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Sammanfattning
Syftet med denna retrospektiva kvalitativa studie är att öka kunskapen om tre 
systrars upplevelse av sina relationers utveckling före och efter båda 
föräldrarnas död. Som forskningsdesign valdes en kvalitativ metod. Två 
syskongrupper om tre systrar i medelåldern 49-62 år intervjuades. 
Datamaterialet analyserades med empirisk tematisk analys. I resultatet
framträdde en struktur med fyra olika tidsintervall med femton teman. 
Resultaten visar att trots de oerhört starka anknytningarna av dysfunktionell 
natur i ursprungsfamiljerna får systrarna syn på varandra när föräldrarna dör. 
Syskonrelationerna har kommit i skymundan av föräldrarnas närvaro och deras 
problem. Det har påverkat syskonrelationerna. Relationerna mellan systrarna 
och rollerna förändrades i processen före och efter föräldrarnas död och 
mognar till något annat. Detta går som en röd tråd genom hela materialet; att 
existera i tillvaron, syskonrelationer omprövas och detta leder till närhet, 
autonomi och differentiering, en acceptans att alla är olika i triaden som 
vägleder dem till att värna om varandra än mer i medelåldern.

Nyckelord: Systerskap, sorg, föräldralös, medelåldern, vuxna systrar, vuxna 
syskon, relationer, livslopp, psykoterapi, familj, vård, närstående.

Abstract 
The aim of this retrospective qualitative study is to increase knowledge about  
three sisters' experience of the development of their relationships before and 
after both parents death. A qualitative research method was chosen. Two sibling
groups of three sisters in middle age 49-62 years were interviewed. The data 
were analyzed with empirical thematic analysis. The result showed a structure 
with four different time intervals with fifteen themes. Despite the extremely 
strong dysfunctional nature of the relations in their origin families the sisters 
caught sight of each other when the parents died. The sibling relationships have
been overshadowed by the parents' presence and their problems. Relationships 
and roles changed in the process before and after parental death between the 
sisters and matured into something else. This runs as a thread throughout the 
material; to exist in life, sibling relationships are reviewed, and it leads to 
intimacy, autonomy and differentiation, an acceptance that everyone is different 
in the triad that guides them to protect each other even more in middle age.

Keywords: Sisterhood, grief, orphan, middle-aged, adult sisters, adult siblings,
relationships, life course, psychotherapy, family, nursing, relatives.
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1 Inledning
När en existentiell händelse inträffar i en familj inverkar det på alla 
familjemedlemmar och familjen som helhet. Föräldrars död är en av de 
potentiellt största smärt- och vändpunkterna i en familj eftersom denna 
existentiella händelse bryter de vanligen mest bestående och känslomässigt 
betydande band som individen upprätthåller genom livet: föräldrar-
barnrelationen. Krisen behöver inte nödvändigtvis betraktas som något negativt
- effekten av den svåra perioden kan tvinga fram en positiv förändring. 
Syskonrelationer är vanligtvis den långvarigaste relationen i vårt liv och 
föräldrarna är en betydande gemensam nämnare. Relationerna mellan syskon 
och syskons relationer till föräldrarna förändras genom livet till det man blir 
föräldralös. 

Många har forskat, skrivit och engagerat sig i hur förlust och sorg påverkar oss 
människor. Endast några få studier har emellertid utforskat hur medelålders 
personer upplever förlusten av sina föräldrar och ännu färre studier har 
undersökt medelålders systrars förlust av sina föräldrar ur ett syskonperspektiv 
(Greifen & Woolley, 2015; Klodyakov & Carr, 2009; Moss & Moss, 2001; 
Moss & Moss 2013). Ambitionen med denna retrospektiva kvalitativa studie är 
att öka kunskapen om tre medelålders systrars upplevelser både före och efter 
båda föräldrarnas död. Fokus är främst hur relationerna påverkats mellan 
syskonen ur ett livsloppsperspektiv och i kontext av sorgeprocessen. Detta för 
att bidra med kunskap till de yrkesgrupper som arbetar med psykoterapi, vård 
och sorg. 

2 Teoretisk bakgrund
Föreliggande studie om medelålders systrars upplevelse av hur deras relationer 
förändras i ett livsloppsperspektiv som en funktion av föräldrarnas död 
aktualiserar flera teoriområden - speciellt utvecklingspsykologi, relations- och 
anknytningsteori och teorier om sorg och förlust.  Dessa kunskapsområden 
kommer att ligga som grund till analysen av resultatet.  

2.1 Utvecklingspsykologiska teorier där medelåldern är 
omnämnd 

Erikson (2004) beskriver i sin utvecklingspsykologiska modell 
utvecklingspsykologiska uppgifter/kriser som ska lösas under livets gång. Den 
huvudsakliga utvecklingspsykologiska/krisen i medelåldern 40-65 år (fas sju) 
är produktivitet kontra stillastående. Ålderdomen närmar sig och livet är inte 
oändligt. Får kreativiteten spira känns framtiden positiv, väldigt utvecklande 
och spännande. Om inte är det bästa förbi och ålderdomen känns som ett 
nederlag utan något nyskapande eller framtidstro. Om de tidigare faserna var 
lösta vågar den medelålders individen ta vara på möjligheter i det fortsatta 
livet. Om individen har förmågan och att vilja ha omsorg om andra vare sig 
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man fått barn eller inte fått barn, är det ett tecken på bra genomgången 
medelålderskris. Blir frustrationerna i denna fas däremot för stora utvecklas 
självupptagenhet och stagnation. Individen känner sig psykiskt förkastad och 
detta kan leda till exempelvis regressivt beteende, tomhetskänsla eller psykiska
problem.

Levinson (1996) var kollega med Erikson, har utvecklat om vuxenutveckling i 
fyra faser - livets årstider där fas 3, mellersta vuxen-åldern är mellan 40-60 år 
och är övergången till medelåldern. Här reflekterar individen över trivseln med 
livet och fortsätter sin självständighetsprocess och upprättar gränser till 
omvärlden. Individen får ett förändrat tidsperspektiv genom att begrunda tiden 
som gått och tiden som är kvar.

Cullberg (2006) beskriver medelåldern som en avgörande tid då det sker 
psykologiska, sociala och biologiska förändringar där förlust av närstående är 
en central del, en medvetenhet om att livet är begränsat blir märkbar. Förluster 
av olika slag tydliggörs, barnlöshet, att barnen flyttar ut, skilsmässa, 
dubbelansvaret hemma och på arbetet som innebär förlust av tid, 
arbetsmarknadsproblem m.m. Flera händelser avgör: ekonomiska förändringar,
klimakteriet, kroppens åldrande, utmattning efter ett kravfyllt liv, kapacitets-
minskning, sjukdom, vänners, partners och föräldrars död som kanske har lett 
till ensamhet. Existentiella funderingar tar naturligt större plats i individen. 
Blev mitt liv så här?

2.2 Syskonrelationens utveckling genom livet 
Sanders (2004) menar att syskon är inte bara ett domän i barndomen utan den 
längsta relationen man har genom livet. Som alla andra relationer är den 
dynamisk och utvecklas med tiden. Sanders beskriver fem generella stadier i 
syskonrelationen genom livet. Det första stadiet är när ett syskon föds. Då 
reagerar de flesta barn eftersom samvaron med föräldrarna blir mindre. Den 
tidigare odelade uppmärksamheten från föräldrarna måste man nu dela. Det 
andra stadiet är att tillbringa barndomen tillsammans; vilket innebär att man 
har mer tid med syskonen och mindre med föräldrarna. Relationen mellan 
syskonen blir mer jämlik. Konflikterna mellan syskonen blir en erfarenhet, en 
växelverkan hur man löser dem. Det tredje stadiet är syskonrelationen i 
tonåren. Slitningarna rör sig mer om att få utrymme och allt mindre om 
tillhörigheter. Konflikterna blir mindre och man flyr hellre från hemmet än 
stannar kvar i bråk. Egna vänner blir viktigare. Det fjärde stadiet är 
syskonrelationen i vuxenlivet, där många förändringar sker. Syskonen flyttar 
hemifrån och kanske bildar egna familjer. Föräldrarna dör. Man kan avgöra 
självständigt hur mycket kontakt man vill ha med sina syskon. Det femte 
stadiet handlar om syskonrelationen framöver när man blivit äldre. Då menar 
(a.a.) exempelvis att man värnar mer om sin syskonrelation då syskonen är den 
sista länk man har kvar från sin ursprungsfamilj.
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2.3 Sorg och förlust 
I en banbrytande beskrivning om sorg gör Freud (1917) en jämförelse mellan 
melankoli och sorg.  Han menade att sorg inte är ett patologiskt tillstånd utan 
nedstämdheten berodde på en normal mänsklig reaktion som orsakats av en 
kris; att man har förlorat någon som har betytt mycket för en själv och livet 
känns tomt. Sorgen kan även handla om förlusten av viktiga värden som man 
trott på, exempelvis sitt hemland, sin frihet eller sina ideal. Freud menade 
vidare att normal sorg ingick i livsvillkoren och dog ut så småningom. 
Bindningarna till det förlorade objektet löstes upp och den psykiska energin 
kunde återvända till livet. 
Melankolin/depressionen däremot var däremot aggression riktad mot det egna 
jaget som resulterade i känslor av värdelöshet med självanklagelser etc. 
Patologisk sorg menade (a.a.) kan exempelvis vara frånvaro av sorg eller en 
sammanblandning av melankoli.

Bowlby (1980) menade att reaktionen på sorg och separation var präglad av 
hur individens anknytningsmönster till föräldrar och andra vuxna hade sett ut i 
barndomen. Anknytningsmönstren aktiverades och kom upp till ytan när sorg 
och kris drabbade individen. En trygg anknytning i barndomen menade (a.a.) 
hjälpte det till att underlätta sorgen senare i livet. Otrygg/ambivalent 
anknytning, otrygg/ undervikande anknytning att sorgen blev mer komplicerad 
exempelvis med mycket ångest, när vi i vuxen ålder förlorar en betydelsefull 
person. Fjärde mönstret desorganiserad anknytning identifierades senare av 
Mary Main och är en ovillkorlig reaktion på sorg eller förlust (Broberg, 
Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2010). Bowlby (1980) beskriver 
fyra skeenden i sorgen: förnekande/ protest, smärtsam längtan/sökande, 
desorganisation och reorganisation, inte så olikt Cullbergs (2006) krismodell 
som utvecklades senare. I jämförelse med barn har vuxna människor, menade 
Bowlby, en bättre kognitiv förmåga och hade större möjligheter att hantera 
sorgen. Sorgearbetet behöver därmed inte innebära överhängande fara mot 
psykisk välbefinnande(Broberg at al., 2010).

Stroebe & Schut (1999) utvecklar en teori som beskriver en mer pendlande 
strategi av hur man hanterar sorg, en dubbel processmodell av sorg (dual 
process model of coping with bereavment, dual-process model of grieving) De 
urskiljer två tillvägagångssätt i samband med dödsfall, inadekvata och adekvata
reaktioner som människor växlar mellan i samband med sorg: 
Förlustinriktade aktiviteter och stressfaktorer som är direkt relaterade till döden
såsom gråt, längtan, upplevelse av sorg, förnekelse eller ilska, omständigheter 
kring dödsfallet. 

Bearbetningsinriktade aktiviteter och stressfaktorer förknippade med sekundära
förluster när det gäller livsstil, rutiner och relationer. Dessa för att anpassa sig 
till en ny roll, hantera förändringar, utveckla nya sätt att koppla av med familj 
och vänner och för att utveckla ett nytt sätt att leva.



4

Machin (2007) har påverkats av anknytningsteorin och pendlingsmodellen i sitt
arbete och menade att sorgeprocessen är i rörelse. Från starka känslor till att 
tyckas ha kontroll över vardagen. Hon menar vidare att anknytningsmönstret 
som individen bär med sig från barndomen avgör om man är mer eller mindre 
sårbar i mötet med sorgen.

3 Tidigare forskning
ESH Discovery på www.esh.se/biblioteket har använts med följande sökord: 
adults siblings and loss and parents, sibling and relationship, sibling and grief, 
sibling and mourning, adult sibling and bereavement, middle age and sibling, 
midlife and loss and parent. Författaren kontaktar även Miriam Moss and 
Sidney Moss via e-mejl som hade studerat liknade fenomen om syskons 
upplevelse av att förlora föräldrar mitt i livet. De bidrog till sökningen med tre 
intressanta artiklar Moss, Reisch & Moss (1997), Moss & Moss (2001), samt 
Pope (2005) angående ämnet. Dessa artiklar kunde sedan hittas på Google 
sökmotor.

Författaren har inte kunnat spåra forskning om tre systrars upplevelse före och 
efter båda föräldrarnas död och hur deras syskonrelation har påverkats och 
utvecklats i livsloppsprocessen. Dock har några studier hittats kring 
medelålders systrars eller syskons situation och upplevelser av föräldrars död 
och där ingått stråk av hur detta påverkat syskonrelationen (Moss & Moss, 
2001; Moss & Moss, 2013; Greifen & Woolley, 2015). Däremot finns 
exempelvis en studie av Mack (2004) som gjorts på vuxna syskon och deras 
relation i vuxenålder som förlorat föräldrarna i tidig ålder. Slutligen har inga 
erfarenhetsbaserade studier hittats.

3.1 Empiriska vetenskapliga studier
Marshall (2004) beskriver transitionen från medelålders vuxen till föräldralös 
vuxen. I studien deltog fem män och fem kvinnor från Storbritannien mellan 
53-71 år. Kvalitativ intervju användes. Resultatet beskriver skillnaderna i 
upplevelsen av första respektive andra föräldraförlusten. Den första 
föräldrasorgen sker transparent genom föräldern som var vid liv och den totala 
sorgen för båda griper igenom när den sista föräldern dör. Sorgen blev en två-
stegs övergång. 
Första föräldraförlusten innebar en flerdimensionell känsla av sorg som 
filtreras genom känslor mot, och ansvarskänsla för, den efterlevande föräldern. 
Här menar man att erfarenhet av att förlora första och att förlora den andra 
föräldern var beroende av hur relationen hade varit med de båda föräldern och 
gav skillnaden på uttrycket i sorgen.  

Pope (2005) behandlades personlig transformationen i medelåldern före och 
efter en förälders död i en kvalitativ undersökning med empirisk 

http://www.esh.se/biblioteket
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fenomenologisk ansats. Fyra djupintervjuer med två män och två kvinnor i 
ålder 52-59 år gjordes och där framkom åtta övergripande teman:

1. Att ta hand om en åldrande förälder (moder) 
2. Känslomässig reaktion på moderns död 
3. Bortom sorgen, reglering av förlusten av modern 
4. Förändring i familjerelationerna 
5. Vuxen föräldralös och förskjutning av roller
6. Konfrontation med dödligheten
7. Relationer med andra
8. Personlig transformation.

I denna studie beskrivs en personlig utveckling och mognad till följd av att 
vårda sin döende förälder och slutligen vara med om förälders död. Detta hade 
lett till en större känsla av samhörighet med andra exempelvis mellan 
generationerna och djupare medkänsla i största allmänhet. Just under temat; 
Förändring i familjerelationerna, framkom syskonens (till den intervjuade) 
betydelse i sammanhanget där förmågan eller oförmågan att umgås 
tillsammans hade ett värde före och efter förälders död. 

I en stor kvantitativ randomiserad studie undersökte Khodyakov & Carr (2009)
effekten av föräldrarnas död på vuxna syskon där föräldrarna befann sig i livets
slutskede. Deltagarna, kvinnor som män, utsågs att intervjuas med ett 
slumpmässigt valt syskon för att svara på frågor vid fyra tillfällen i livet vid ca 
18 års ålder, 36 års ålder, 54 års ålder och vid 64 års ålder. De två sistnämnda 
åldrarna fick bl.a. frågan: Hur nära känner du dig med det slumpvis utvalda 
syskonet? Där svarsalternativet var 1(inte alls) till 4 (mycket). Resultatet visade
på fluktuerande närhet till syskonet dvs. vuxna barn samlades kring den döende
föräldern tillfälligt, för att, sörja, stödja den efterlevande föräldern, hjälpa till 
med praktiska frågor. När denna period passerat återvände medelålders syskon 
till sina vanliga rutiner och liv, Syskonförhållandet blev mer avlägset eller 
sporadiskt. 

Moss & Moss (2013) gav två systrar i 60 års ålder sin olika syn på samma 
händelse dvs. upplevelsen och betydelsen av faderns död, som hade skett nio 
månader innan intervjuerna. I resultatet beskrev man familjen som helhet och 
sedan fyra teman; synen på familjen, synen på fadern, systrarnas syn på 
varandra, reaktionen på faderns döende och död. Systrarna hade mycket olika 
uppfattningar om familjen och fadern. Båda kände starka och nära band till sin 
syster trots deras olika personligheter, synsätt på omvårdnaden till föräldrarna 
och syn på livet. Systrarnas relaterade och såg olika betydelser av verkligheten 
av faderns död som delvis var baserade på deras icke gemensamma 
erfarenheter i det förflutna.
Trots systrarnas olikheter var de mycket nära, identifierar sig med varandra och
noga med att beskydda och bevara identitet och positiv bild av den andra 
systern. Ytterligare beskrev man bl a. ett skyddande tema som ofta var närvaro,
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implicit eller explicit mellan syskon, mellan föräldrar och barn relationer. 
Skyddet kunde ge en känsla av trygghet och bidra till att återställa en känsla av 
familjestabilitet utan den avlidne samt upprätta en känsla av välbefinnande. 
Vidare menar (a.a.) att insikt i det förflutna bidrar till hur komplicerad sorgen 
blir. De föreslår ytterligare forskning med syskon i andra 
familjekonstellationer. Detta för att öka förståelsen om sorg och hur processen 
påverkar syskon och familj.

Greifen & Woolley (2015) påvisar nio mönster i vuxna syskons relationer efter 
döden av en eller båda föräldrarna.  Syftet var att finna gemensamma mönster 
som framkommit efter förälderns/föräldrarnas död. Studien gjordes i tre olika 
moment, där en del var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som skulle 
beskriva hur döden av föräldrarna hade påverkat de vuxna syskonens 
relationer. De 66 intervjuade var i medelåldern eller äldre, något övervägande 
kvinnor och som hade minst ett syskon. Det framkom nio relationsmönster:

1. Ännu närmare 
2. Bara vi nu 
3. Nya roller 
4. Ansvar och relationer 
5. Ouppklarad egendom 
6. Aldrig nära 
7. Från dåligt till värre 
8. Tillbaka till varandra tillfälligtvis
9. Ingen förändring

Författarna till studien menar att de påvisade mönstren kan fungera som 
riktlinjer för att förstå komplexiteten speciellt de mönstren som framkommit 
som har en negativ effekt på syskonrelationer, men också de positiva mönstren 
för att förstärka syskonrelationen

3.2 Erfarenhetsbaserade studier
 Ingen erfarenhetsbaserad forskning har återfunnits.

4 Syfte och frågeställning
Studiens syfte är att undersöka hur tre medelålders systrar upplever sina 
syskonrelationer före och efter föräldrarnas död, följande frågeställning har 
formulerats:

1. Hur har systrarnas relationer utvecklats före och efter föräldrarnas död?
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5 Metod

5.1 Undersökningsdeltagare
Inkluderingskriterier för att delta har varit att ingå i syskongrupp om tre systrar.
Deras ålder har varit 47-55 år efter det att sista föräldern dött. Två 
syskongrupper på tre valdes ut. Tillgänglighetsurval enligt Langemar (2008) 
användes genom att undertecknad tillfrågade personal på ett sjukhus; kände 
någon till medelålders syskongrupper på tre systrar som förlorat sina båda 
föräldrar för minst ett år sedan? Tanken var att undersökningsdeltagare inte 
skulle befinna sig i en alltför svår situation gällande deras förlust av 
föräldrarna. Individerna skulle befinna sig i nyorienteringsfasen enligt Cullberg
(2006) eller i vart fall pendlar däromkring enligt Stroebe & Schut (1999). I 
första hand tillfrågades två syskongrupper. I en av grupperna var mellansystern 
tveksam då det väckte känslor. Den gruppen bortföll då kriteriet var att alla tre 
skulle delta. Frågan gick vidare till en ny syskongrupp där alla gav sitt 
samtycke.  Tabellen på nästa sida visar ålder på systrarna vid föräldrarnas död, 
hur gamla föräldrarna blev samt ålder på systrarna vid intervjutillfället. 

5.2 Datainsamlingsmetoder
Föreliggande studie har för avsikt att undersöka verkliga erfarenheter (Kvale &
Brinkman, 2014; Langemar, 2008.) För att öka förståelsen valdes därför 
kvalitativ forskningsmetod. Enligt Langemar, (2008) ökar detta insikten, 
betydelsen, uppfattningen om det som beskrivs, för att utforska området. Med 
kvalitativ förfaringssätt är den subjektiva upplevelsen, relationerna och 
berättelse i fokus. 

SYSKONGRUPP 1.

Ålder då pappan dog Ålder då mamman dog Ålder samt datum

(1919 – 1988) (1930 – 2008) vid intervjutillfället

Äldsta syster 35 år 55 år 62 år 2015-01-22

Mellansyster 34 år 54 år 61 år 2015-01-21

Yngsta syster29 år 49 år 56 år 2015-01-31

SYSKONGRUPP 2.

Ålder då pappan dog Ålder då mamman dog Ålder samt datum

(1933 – 2013-06) (1931 – 2013-11) vid intervjutillfället

Äldsta syster 55 år 55 år 57 år 2015-02-19

Mellansyster 49 år 49 år 51 år 2015-03-02

Yngsta syster47 år 47 år 49 år 2015-02-23
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Validitet i den kvalitativa studien innebar primärt tillförlitlighet och 
meningsfullhet. Ett annat kriterium är koherens där utfallet av studien ska vara 
logiskt sammanhängande och konsekvent dvs. en meningsfull helhet där alla 
delarna är relevanta. Validitet ökar genom att beskriva arbetsprocessen  
(Langemar, 2008). 
Reliabilitet beskriver att den kvalitativa undersökningen ska kunna upprepas 
med motsvarande resultat. Det innebär att det inte ska finnas några skillnader 
på det man har värderat som medförts av slumpfaktorer. Men detta är ingen 
garanti (Wedin & Sandell, 2004) för att studien ska verka meningsfull och ge 
den information som vi vill veta utan trovärdigheten stärks med validitet. 
Reliabilitet innebär i kvantitativ metod exakthet i mätning men eftersom 
mätning inte sker i kvalitativ metod hör det inte riktigt hemma i denna kontext 
även om frågeställningarna om reliabilitet och slumpmässighet är tillämpbar i 
kvalitativ forskning. Genom att förtydliga metoden och sammanlänka teorin 
kan undersökningens reliabilitet verifieras (a.a). 

Data samlades in med en halvstrukturerad intervju med öppna frågeområden. 
Frågorna skulle ge svar på frågeställningen; hur systrarnas relation har 
utvecklats före och efter föräldrarnas död. Det hade formulerats 10 frågor 
(bilaga 3) för att få ett logiskt samband och följdfrågorna anpassades efter det 
som aktualiserades under intervjuns gång. Intervju och metod skall enligt 
Kvale & Brinkman (2014) karaktäriseras av en utforskande hållning. 
Intervjuaren ska vara följsam utan ledande frågor där upplevelsen ska finnas i 
fokus. Frågeguiden prövades innan i en intervju med en 62-årig kvinna som 
förlorat en förälder och ingick i en syskongrupp med fler än två syskon. Dels 
för att öva och få en fingervisning om den rätta vägen för en tillräckligt bra 
upplevelsebeskrivning samt för att se om det gav respons på forskningsfrågan. 
Frågeguiden omformades något efter provintervjun. Målet var att få så 
innehållsrika, mångsidiga och nyanserade svar som möjligt (Langemar, 2008). 

5.3 Bearbetningsmetoder
Det insamlade materialet analyserades med empirisk tematisk analys. För att få
en rikare bild av innehållet lästes det transkriberade materialet igenom 
noggrant flera gånger. Transkriberaren hade skrivit ut materialet ordagrant även
med känsloyttringar som exempelvis; stakade sig, besvärad, tystnad, forcerat, 
skratt, snyftade till, undvek ämnet osv. Strukturen med den tematiska analysen 
påbörjades genom att markera nyckelord som var adekvata för studiens 
frågeställning. Sedan sorterades lämpliga nyckelord och citat ut från flera 
preliminära teman. Detta medförde en avgränsning och komprimering av 
materialet som var målet. (Langemar, 2008). I resultatet framträdde en struktur 
med fyra olika tidsintervall med femton teman. Resultatet sammanställdes med
egna ord under tidsintervallerna och i angiven ordning med teman, med 
belysande citat som verifierade systrarnas upplevelse.
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5.4 Genomförande
Urvalsgruppen tillhandahöll ett brev (bilaga 1) som innehöll syfte, metod, 
övergripande plan, forskningshuvudman samt kontaktperson allt i enlighet med
forskningsetiska aspekter enligt nedan. I brevet fanns ett telefonnummer till 
forskaren, om de hade frågor om studien och ett vändande brev med samtycke 
till deltagande i forskningen (bilaga 2). Efter samtycket ringdes deltagaren upp 
och det bestämdes tid och plats. För att inte påverka varandra intervjuades var 
och en enskilt i de båda syskongrupperna. Intervjuerna skedde under perioden 
2015-01-22 – 2015-03-02 på valfri plats beroende på var deltagarna ville 
träffas. Tre intervjuer gjordes på en samtals mottagning i Stockholm, två i 
hemmet i Stockholm och en på deltagarens arbetsplats i en mindre stad utanför 
Stockholm. Inför intervjun informerades urvalsgruppen igen angående 
processen i intervjun dvs. genomgång om studiens syfte, deltagarnas 
rättigheter, och undersökarens skyldigheter. De medverkande informerades hur 
intervjun skulle gå till och stimulerades att svara så täckande som möjligt på 
frågorna. Intervjuerna skedde i slumpvis ordning. I syskongrupp 1 intervjuades 
mellansystern först, äldsta systern i mitten och yngsta systern sist. I 
syskongrupp 2 intervjuades äldsta systern först, yngsta systern i mitten och 
mellansystern sist.
Intervjuerna spelades in på en diktafon samtidigt på en mobiltelefon med 
inspelningsmöjlighet som backup. Intervjun pågick en timme. Var och en av 
deltagarna erbjöds kontaktmöjlighet för ett uppföljande samtal, då ett känsligt 
och svårt ämne behandlats. Detta var frivilligt. Intervjuerna transkriberades till 
skriven form av en utomstående. Transkriberaren skrev under ett papper 
angående tystnadsplikt och sekretess. Personuppgifterna på deltagarna 
avidentifierades och ersattes med syskongrupp 1, Äldst 1 osv. Efter godkänd 
examination kommer det inspelade och transkiberade materialet att makuleras.

6 Forskningsetiska frågeställningar 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) följs gällande samtycke, 
konfidentialitet, nyttjande och information. Där nämns två basala perspektiv; 
forskningskravet att studien förväntas vara till nytta för samhället och 
individskyddskravet att personen inte ska utsättas för psykiskt eller fysiskt 
kränkning. Forskaren ska respektera deltagarna och deras integritet. Vidare 
(bilaga 1) ska undersökaren beakta att studien kommer att läsas av deltagarna 
och andra eftersom den kommer att publiceras i databaser.

I enlighet forskningsetiska överväganden innehöll brevet (bilaga 1) 
informationskravet, syftet med forskningen samt metoden som skulle utföras 
för att uppnå syftet. Den upplyste om vem som var undersökarens huvudman. I
enlighet med samtyckeskravet (bilaga 2) var deltagandet i studien helt och 
hållet frivilligt och att samtycket kunde tas tillbaka när som helst. 
Konfidentialitetskravet innebar att de som deltog i studien hanterades med 
skydd från allmänheten att ha insyn i materialet (bilaga 1) som förvarades 
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inlåst. Nyttjandekravet eftersträvades då deltagarna informerades om vid 
intervjutillfället, att det ihopsamlade material endast nyttjades i denna studie. 

Minst ett år skulle ha förflutit när intervjun skulle genomföras efter det att 
föräldern avlidit, då sorgeprocessen förväntats klingat av. Avsikten var att inte 
påverka eller utsätta forskningspersonen för risk för psykisk skada. Med 
samma avsikt erbjöds även uppföljningssamtal efter intervjun som var 
frivilligt. Detta i enlighet med Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor (Sveriges Riksdag, 2003).

7 Resultat  
Syskonrelationer är vanligtvis den långvarigaste relationen i vårt liv och 
föräldrarna är en betydande gemensam nämnare. Relationerna mellan syskon 
och syskons relationer till föräldrarna förändras genom livet till det man blir 
föräldra-lös. Denna studie beskriver hur tre medelålders systrar i två olika 
syskongrupper upplever hur syskonrelationerna förändras som en funktion av 
föräldrarnas död. 
I resultatet framträdde en struktur med fyra olika tidsintervall med femton 
teman som svar på frågeställningen; Hur har systrarnas relationer utvecklats 
före och efter föräldrarnas död?

- Innan systrarna flyttade hemifrån. Den dysfunktionella familjen, Rivalitet 
och heta känslor, Instinkt, beskydd och ansvar, Allians och utsatthet, 
Övergivenhet.

- Före pappans död då systrarna var vuxna - Splittring och autonomi, Trauma 
och upplösning

- Efter pappans död och före mammans död . Roller, Förnekande av roller, 
Bryta familjemönster, samarbeta och värna om varandra

- Efter mammans död, att bli föräldralös. Frihet, Se nya sidor hos varandra och
inta nya roller, Från de andra har det blivit vi, Differentiering och ödmjukhet, 
Medelålders, föräldralös och insikten om sin egen död.

7.1 Innan systrarna  flyttade hemifrån
7.1.1 Den dysfunktionella familjen
Föräldrarna till syskongrupp 1 skiljde sig när systrarna var skolbarn och i tidiga
tonåren. Föräldrarna till syskongrupp 2 hade föräldrar med periodvis 
beroendeproblematik med alkohol. Föräldrarna var orsak till konspiration 
mellan familjemedlemmarna. En effekt av missbruket. Gemensamt för de båda 
syskongrupperna var att de upplevde att det var ständiga konflikter i hemmet 
vilket präglade upplevelserna i syskongrupperna och deras relationer mellan 
varandra. 
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Mellansystern i syskongrupp 1 upplevde att föräldrarna och syskonen 
var diametralt olika, ”Det var mycket bråk hemma. Min personliga 
uppfattning var att vi var en väldigt dysfunktionell familj”.

Yngsta systern i syskongrupp 2 upplevde ”… det var mycket som skulle
hållas hemligt, ”Du får veta det här, men du får inte säga någonting till
de andra”, eller säga ingenting till pappa osv.

7.1.2 Rivalitet och heta känslor
I båda syskongrupperna upplevde systrar som hade ca ett och ett halvt års 
åldersskillnad (s.k. pseudotvillingar) stark rivalitet, fast även med syskon födda
med större åldersskillnad. Föräldrarna har också omedvetet förstärkt rivaliteten 
genom att de valde ut någon eller några av syskonen till att bli deras ”kumpan”.
Någon vars lojalitet de kunde påverka, och använda som språkrör i 
kommunikation med den andra föräldern eller med syskonen. 

I syskongrupp 1 beskrev mellansystern hur storasysterns och hennes 
rivalitet såg ut. ”Jag fick ingen uppmärksamhet alls. För att 
överhuvudtaget få plats var man tvungen att gå åt två olika håll. Eller 
hur? Så jag gick åt mitt håll” och upplevde 5 år senare när lillasyster 
kom ”Gud, jag trodde jag skulle strypa ungen! Jag gillade inte alls att 
hon kom”.

I syskongrupp 2 där mellansystern och yngsta var pseudotvillingar 
upplevde den yngsta systern, ”Vi hade en ganska dålig relation, vi var 
nära i åldern och har konkurrerat väldigt mycket. Vi har också varit i 
olika ”föräldraläger”, jag med pappa och Mellan med mamma vilket 
har skapat konflikter. Det var ingenting vi egentligen pratade om”.

7.1.3 Instinkt till beskydd och ansvar
Ansvarskänslan infann sig tidigt hos den äldsta systern gentemot de andra 
syskonen i båda syskongrupperna då de speciellt såg de yngsta syskonens 
utsatthet.

Äldsta systern i syskongrupp 1 påverkade pappan då yngsta syster var 
på internatskola på annan ort och inte mådde bra genom att övertala 
pappan att ta hem systern. ”Men snälla pappa, låt henne komma hem. 
Det här är ju hemskt. Hon kan ju inte bo där. Hur blir det då med 
skolarbetet”.

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde, ”Jag skötte om mina systrar 
hela barndomen, var som en mamma för mina systrar”.  En beskrivning
som även stämde in på yngsta systerns berättelse, ”Min äldsta syster 
var 9 år, det var hon som la mig vid mammas bröst när mamma inte 
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själv klarade av det. Annars hade jag inte överlevt. Hon skulle inte 
behövt göra sådana saker.” 

7.1.4 Allians och utsatthet
Båda syskongrupperna har beskrivit olika upplevelser av allians sinsemellan, 
men i olika konstellationer.

Äldst i syskongrupp 1 beskriver hur hon och mellansystern hade 
likadana röster och kunde därför lura föräldrarna i telefon och hitta på 
mycket bus tillsammans, vilket mellansystern 1 också underströk.

Yngst i syskongrupp 2: ”Man luktade sig till när det var dags för 
föräldrarnas period. Jag pratade jättemycket med min mellansyster. Vi 
hade exakt samma känslor, vi satt… och kände. Vi möttes på 
skolgården, när vi kände det här, och gick hem” 

Vidare berättade mellansystern i syskongrupp 2, ”Vi höll ihop vilket vi 
var överens om tidigt. Vi pratade om det där i syskongruppen. Att vi var
ihop! Så vi satt där med vattenkammat hår och hela kläder när 
barnavårdsnämnden kom hem till oss”.

7.1.5 Övergivenhet
De yngsta systrarna har upplevt en övergivenhet olika sammanhang då de äldre
syskonen flyttat hemifrån.

”Mellan flyttade hemifrån vid 15 års ålder, tog jobb som barnflicka och
var Äldst var hade jag ingen aning om. Pappa reste utomlands och 
mamma bara försvann. Själv var jag hemma med hushållerskan”. En 
upplevelse som yngsta systern kände då föräldrarna i syskongrupp 1 
skilde sig.

7.2 Före pappans död då systrarna var vuxna
7.2.1 Splittring och autonomi (distans)
Systrarna beskrev i ren självbevarelsedrift, att de valde tidigt att flytta hemifrån
då de alla upplevde att det var jobbigt och kaotiskt i föräldrahemmet. På detta 
sätt kunde de göra val genom att sätta gränser mot varandra. Syskongrupperna 
blev splittrade en tid framåt. Här beskrivs det i några citat:

Mellansystern i syskongrupp 1 flyttade hemifrån då hon var femton år: 
”Relationen till mina systrar upphörde, det var ett val jag gjorde. Det 
tror jag. Jag ville bort från allt”. 

Yngsta systern i syskongrupp 1 berättar att hon bröt kontakten med sina
systrar innan pappans bortgång, ”Jag bröt kontakten med Äldst för att 
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hon la sig i mitt liv på ett sätt jag absolut inte gillade och med 
mellansystern fick jag alltid vara den som fixade till saker för henne… 
det tröttnade jag på! Mellan hade ett annorlunda liv, det var ingenting 
jag kunde dela med henne”.

Äldst i syskongrupp 2 återger då hon flyttade hemifrån i sjutton års 
ålder för att komma ifrån, ”När jag flyttade hemifrån tror jag att det 
blev väldigt jobbigt för mina syskon, och jag var orolig för dem men 
var hemma regelbundet. Jag kunde bara se hur … egoistisk jag var. Jag
tänkte bara på mig själv”.

I syskongrupp 1 bildade äldsta systern familj och fick tre barn. Mellansystern 
fick barn i 20-årsåldern och hade ett kaotiskt liv med beroendeproblematik som
hon senare i livet kom ur. Yngsta systern flyttade till södra Sverige och bildade 
familj med en man. I syskongrupp 2 bildade även där äldsta systern familj och 
fick tre barn samt flyttade till annan ort. Mellansystern var särbo och fick ett 
barn som ung. Yngsta systern bildade familj senare och fick tre barn, de 
förlorade det första barnet i en sjukdom som liten. 

7.2.2 Trauma och upplösning
Syskongrupperna hade olika erfarenheter av den första förälderns död. 
Syskongrupp 1 fick erfara ett plötsligt insjuknande med ett efterföljande svårt 
beslut. Syskongrupp 2 fick känna på ett utdraget förlopp med ett plötsligt slut.

Efter en tids sjukdom beskriver mellansystern i syskongrupp 2 och 
återger hur pappan legat och skrikit i tio timmar...”och så fick han lugn 
och ro och sov gott. Då använde vi tillfället att gå hem en stund. Han 
passade på att dö när vi syskon inte var där”.

I syskongrupp 1 beskrev yngsta systern hur pappan fick en stroke, och 
hur det påverkade alla syskonen. ”Jag bara kastades in i den 
situationen, och… han dog ju inte direkt, utan låg i respirator. Och det 
var väldigt snurrigt, därför att… Ja, vi var där i omgångar. Min 
mellansyster också då och då. På sitt sätt… sen var det väl… bara så 
att… jag kommer inte ihåg beslutet, men det beslöts i alla fall att 
stänga av respiratorn. Så var det slut!

7.3 Efter pappans död och före mammans död
7.3.1 Roller
Gemensamt ansvar eller enskilt ansvar mellan syskonen fanns, upplevs på olika
sätt och skildras olika. 

I syskongrupp 1 beskrev äldsta systern gällande arvet och omsorgen 
kring mellansystern. ”Jag tog på mig rollen att sköta arvet efter pappa.



14

Han hade skrivit vissa klausuler i testamentet som skulle uppfyllas. Min
mellansyster hade problem då. Jag tänkte att det här var nog det enda 
sättet att få min mellansyster på fötter igen. Vi pratade aldrig om det 
överhuvudtaget på flera år. Min yngsta syster höll med mig men hon 
kunde ha backat ur.”.

Yngsta systern i syskongrupp 1 upplevde efter pappans plötsliga 
insjuknande. ”Alltihop tog äldsta systern hand om! Och vad 
mellansystern gjorde vet jag inte, vart hon var… och jag vet faktiskt 
inte själv vad jag gjorde. Ingen aning… Det är som ett svart hål. Det 
blev fruktansvärda slitningar mellan oss systrar. Ena systern där, andra
systern där och jag i mitten”.

Mellansystern berättar i syskongrupp 2, ”Jag var jurist och tog hand 
om dödsboet, men i det sammanhanget så var jag inte jurist utan ett 
barn som hade förlorat mina föräldrar. Det var väldigt påtagligt när 
jag stod på banken och bara … ähhh? Hade jag varit ombud till någon 
annan så hade det gått smidigt att göra det här. Jag visste hur man 
gjorde det här, jag hade gjort det förut fast åt andra”.

7.3.2 Förnekande av roller
De yngre systrarna var väldigt medvetna om de äldsta syskonens roll medan de
äldsta syskonen var omedvetet drivande, tog sitt ansvar med en självklarhet de 
inte själva alls uppfattade som en ”roll”.

Äldst systern i syskongrupp 1 upplevde, ” Jag hade ingen roll gällande
mamma, jag hade ingen funktion, sådär, däremot efter pappas död”.

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde sig inte ha någon roll, ”Min 
roll... jag vet inte?”

7.3.3 Bryta familjemönster, samarbete och att värna om 
varandra

Före sista förälderns död upplevde systrarna att rollerna hade förändrats av 
olika skäl. Systrarna hade nått en annan fas genom att de upplevt en tidigare 
förlust, alltså första förälderns död.

Mellansystern i syskongrupp 1, ”Eftersom det hade varit mycket bråk i 
uppväxten och efter pappas bortgång var det en väldigt medveten tanke
från min sida… jag tog kontakt med mina syskon, att jag medvetet ville 
att vi skulle bryta det mönstret”

Mellansyster i syskongrupp 1 beskrev tydligt syskonens olika roller 
gällande mamman och för att hjälpa varandra. De gjorde var och en det 
de var bäst på, ”Det blev väldigt bra … Mamma blev väldigt väl 
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omhändertagen, min äldsta syster hade kontakt med läkare och 
sjuksköterskorna. Jag hade omsorgen kring mamma, och min yngsta 
syster hade hand om mammas ekonomi. Det var vackert… eller hur?

Yngsta systern i syskongrupp 1, ”Med facit i handen var jag nöjd över 
resultatet. Det blev aldrig bra av bråk. Det kan man säga, det var väl 
att vi tog lärdom av pappas död… när mamma dog.

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde en förändring i 
familjemönstret när pappan hade dött, ” Mamma var nog avundsjuk att 
vi systrar hade så bra relation med pappa, lite svartsjuk. Men när 
pappa dog la vi systrar all fokus på henne, jag tror att hon tyckte det 
var väldigt roligt. Vi pusslade med tiden. Eftersom yngst systern bodde 
närmast mamma tog hon jour och så. Min mellansyster hade också 
varit mycket med mamma. Jag bodde längre ifrån och ringde ofta och 
tog hela dagar när jag väl var där. Vi har försökt att dela. Vi var måna 
om att vi ska orka alla tre”.

7.4 Efter mammans död, att vara föräldralös
7.4.1 Frihet
Systrarna beskrev en upplevelse av befrielse & lätthet efter föräldrarnas 
bortgång.

Äldsta systern i syskongrupp 1 återger, ”Det kändes bra faktiskt. Sedan 
mamma dog, har det alltid varit bra. Jag tror att det blev bra för nu var
det vi i världen. Vi hade en jättefin begravning för mamma och vi var 
överens alla tre hur hon ville avsluta sitt liv. Vi hade alla starka känslor
kring detta och vi kände på olika sätt men vi löste det tillsammans”.

7.4.2 Såg nya sidor hos varandra och intar nya roller
Något som präglade relationerna syskongrupperna var att det börjar se varandra
på ett nytt sätt; med stigande ålder och efter föräldrarnas bortgång. Händelsen 
gjorde att man intog nya roller efter mammans död. 

I syskongrupp 1 beskrev mellansystern, ”Jag tog hand om mammas 
begravning. Det kändes faktiskt väldigt bra. Jag hade en plan. Äldst 
skötte försäljningen av mammas lägenhet. Yngsta systern tog 
underförstått hand om bouppteckningen. Vi hade olika roller, som vi var
överens om det”.

Mellan systern i syskongrupp 2 berättade, ”Vi systrar var som kuggar 
som bara satt igång. Jag har alltid varit logisk som barn och min 
lillasyster har alltid haft en annan roll ... disträ. Helt plötsligt var hon 
bara vuxen. Jag var väldigt imponerad. Min yngsta syster var stark, 
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konstruktiv och drivande på ett sätt jag aldrig sett henne förut. Min 
äldsta syster och jag har alltid varit drivande men efter dödsfallen var 
det storasyster som var mest förvirrad av alla. De hade bytt roller”.

7.4.3 ”Från dom har det blivit vi”
Systrarna beskrev var och en att de fått en ny sorts kontakt med varandra, som 
ett lag, samlat kring dem själva, snarare än att ha ett annat mål för umgänget, 
föräldrarna.

Äldsta systern i syskongrupp 1 upplevelse av de andra ”Man ställer 
upp, den känslan har vi”.

Mellansystern i syskongrupp 1 berättade, ”Vi har gjort så här, att när 
någon av oss fyller jämnt, åker vi tillsammans på en resa. De där 
resorna var egendomliga och jag var en ovan resenär. Hon skrattade. 
Nästa gång fyller min yngsta syster jämnt och då ska min äldsta syster 
och jag hitta på vart vi ska resa”.

Yngsta systern i syskongrupp 1 beskrev, ”Jag finns alltid till för dem. 
Jag träffar dem alltid när jag kommer upp, och de kan komma ner till 
mig. Jag känner att vi finns för varandra. Inte bara jag för dem utan de
för mig… nu har vi bara varandra”. 

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde, ”Jag har två fantastiska 
systrar. Man kan inte önska sig bättre systrar. De är två helt olika 
personligheter som jag behöver. De är mina bästa vänner och betyder 
allt för mig. Jag skulle kunna gå igenom eld och vatten för dem. Har 
jag det jobbigt, så finns de alltid där, de kan ge mig det jag behöver. 
Det känns som vi har samma ålder”.

Mellan systern i syskongrupp 2 berättar, ”Vår relation har blivit lättare.
Vi umgås inte nu för att vi måste eftersom vi funnits som enhet kring 
föräldrarna. Vi kan fortfarande umgås, vi finns där och vi tycker om 
varandra och det är skönt att veta”.

Yngsta systern i syskongrupp 2 återgav, ”Kampen var över för alla. Nu 
blev vi ännu mer tajtare.”.

7.4.4 Differentiering och ödmjukhet
Alla systrarna var medvetna om att de särskilde sig från varandra. De känner 
stor respekt för varandra, även fast det kan bli konflikter ibland.

Yngsta systern i syskongrupp 1 beskrev, ”Jag tycker att jag känner dem
oerhört bra. Vi är väldigt olika. Jag retar ihjäl mig ibland på olika 
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saker de säger eller gör men samtidigt kan jag skratta åt det och tänker
typiskt min äldsta syster eller typiskt min mellansyster”.

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde, ”Det finns inte att jag är 
storasyster, jag kan bestämma och jag tror att jag bestämmer. De låter 
mig bestämma för jag är äldst. Ibland höjer vi rösterna, tycker olika, 
blir irriterade och så… men det blir inget problem för vi älskar att 
prata”.

Mellansystern i syskongrupp 1 upplevde, ”Det som varit har varit. Jag 
har en livserfarenhet av ett annat slag än mina systrar. Det är 
irriterande i vissa sammanhang. Men jag upplever idag att det känns 
bra att ha mina systrar, men det är ingenting som jag tar för givet”

7.4.5 Medelålders, föräldralös och insikten om sin egen död
Här fanns en resonansbotten av existentiell dimension som man uttrycktes på 
olika sätt. Det gällde livet och tillvarons mening, som ofta gjorde sig påmind 
och föds ur en kris. 

Äldsta systern i syskongrupp 1 upplevde, ”Jag är ingen sentimental 
person. Man får inte vara ledsen över det man inte har fått. Jag känner 
att man måste skapa sitt eget liv. Jag hade aldrig någon riktigt 
kärleksfull bindning med min mamma, och har aldrig haft, men jag 
respekterade henne. Det är bra att vara medelålders, man plockar bort 
det dåliga, tar med sig saker och går vidare”.

Mellansystern i syskongrupp 1 upplevelse av att bli föräldralös i 
medelåldern, ”Det känns märkligt” men upplever sig nöjd med sin 
tillvaro. 

Yngsta systern i syskongrupp 1 beskrev, ”Jag påminns om min ålder 
när jag umgås med mina systrars barn. Man står näst på tur och det 
känns väldigt obehagligt naturligtvis. Men jag har vant mig och det har
blivit viktigt att inte bara prata utan också att göra. Jag tycker att jag 
är bra på att leva här och nu och ta tillvara på livet”. 

Äldsta systern i syskongrupp 2 upplevde, ”Jag vet inte om det har 
påverkat mig på något speciellt vis att bli föräldralös i medelåldern, 
och utbrister häpet… att nu… när jag har tid för mina föräldrar! Så 
finns de inte längre”

Mellan systern i syskongrupp 2 berättar, ”Det är hemskt att förlora sina
föräldrar när man är så här gammal och har haft dem så länge. Man 
blir som ett barn igen. Jag har sett fram emot medelåldern. Trodde att 
det skulle bli någon slags lugn och ro! Jag känner mig panikslagen. Det
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har slagit mig med sådan kraft att jag själv är gammal. När 
föräldrarna dog var det en milstolpe i ens liv. När systrarna och jag 
satt runt köksbordet när mamma hade dött, satt som ugglor, sa 
ingenting. Man visste inte hur man skulle bete sig. Vi bara gapade och 
suckade och var tysta för en gångs skull. Då sa min äldsta syster med 
en suck, ’då var det min tur’. Vi kunde inte ens protestera. Det sköljde 
över oss som en tsunamivåg. Detta har man vetat om intellektuellt och 
emotionellt. Från den ena sekunden till den andra stod det klart för oss 
alla”.

8 Diskussion

8.1 Metoddiskussion 
Skälet till att begränsa studien till kvinnor var att det finns ett tomrum i 
forskningen om medelålders (40-65 år) kvinnors upplevelse av 
syskonrelationens utveckling vid föräldrars död. Några få studier har snuddat 
vid detta t ex Moss & Moss (2013) där två medelålders systrar beskriver sitt 
perspektiv gällande enbart deras faders död.

Urvalsförfarandet hade kunnat göras annorlunda, till exempel genom att 
annonsera i media efter syskongrupper om tre medelålders systrar. Av 
ekonomiska skäl kunde inte ett sådant förfarande användas. Studien bygger 
således på ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008) begränsat till forskarens 
arbetsplats som är en sjukhusavdelning för avancerad sjukvård i hemmet.
 
Syskongrupp 1 har ett intervall på tjugo år mellan föräldrarnas död - en 
utdragen process mellan föräldrarnas död. Pappan dör till följd av en stroke 
som blir en relativt plötslig död vilken yngsta systern beskriver som ganska 
omtumlande. Svårigheten är att minnas hur det var när pappan dog, men det 
som etsats fast är de fortsatta bråken som delvis redan präglas i barndomen då 
föräldrarna skiljde sig då syskonen var 8, 13 och 15 år gamla. Mamman dör 
tjugo år senare i demens, åtta år innan intervjutillfällena, då systrarna var i 
medelåldern. 
I syskongrupp 2 förlorar de sina föräldrar samma år med fem månaders 
mellanrum, ett och ett halvt år innan intervjutillfällena. Även där dör pappan 
först, av cancer och senare dör mamman. Den korta förlustperioden mellan 
föräldrarna och den fokuserade omsorgen kring mamman gör att de upplever 
att de inte har mycket utrymme att sörja pappan till en början. Således får de 
sörja båda föräldrarna efter mammans död. De stora skillnaderna bakgrund och
erfarenhet kan ha påverkat resultatet. Frågan är om syskongrupperna kan 
jämföras som urvalsgrupper?

Då samtliga intervjuer gjordes av författaren hade denne förhandsinformation 
från intervjun av den första systern med in i intervjun av andra systern och 
information från första och andra intervjun med in i intervjun av den tredje 
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systern. Detta var tvunget att beaktas och vara observant på för att inte ge 
följdfrågor som var styrda utifrån tidigare information eller ge ledande frågor 
på grund av tidigare information. Intervjubias är att även intervjuaren tolkar 
materialet subjektivt utifrån sin egen förståelse men har försökt vara vaksam 
över sin egen förförståelse vid intervjuerna (Langemar, 2008). 

Ett annat alternativ som intervjumetod är att intervjua syskongrupperna i varsin
fokusgrupp och sedan jämföra dessa. Detta för att få kunskap om hur de 
resonerar kring fenomenet, frågeställningen; hur deras relation har utvecklats 
före och efter föräldrarnas död. Fokusgruppen bör vara en homogen grupp 
vilket de tre systrarna är då de upplevt sina föräldrars död. Fördelen kan vara 
att de inspirerar och stimulerar varandra till reflektion. Resultatet skulle kanske
bli annorlunda, då individen skulle komma i skymundan av gruppen och 
möjligen skulle deltagarna vara mindre uppriktiga jämförelsevis med enskilda 
intervjuer? 

8.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framträdde en struktur med fyra olika tidsintervall med femton 
teman.  som svar på frågeställningen; Hur har systrarnas relationer utvecklats 
före och efter föräldrarnas död?

 - Innan systrarna flyttade hemifrån. Den dysfunktionella familjen, Rivalitet 
och heta känslor, Instinkt, beskydd och ansvar, Allians och utsatthet, 
Övergivenhet.

- Före pappans död då systrarna var vuxna - Splittring och autonomi, Trauma 
och upplösning

- Efter pappans död och före mammans död . Roller, Förnekande av roller, 
Bryta familjemönster, samarbeta och värna om varandra

- Efter mammans död, att bli föräldralös. Frihet, Se nya sidor hos varandra och
inta nya roller, Från de andra har det blivit vi, Differentiering och ödmjukhet, 
Medelålders, föräldralös och insikten om sin egen död.

Föreliggande studie beskriver två syskongrupper med tre medelålders systrar 
och utvecklingen av deras syskonrelation i ett livsloppsperspektiv. Studien 
beskriver fyra perspektiv som inte belysts i tidigare forskning: tre systrar, där 
syskonrelationen är i fokus, i skenet av båda föräldrarnas död samt aspekten 
före deras död. Moss & Moss (2013) belyser två medelålders systrars olika 
upplevelse efter enbart faderns död. I föreliggande retrospektiva studie med ett 
livsloppsperspektiv visas hur systertriaden brottats med föräldrarnas skapade 
livsvillkor fram tills det att de blir föräldralösa. Resultatet visar att det förflutna
har bidragit till att systrarna inom syskongruppen bistår varandra mer. Deras 
relation utvecklas positivt och får större betydelse efter föräldrarnas död än vad
den hade tidigare då föräldrarna levde. Detta uttrycks i ”från dom har det blivit
vi”, ett tema som blir centralt i deras liv. Systrarna ser nya sidor hos varandra.



20

Detta resultat överensstämde inte med vad Greifen & Woolley (2015) fann. 
Deras studie visade på nio relationsmönster efter föräldrars död. Fyra av dem 
benämns som positiva mönster: ännu närmare, bara vi nu och nya roller, ansvar
och relationer. Fem av dem benämndes som negativa mönster: ouppklarad 
egendom, aldrig nära, från dåligt till värre, tillbaka till varandra tillfälligtvis, 
ingen förändring. Skillnaden är att föreliggande studie beskriver systrarnas 
upplevelse före och efter båda föräldrarnas död och att de negativa mönstren 
finns med efter första förälderns död och de positiva mönstren synliggörs först 
efter sista förälderns död. I denna studie framträder en känsla av frihet från de 
ursprungliga banden upplösts från båda föräldrarna: från dom har det blivit vi! 
Någon känner ödmjukhet inför syskonrelationen i skenet av förlusten av 
föräldrarna: ”Idag känns det bra att ha mina systrar… men det är ingenting 
jag tar för givet”. (Mellansyster i syskongrupp 1, personlig kommunikation, 21
januari 2015). Acceptansen har ökat i dessa syskontriader efter föräldrarna död.

Systrarna beskriver sina relationer med en medelålders människas erfarenhet 
och med sina dysfunktionella ursprungsfamiljer som bakgrund.  Med detta som
bakgrund visar resultatet att de har mognat och utvecklats i sina 
syskonrelationer före och efter sista förälderns död. De stödjer varandra tveklös
till skillnad från vad Sanders (2004) beskriver. Det finns en föreställning om 
menar Sanders (2004) att syskon i yngre ålder från en dysfunktionell familj 
skulle stödja varandra mer. I denna studie visar resultatet att vara i medelåldern
med problematisk uppväxt inte har en sådan negativ betydelse utan kan leda till
mognad i syskonrelationen. Triad av tre systrar har kanske betydelse då 
dynamiken blir mer mångfacetterad och balanserad till skillnad från en 
systerdyad där systrarna har mer en konträrt förhållningssätt till upplevelser, 
roller och annat? Ytterligare forskning kan ge svar på den frågan.

Föräldrarnas död väcker starka känslor beroende på tidiga minnen, erfarenhet 
av och anknytning till den avlidne föräldern. Sanders (2004) beskriver generellt
i sin modell, syskongruppens relationsutveckling utifrån ett livslopps 
perspektiv. Han påvisar fem stadier: 1. Syskon föds 2. Att tillbringa barndom 
tillsammans 3. Syskonrelationen i tonåren 4. Syskonrelation i vuxenlivet 5. 
Syskonrelationen framöver när de blir äldre. Modellen beskriver rivalitet, 
ansvar, allians, distans, olika roller i barndomen och vidare fram till det man 
blir äldre. Sanders definierar inte begreppet äldre och modellen innefattar inte 
det sjätte stadiet som framträder i detta resultat:  hur dynamiken utvecklas i en 
syskongrupp då föräldrarna dör. Rivalitet mellan syskon beskriver bland andra 
Alfred Adler (Sanders, 2004) med begreppet detronisering (störta, avsätta), 
starka känslor som ett syskon känner då de får ett syskon. I denna studies 
resultat beskriver systrarna heta känslor med konkurrens samt rivalitet. Men 
resultaten visar också på att det sker en växling och gamla erfarenheter och 
roller omprövas innan den andra förälderns död. Systrarna vill bryta gamla 
familjemönster i båda syskongrupperna. De har tagit lärdom av minnet från 
barndomen med bråk, utsatthet, övergivenhet och lärdom av splittring före och 
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efter första förälderns död.  De var oense hur de skulle hantera olika saker 
kring första förälderns död.

Systrarna uttrycker känslor av sorg med stor variation. En reagerar mer 
känslosamt och en annan mer reserverat. Anknytning till föräldern och 
systrarnas implicita och explicita närvaro påverkar hur reaktionen blir. Moss, 
Resch, & Moss (1997) menar att medelålders kvinnors reaktioner av sorg är av 
mer känslomässig karaktär än mäns reaktioner.

Systrarna beskriver också hur de efter båda föräldrarnas död tappar sin vanliga 
och givna förmåga (roll) och någon av de äldsta systrarna förstärker sin redan 
invanda roll. Detta i likhet med Stroebe & Schut (1999) som menar att effekten
av sorg pendlande mellan inadekvata och adekvata reaktioner (Machin, 2007).
Systrarna ökar det intersubjektiva fältet och sin förmåga till mentalisering, att 
försöka förstå andra inifrån och sig själv utifrån (Mårtenson Blom & Wrangsjö 
(2013). Pope (2005) talar om en personlig transformation av sig själv och 
menar att empatin ökar till den avlidna föräldern och andra människor. Att bli 
föräldralös i medelåldern, är en milstolpe, en viktig psykologisk händelse 
menar Pope (2005) För en medelålders individ kan åldrande föräldrars död 
tvinga de överlevande att begrunda sin egen dödlighet och kritiskt omvärdera 
sitt eget liv och roll i familjen (Umberson 2003). Även Cullberg (2006) 
bekräftar dess existentiella funderingar. I en artikel av Crafoord (1988) menar 
hon att man i medelåldern konfronteras med åldrande föräldrar och död. En 
annan utmaning i medelåldern är att emotionellt erkänna att livet är ändligt. 
Detsamma framkommer även i denna studie.
Slutsatsen är trots de oerhört starka anknytningarna av dysfunktionell natur i 
ursprungsfamiljerna, får systrarna syn på varandra när föräldrarna dör. Detta 
har skymts av föräldrarnas närvaro och påverkat syskonrelationerna. 
Relationerna och rollerna förändrades i processen före och efter föräldrarnas 
död mellan systrarna och mognar till något annat. Detta går som en röd tråd 
genom hela materialet, att existera i tillvaron, syskonrelationer omprövas och 
leder det till närhet, autonomi och differentiering, en acceptans att alla är olika i
triaden som vägleder dem till att värna om varandra än mer i medelåldern.

8.3 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie beskriver tre medelålders systrars utveckling i två olika 
syskongrupper ur ett livslopps perspektiv före och efter båda föräldrarnas död. 
Systrarnas relation påverkas mycket fram till ”friheten” infinner sig i 
medelåldern; tomhet men också befrielse. 
Överskattas förmågan att hantera förlust och sorg i medelåldern, både av sig 
själv och av andra? Söker medelålders individer mindre hjälp av den orsaken? 

Triaderna skulle kunna undersökas med andra blandningar av syskongrupper i 
medelåldern för att förstå mer av de mönster och den dynamik som aktualiseras
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när syskon brottas med livsvillkoren där föräldraförlusten ingår. Med flera 
grupper av syskontriader skulle mera generella slutsatser kunna dras.  
Att synliggöra individen/personligheten exempelvis i ett HBTQ-perspektiv; hur
det påverkar syskontriadens dynamik utifrån förlusten av föräldrar i 
medelåldern.
Vikten av syskon i medelåldern ur ett närståendeperspektiv vid föräldraförlust 
borde undersökas mer. Detta för att utvidga kunskapen kring detta ämne för de 
yrkesgrupper som arbetar med psykoterapi, socialt arbete, vård och sorg.
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Bilaga 1
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Psykoterapeutprogrammet, 90 hp 
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp
Examensdatum: Höstterminen 2015 
Handledare: Björn Elwin

Inbjudan till en intervju angående: 
Tre systrars relationsutveckling, upplevelsen före & efter föräldrarnas död. 

Studiens syfte är att undersöka hur tre medelålders systrar upplever 
syskonrelationerna före och efter föräldrarnas död. Detta för att utvidga 
kunskapen för de yrkesgrupper som arbetar med sorg och psykoterapi samt att 
utöka förståelsen för relationens betydelse mellan syskon i denna kontext.
Därför vore det värdefullt med din upplevelse då du ingår i en kvinnlig 
syskonskara på tre. 
Urvalet har kommit till genom att tillfråga sjuksköterskor på Ersta Diakoni om 
någon känner till kvinnliga syskongrupper på tre i medelåldern där de förlorat 
en förälder för minst ett år sedan. Studien är en kvalitativ som baserar sig på en
enskild intervju med dig (och enskilda intervjuer med dina systrar) med några 
fåtal öppna frågeområden där du kan berätta om din upplevelse och tankar. Det 
kommer att ta en timme. Samtalet bandas och skrivs av efteråt för att sedan 
analyseras. Intervjun sker på valfri plats beroende på var du vill träffas t ex på 
min mottagning, i hemmet, på café. Det är inget hinder för mig att resa till dig 
oavsett var du bor i landet. Uppföljande samtal kommer att erbjudas då ett 
känsligt & svårt ämne berörts. Detta är naturligtvis frivilligt.
Du kommer att vara anonym, intervjumaterialet avidentifieras och behandlas 
konfidentiellt och med sekretess och förstörs då studien är examinerad. Den 
slutgiltiga studien kommer att läggas ut på DIVA som är Ersta Sköndal 
högskolas publiceringsdatabas som synliggör studenters uppsatser. 
Undertecknad är utbildad som Leg. Specialistsjuksköterska på Ersta Högskola 
men har tagit steget till grundutbildad individuell psykoterapeut och arbetar nu 
dessutom som samtalsterapeut. Nu går jag den leg.grundande utbildningen med
inriktning systemisk och relationell familjeterapi och i mitt examensarbete 
ingår det att göra en studie. 
Ring gärna mig på 0708-67 92 40 om du har frågor.
Väljer du att delta, fyller du i bifogat samtycke och skickar tillbaka i det 
adresserade brevet dock innan 8/12-2014. När jag fått brevet ringer jag upp och
vi bestämmer tid samt plats.

Med vänlig hälsning Stockholm 15/11-2014
Eva Bergklo, student och författare FAM12 eva.bergklo@gmail.com

                            S:t Lukas utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm, 08-555 050 46
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Bilaga 2
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, 
Inriktning Systemisk och relationell familjeterapi
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp
Examensdatum: Höstterminen 2015 
Handledare: Björn Elwin

Medverkan till intervjustudie: 
”Upplevelsen av en förälders död, 3 systrar ger sitt perspektiv”

Jag har erhållit information skriftligt om studien och studiens genomförande. 
Jag har kunnat ringa upp ansvarig angående studien om jag velat. Jag är 
medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta min 
medverkan i studien utan närmare motivering.

Underskrift………………………………………………………………….

Namnförtydligande…………………………………………………………

Datum………………………………………………………………………

Ort…………………………………………………………………………..

Telefon………………………………………………………………………

Vid eventuella frågor kontakta ansvarig kontaktperson för studien.

Eva Bergklo, Leg. Specialistsjuksköterska och grundutbildad samtals terapeut.
Telefon 0708-67 92 40 eller skriv på eva.bergklo@gmail.com

S:t Lukas utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm, 08-555 050 46
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Bilaga 3
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Psykoterapeutprogrammet, 90 hp 
Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp
Examensdatum: Höstterminen 2015 
Handledare: Björn Elwin
Student och författare: Eva Bergklo FAM12

Tre systrars relationsutveckling, upplevelsen före & efter föräldrarnas död

Studiens syfte är att undersöka hur tre medelålders systrar upplever 
syskonrelationerna före och efter föräldrarnas död.

Frågeguide:

1. Hur gammal är du?

2. Är du äldst, mellan eller yngst av syskonen?

3. Hur många år sedan dog föräldrarna och hur dog föräldrarna?

4. Hur upplevde du dödsfallen, berätta om de känslor som du minns att du hade
före och efter händelserna?

5. På vilket sätt har upplevelsen av dödsfallen påverkat dig som ex. yngsta 
syster?

6. Upplevde du att det blev någon skillnad känslomässigt i relationen mellan 
dig och ex. mellansystern före och efter dödsfallen?

7. Hur tror du att din ålder (medelålder) påverkar din upplevelse av 
föräldrarnas död?

8. Hur upplever du idag relationen till ex. mellansystern med tanke på 
föräldrarnas död?

9. Hur upplever du idag relationen mellan er alla tre när ni är tillsammans 
med tanke på föräldrarnas död?

10. Hur blev det för dig att berätta om upplevelsen av din förälders död och 
syskonrelationerna i sammanhanget?
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