal tillfällen upplevt att en fågel som sjöng vackert hade kommit när man kände sig nedstämd 
av sorgen. 
 
Framtiden 
Framtiden och planerna kring den har stor koppling till resultatet om Ansvar och handlade delvis 
om att byta bostad, sälja sommarstuga och båt, göra sig av med sådant som man inte orkade med 
som ensamstående. Det framkom också resplaner, delvis med någon man knutit kontakt med ur 
gruppen. För att kunna och vilja gå vidare med sitt liv fordras att man kan lämna det som har 
varit på ett bra sätt. Klein (1940) menade att det bästa är om man kan härbärgera den förlorade 
som ett gott inre objekt. Antonovsky (1991) skriver om goda relationer och att finnas med i 
sammanhang som hjälper en med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Med många olika traditioner i Sverige finns det möjlighet att bredda perspektivet. Hur bearbetas 
sorg inom andra kulturer och andra religiösa traditioner där man brukar begrava inom 24 timmar 
efter dödsfallet och traditionen påbjuder flera tillfällen då man bör ha minnesstunder? Vem ger 
stöd och hjälp med detta när släkten bor i en annan del av världen? 
Hur påverkas livslusten efter förlusten av en livskamrat i förhållande till om man har stark eller 
svag KASAM? 
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Bilaga 1 

 
 
Informationsbrev 
 
 
 
Du som har deltagit i en sorgegrupp/leva vidaregrupp inbjuds 
att medverka i en studie kring detta! 
 
Hej! 
I min utbildning till psykoterapeut ingår ett examensarbete, som i mitt fall, kommer att behandla 
ämnet ”Leva vidare”, i betydelsen att leva vidare efter förlusten av en livskamrat. Jag studerar vid 
Sankt Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren 2014 kommer jag att 
genomföra intervjuer för att undersöka erfarenheter hos ett antal personer som har deltagit i Leva 
vidaregrupper i Svenska kyrkans regi. Då du är en före detta gruppdeltagare får du denna 
förfrågan om du vill delta i studien. 
Studien går till så att du som accepterar att delta blir intervjuad av mig under cirka 1 timma på en 
plats som passar dig. Det kan ske i ditt hem eller någon annan lokal som vi kommer överens om. 
Intervjun spelas in på band och det som du berättar ska bara användas för uppsatsen och där 
anonymt och raderas när den är godkänd. Alla deltar under sekretess. Deltagandet är helt frivilligt 
och kan avbrytas när som helst utan någon motivering. 
Eventuellt kan det under min bearbetning av materialet uppstå frågor och då hoppas jag att jag 
får lov att återkomma till dig för ett förtydligande eller tillägg. 
Om du känner oro inför att känslor ska rivas upp av intervjun hoppas jag att du ska känna att det 
är meningsfullt att få dela dem med mig. Din berättelse kan bidra till ny kunskap för mig och 
andra som möter människor i sorg. (som kämpar med att vilja leva vidare.) 
Ring mig eller skicka ett mail om du har en fråga eller funderar över något om studien. 
 
Vänliga hälsningar 
Ingegerd Forssén 
0722 125 222    ingegerd.forssen@telia.com 
 
Handledare: Anders Möller   0709 658 770    anders.moller@esh.se 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ingegerd.forssen@telia.com
mailto:anders.moller@esh.se
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Bilaga 2 
 
 
 
Samtyckesformulär 
 
 
 
Jag har blivit informerad om syftet med studien ”Leva vidare” och tillvägagångssättet.  
Jag har fått information om att undersökningen sker genom bandinspelade intervjuer och att 
banden raderas efter att uppsatsen är godkänd. 
Jag har fått veta att personuppgifterna behandlas med sekretess och inte sparas. 
Jag är medveten om att jag när som helst får avbryta mitt deltagande utan att behöva ange något 
skäl för det. 
Jag har fått tillfälle att ställa frågor, få dem besvarade och ger härmed mitt samtycke till 
deltagande i studien ”Leva vidare”. 
 
 
Göteborg (datum) 
 
 
Namn…………………………………… 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjuguide 
 
Namn 
 
Kön 
 
Ålder 
 
Adress 
 
Telefonnummer 
 
Datum och tid för intervju 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Vad får dig att vilja leva vidare? Vad har varit till hjälp? 
 
2. Ny sorg väcker gammal sorg. Hur blev det för dig? Har något försvårat för dig  
 
att komma vidare? 
 
3. Hur har det gått att dela sorgen med barnen? Har ni kunnat gråta ihop? 
 
4. Är det något du själv har tänkt på som du vill berätta? 
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