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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa innebörden av sorgeprocessen 

och betydelsen av sociala relationer hos en grupp personer som förlorat sin livspartner. 

Empirin har tolkats utifrån den kunskapssociologiska teorin av Berger och Luckmann 

(2011) och visar att de efterlevandes sorgeprocess innebär en livsomställning i form av 

en växlingsprocess vilken föregås av en resocialisation. I livsomställningen sker en 

växling mellan den efterlevandes tidigare liv och det nya livet som innebär att den 

sorgdrabbade individen behöver hitta ett nytt perspektiv på sin nya tillvaro som kräver 

en omtolkning av såväl sina sociala relationer som sin identitet. Resultatet visar att 

sorgeprocessen är en omfattande och komplex livsomställningsprocess i vilken sociala 

relationer har en avgörande roll eftersom anpassningen till de efterlevandes nya 

verklighet sker i relation till såväl andra människor som i relation till sig själva. 

Livsomställningen som den efterlevande genomgår i sorgeprocessen kan skildras som 

ett byte av världar där det sker en växling mellan livet före och efter dödsfallet (jfr. 

Berger & Luckmann, 2011). 

 

 

Nyckelord 
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Tack 

Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till de deltagare som möjliggjorde denna studie 

genom att dela med sig av sin innersta värld och ge sitt medgivande till att låta mig 

använda deras personliga berättelser i mitt uppsatsarbete. Ett varmt tack går till kyrkans 

diakon som hjälpte mig att knyta kontakter med relevanta informanter samt upplät en 

lokal vid ett intervjutillfälle. Stort tack även till de bekanta som bidrog genom att 

förmedla kontakter med resterande deltagare. Att för första gången skriva en uppsats är 

en process som inledningsvis präglades av stor frustration, efterhand övergick dock 

känslan i en tillfredsställelse över att se hur materialet började växa fram och anta 

formen av ett examensarbete. Därför vill jag rikta ett stort tack till min kompetenta och 

engagerade handledare som under hela uppsatsarbetet hjälpt mig att våga tro på min 

egen förmåga och bibehålla motivationen även i de stunder då frustrationen varit som 

störst. Sist men inte minst är jag oerhört tacksam för alla intressanta erfarenheter, 

insikter och reflektioner som jag tar med mig i framtiden tack vare detta uppsatsarbete. 

 

”De döda slutar aldrig att finnas” 

”Även den döda har en roll att fylla” 

”De döda fortsätter alltid att finnas, men de får en annan betydelse än de hade som 

levande” 

”Det är lättare att vara död än att bli lämnad ensam kvar” 
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1 Inledning 

Att förlora sin partner mitt i livet innebär för den efterlevande en stor sorg och livskris 

som förändrar livet på ett radikalt sätt. Enligt Lennéer Axelson (2010) är förlusten av en 

älskad närstående som avlider utan förvarning och i för tidig ålder den mest brutala 

förlustkonfrontation som en människa kan uppleva, att plötsligt stå ensam efter många 

år tillsammans med sin tänkta livspartner är därför en oerhört smärtsam upplevelse som 

kan vara svår att leva vidare med. Lennéer Axelson (2010) framhåller att 

sorgeprocessen inte endast handlar om förlusten i sig utan även om den totala 

livsomställning som den efterlevande ställs inför. Forskning visar att sorgeprocessen är 

en situation där det är vanligt att relationer omprövas vilket i sin tur för vissa personer 

kan innebära en ökad risk för social isolering (Miller, Smerglia & Bouchet, 2004). 

 

Sorg som uppstår vid en förlust av en nära anhörig anses vara en normal och frisk 

reaktion som kan ta sig helt olika uttryck hos olika personer och ta olika lång tid att 

bearbeta för olika människor (Lennéer Axelson, 2010). Sorg och kris hör ihop på så sätt 

att sorgen är en form av en individuell kris men till skillnad från krisen så är sorgen 

något som aldrig går över enligt Wikström (2011). Hon menar att även om sorgen 

ändrar intensitet och karaktär över tid så kommer den efterlevande att för alltid bära 

med sig en del av sorgen för att så småningom lära sig att leva med den. 

 

Sociala faktorer har en betydelsefull roll i sorgebearbetningen och eftersom 

sorgeprocessen är en social process så kan den främjas genom att den sorgdrabbade har 

tillgång till en social miljö där det finns ett utbud av hjälp och stöd i förlusten (Worden, 

2006). Att förlora en partner är enligt Miller m.fl. (2004) en stressande händelse där 

tillståndet av sorg ofta sammanfaller med såväl hälso- som relationsförluster. De 

framhåller att effekten av socialt stöd i bearbetningen vid stora livshändelser har varit 

ett viktigt forskningsområde i årtionden, oftast har dock studierna utgått från antagandet 

att socialt stöd från familj, vänner och andra underlättar anpassningen till den nya 

livssituationen trots att det finns studier som även visar på motsatsen. Deras egen studie 

om änkors anpassning i sorgeprocessen visar inte någon tydlig indikation på ett 

samband mellan socialt stöd och anpassning utan bekräftar snarare komplexiteten då de 

uttrycker att det inte går att ge ett tydligt svar på varför socialt stöd inte alltid behöver 

vara av en underlättande karaktär i den efterlevandes anpassning till sin nya 

livssituation. De menar att det fortfarande saknas kunskap om viktiga aspekter av 
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förhållandet mellan stöd och anpassning som forskning ännu inte berört och 

understryker att det krävs fler studier för att skapa en bättre förståelse av vilket slags 

socialt stöd som den sorgdrabbade behöver och under vilka omständigheter som stödet 

är mest fördelaktigt. För att närma sig svaret så tror de att tillvägagångssättet bör vara 

kvalitativt, där änkorna själva tillåts att tala (Miller m.fl., 2004). En annan studie utförd 

av Stroebe, Zech, Stroebe och Abakoumkins (2005) visar på en liknande komplexitet, 

de beskriver att socialt stöd vid sorg å ena sidan kan vara till hjälp men att stödet å 

andra sidan varken behöver göra sorgeprocessen enklare eller påskynda återhämtningen. 

 

Wilsey och Shear (2007) har i sin kvalitativa studie valt att undersöka det sociala 

stödets betydelse för personer som lider av en komplicerad sorg med utgångspunkt i att 

socialt stöd i en naturlig sorg har mångfasetterade aspekter. De upptäckte att deltagarna 

i studien hade en benägenhet att vilja berätta både sina positiva och negativa 

erfarenheter av socialt stöd från andra personer, resultatet visade att många 

sorgdrabbade bekräftar förekomsten av hjälpsamma personer men beskriver att enbart 

hjälpsamhet inte alltid är tillräckligt för att skydda den efterlevande mot att utveckla en 

komplicerad sorg. Hjälpsamheten visade inte heller något samband med minskade 

depressiva-, sorg- eller traumasymtom hos den sorgdrabbade. Däremot så upprördes de 

sörjande i studien av frånvaron av socialt stöd samt elakheter och okänslighet från andra 

personer. Trots att de sörjande värderade hjälpsamhet från andra som socialt stöd så 

hade detta stöd inte så stor inverkan på deras sorgeprocess. Wilsey och Shear (2007) 

menar att detta resultat indikerar att hjälpsamhet och ohjälpsamhet behöver betraktas 

som två olika dimensioner, det vill säga att negativa erfarenheter inte innebär en 

avsaknad av positiva erfarenheter och att en låg nivå av socialt stöd inte innebär samma 

sak som en hög grad av ohjälpsamhet. Eftersom befintliga studier vanligtvis fokuserar 

enbart på närvaron eller frånvaron av socialt stöd så menar de att viktiga erfarenheter 

kan missas som tillsammans kunnat påvisa faktorer som bidrar till en ökad risk att 

utveckla en komplicerad eller utdragen sorgereaktion. För att vidare ta reda på om 

negativa beteenden från andra personer är en riskfaktor för komplicerad sorg så menar 

de att ett större antal sörjande personer skulle ha behövt omfattas i undersökningen, 

samt att sorgeberättelserna behövt representeras av både personer med vanlig sorg och 

komplicerad sorg samt personer i skiktet mellan normal och komplicerad sorg (Wilsey 

& Shear, 2007). 
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Således visar viss forskning att socialt stöd från nära sociala relationer är viktig för den 

efterlevandes sorgebearbetning medan viss forskning visar att socialt stöd varken 

minskar lidandet eller påskyndar sorgeprocessen. Grimby, Johansson och Blomqvist 

(2006) framhåller problematiken kring de efterlevande och deras smärtsamma förlust av 

sin livskamrat som ett ständigt aktuellt problem där kunskapen om vårt livs största 

stresshändelse angår oss alla och att forskningen därför måste fortgå. En anledning till 

att de framhåller vikten av att skaffa större kunskap om de efterlevandes sorgeprocess är 

att de sociala sorgereaktionerna kan ha en påverkan på såväl omhändertagandet av andra 

i familjen som kontinuiteten i att träffa vänner. 

 

1.1 Problemformulering 

De efterlevandes sorgeprocess inrymmer åtskilliga dimensioner av social karaktär som 

tillsammans utgör ett komplext fenomen som behöver utforskas mer både vad gäller den 

omfattande sorgeprocessen och betydelsen av sociala relationer. Åtskilliga 

socialpsykologiska studier har påvisat att människan är beroende av sociala relationer 

likväl som åtskilliga forskare har betonat att den efterlevandes återuppbyggnad av sin 

identitet, sina relationer och sitt sociala liv är ett förbisett område inom forskningen 

(Währborg, 2009; Lennéer Axelson, 2010). Miller m.fl. (2004) menar att det behövs 

mer kunskap om vilket slags socialt stöd som den efterlevande behöver och under vilka 

omständigheter som stödet är mest fördelaktigt. Wilsey och Shear (2007) framhåller 

vikten av att betrakta alla dimensioner av den sorgdrabbades sociala stöd. Eftersom sorg 

kan ta sig helt olika uttryck hos olika människor präglas även sorgeprocessen av en 

komplexitet som i sin tur innebär att det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan 

normal sorg och icke normal sorg (Wilsey & Shear, 2007). Eftersom de flesta studier 

som gjorts är kvantitativa och endast ett färre antal har uppmärksammat de sörjandes 

egna berättelser om sorgeprocessen så är avsikten med denna undersökning ett försök 

att utifrån de sorgdrabbades egna berättelser skapa en djupare och mer nyanserad bild 

av hur sorgeprocessen ter sig och vad den innebär för den enskilda individen i relation 

till sociala relationer. Genom att skapa en större och djupare förståelse av vad 

sorgeprocessen innebär för de efterlevande kan vi skapa bättre förutsättningar för deras 

situation och stödbehov i framtiden. Undersökningen syftar därmed inte till att de 

sorgdrabbades upplevelser ska representera en större grupp eftersom fokus ligger på de 

efterlevandes individuella upplevelser och erfarenheter. 
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Anledningen till intresset av att undersöka sorgeprocessen hos efterlevande i arbetsför 

ålder har sin utgångspunkt i att äldre personer redan är ett relativt väl utforskat område 

samt att personer i arbetsför ålder oftast av förklarliga skäl har ett större socialt nätverk. 

Wånell, Agahi, Lennartsson och Österman (2010) menar att förutsättningarna för att 

upprätthålla ett socialt deltagande är betydligt mer begränsat för äldre personer eftersom 

sociala arenor såsom arbetsliv och organisationer ofta är avslutade samt att det 

förekommer en ökning av hälsoproblem hos såväl den äldre själv som hos dennes 

omgivning vilket resulterar i ett minskat antal sociala kontakter. Wånell m.fl. (2010) 

framhåller dock att sociala relationer har betydelse för alla människors hälsa, 

välbefinnande och överlevnad under hela livet och att förutsättningen för att erhålla 

socialt stöd och hjälp vid svåra livssituationer är att individen har tillgång till ett socialt 

nätverk. 

 

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att studera en grupp individer som genomgår eller har 

genomgått en sorgeprocess för att skapa förståelse för hur de efterlevandes sorgeprocess 

ser ut och vad den innebär. 

 

1.3 Frågeställning 

För att skapa förståelse för de efterlevandes situation i sorgeprocessen och vad denna 

innefattar så används följande frågeställning: 

 

 Hur upplever de efterlevande sin sorg? 

 Vad innefattar de efterlevandes sorgeprocess? 

 Vilken betydelse har sociala relationer i de efterlevandes sorgeprocess? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien omfattar intervjuer av tre kvinnor och en man som alla genomgår eller har 

genomgått en sorgeprocess. De har alla inom loppet av de fem senaste åren förlorat sin 

partner som de levt tillsammans med i mer än tio års tid före dödsfallet. De är i arbetsför 

ålder, det vill säga mellan 18 och 65 år. 
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Den forskning som finns idag om förhållandet mellan socialt stöd och anpassningen till 

ett nytt liv efter förlusten av en livspartner har övervägande omfattat änkor över 65 år. 

Det finns dock enstaka studier där forskarna valt att belysa änkemän alternativt 

involvera begreppet änkemän i definitionen av änkor. Med anledning av detta väcktes 

intresset att i denna studie belysa personer som drabbats av sorg mitt i det pågående 

livet i åldern 18-65 år samt att inkludera minst en manlig informant i undersökningen. 

Trots att avgränsningen endast omfattar personer som genomgår eller har genomgått en 

sorgeprocess under de senaste fem åren så är det viktigt att betona att informanterna 

kommer att vara i helt olika skeden i sin sorgeprocess vid intervjutillfället. Även om 

tidpunkten för dödsfallet sammanfaller är den efterlevandes sorg en individuell 

företeelse som tar sig olika uttryck och tar olika lång tid att bearbeta för olika personer 

(Grimby m.fl., 2006). Då sorgeprocessen i denna studie benämns som fördröjd, 

utdragen eller normal i jämförelser mellan informanterna så avser dessa begrepp 

förhållandet till Lennéer Axelsons (2010) beskrivning av att ett normalt sorgearbete 

pågår i ungefär två år. Eftersom forskning visar att sorgen pågår längre tid än så för 

många människor så läggs ingen värdering i användningen av uttrycken fördröjd, 

utdragen eller normal sorg utan begreppen tillämpas endast för att beskriva jämförelsen 

av sorgeprocessen mellan de olika informanterna ur det tidsperspektiv som 

framkommer i empirin. Det finns forskning som visar att efterlevande så långt som 

tjugo år efter förlusten av sin partner fortfarande känner sorg och ledsamhet då de tänker 

på sin döda partner (Carnelley, Wortman, Bolger & Burkes, 2006). 

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Sorg 

Den normala sorgebilden efter förlusten av en partner präglas under det första året enligt 

Grimby m.fl. (2006) oftast av en stark och ihärdig ensamhetskänsla. Den efterlevande 

känner ofta ett stort missmod inför framtiden även vid helt normala sorgereaktioner 

vilket kan ta sig uttryck i såväl depression som suicidtankar. Den normala sorgen 

rymmer så många olika sorgereaktioner att det omöjligt går att beskriva dem alla vilket 

vidare innebär en svårighet att veta var gränsen går mellan psykisk ohälsa, normal sorg, 

utdragen sorg och komplicerad sorg (Grimby m.fl., 2006). Enligt Worden (2006) finns 

det dessutom många likheter mellan sorg och depression såsom sömnsvårigheter och 

uttalad nedstämdhet. Enligt Lennéer Axelson (2010) drabbas vi av sorg när vi mister en 
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nära person som vi har vårt starkaste emotionella band till och som vi oftast har levt 

nära inpå även rent fysiskt. När andra personer, om än betydelsefulla personer för oss 

avlider så reagerar vi med nedstämdhet, saknad och vemod. Lennéer Axelson, 2010 

menar att sorgen får olika karaktär beroende på vem som har förlorats och hur förlusten 

har skett och att det dessutom finns människor som inte har förmågan att sörja som 

istället blir destruktiva, dessa förvrängda sorgereaktioner beror oftast på en trasig 

bakgrund i tidig barndom. Hon framhåller också att sorgen efter ett dödsfall har många 

likheter med reaktionerna i samband med en skilsmässa eller förluster av exempelvis 

hälsa eller arbetsförmåga. I denna undersökning kommer begreppet sorg endast att syfta 

på de reaktioner som avser sorgen efter en livspartners dödsfall. 

 

2.1.1 Sociala faktorer 

Sociala faktorer har enligt Worden (2006) en betydelsefull roll och påverkan på 

sorgebearbetningen, eftersom sorgeprocessen är en social process kan den främjas 

genom att den sorgdrabbade har tillgång till en social miljö där det finns möjlighet att 

erhålla hjälp och stöd i förlusten. En omständighet som Worden (2006) menar kan leda 

till ett komplicerat sörjande är när den efterlevande inte får möjlighet att prata öppet om 

förlusten vilket skapar problem för den sorgdrabbade som behöver prata om det som har 

hänt för att kunna bearbeta sin sorg. En annan omständighet som kan leda till en 

komplicerad sorg är när förlusten av personen förnekas av omgivningen och de beter sig 

som om dödsfallet aldrig har ägt rum. Om den efterlevande inte tillåts att sörja finns det 

en ökad risk att sorgen återkommer vid ett senare tillfälle i samband med någon annan 

händelse och då oftast med en värre utgång. Ytterligare en omständighet som kan 

resultera i en komplicerad sorg är om den sörjande inte erhåller något stöd alls från sitt 

sociala nätverk (Worden, 2006). Währborg (2009) betonar dessutom att sociala 

förändringar som sker i samband med en kraftigt förändrad livssituation utgör en 

riskfaktor för individen att dessutom utveckla en stressrelaterad ohälsa. Han menar att 

socialt stöd kan utgöra skillnaden mellan hälsa och ohälsa hos den sorgdrabbade 

individen och att dessa sociala förändringar sannolikt beror på att det personliga sociala 

stödet och det sociala nätverket rubbats eller raseras. Cullberg (2006) framhåller att sorg 

är ett psykiskt kristillstånd som kännetecknas av att individens tidigare världsbilden har 

raserats. Vid psykiska kristillstånd menar han att det är vanligt att den efterlevande 

tappar förtroendet för såväl tillvarons ordning, förnuft samt mening och att känslor av 

ångest och bitterhet kan aktualiseras. Enligt Cullberg (2006) förekommer alltid dessa 
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känslomässiga lägen i större eller mindre utsträckning vid alla kristillstånd varpå den 

smärtsamma erfarenhet som den psykiska krisen utgör kan bidra till såväl utveckling av 

individens resurser som begränsning i form av utanförskap (Cullberg, 2006). 

 

Währborg (2009) ser en partners bortgång som en form av relationsstörning som 

uppstår när en livshändelse såsom ett dödsfall allvarligt stör eller avbryter en relation. 

En sådan relationsstörning innebär att sorgeupplevelsen är särskilt associerad med en 

ökad risk att utveckla en ohälsa. Faktorer som plötslig, oväntad eller för tidig död samt 

dramatiska omständigheter och avsaknad av kropp bidrar enligt Lundin (2006) starkt till 

en ökad risk för en komplicerad sorgereaktion samt utveckling av psykisk ohälsa. 

Uppföljningar av personer som förlorat en nära anhörig genom plötslig, oväntad eller 

för tidig död visar att drygt hälften av dem drabbades av psykisk ohälsa, om dödsfallet 

dessutom skett under dramatiska omständigheter eller om kroppen inte hittats så ökar 

den psykiska sjukligheten (Lundin, 2006). 

 

2.2 Sorgeprocessen 

När den efterlevande börjar sörja har denne enligt Grimby m.fl. (2006) kommit till 

insikt om vad som förändrat tillvaron, hur lång tid sorgeprocessen tar menar de hänger 

samman med vilken betydelse som den bortgångna personen haft i den efterlevandes 

liv. I Sverige har Cullbergs (2006) kristeori haft stor betydelse, i denna modell beskrivs 

sorgen utifrån fyra naturliga faser där var och en har sitt specifika innehåll och 

terapeutiska problem. Faserna är inte klart åtskilda från varandra utan det kan 

förekomma att någon fas helt saknas likväl som att faserna kan gå in i varandra. Ibland 

förekommer det en pendling fram och tillbaka mellan faserna, de olika faserna kan 

dessutom vara olika framträdande hos olika personer. Cullbergs (2006) fyra faser: 

chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen är en förenklad indelning där 

varje kris egentligen utgör en serie av kriser. Chockfasen varar mellan ett kort ögonblick 

upp till några dagar och i denna fas har den sorgdrabbade personen svårt att ta in 

verkligheten. Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta fasen och 

pågår ungefär i fyra till sex veckor och i denna fas börjar den sorgdrabbade inse vad 

som hänt. Efter de akuta krisfaserna följer bearbetningsfasen som pågår under cirka sex 

månader upp till ett år efter traumat. I detta skede börjar den efterlevande att kunna se 

framtiden an och i takt med att bearbetningen aktiveras så blir försvarsmekanismerna 

mindre påtagliga. Den sörjande individen börjar återuppta tidigare intressen och blir mer 
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mottaglig för nya erfarenheter. Genom bearbetning av det inträffade blir det enklare för 

den efterlevande att förhålla sig till eventuella skuld- eller ansvarskänslor. För de som 

har svårighet att komma vidare ur den akuta krisen till denna fas kan professionell hjälp 

behövas för att de ska kunna närma sig sin bearbetning och nyorientering. Den sista 

fasen är nyorienteringsfasen som egentligen inte har något slut utan fortsätter att pågå 

genom livet. Nyorienteringen innebär att individen bearbetat och accepterat det som 

hänt och kan förhålla sig till detta som en del av livet. Den efterlevande har inte glömt 

det som inträffat men har anpassat sig till det nya livet för att orka att fortsätta leva. 

Fortfarande kan dock vissa situationer som påminner om förlusten av den döda partnern 

väcka starka känslor och upplevelser vilka kan göra att smärtan och sorgen fortfarande 

känns högst närvarande (Cullberg, 2006). 

 

Enligt Lennéer Axelson (2010) är kriser en del av det mänskliga livet och inget som går 

att undvika. Alla människor reagerar på olika sätt beroende på individuella faktorer 

såsom könsskillnader, personlighet och tidigare erfarenheter. En kris är inte en sjukdom 

men faktum är att en obearbetad kris kan utlösa tidigare kriser och en utdragen kris kan 

leda till ett insjuknande i psykisk ohälsa. De värsta kriskänslorna efter en förlust utgörs 

av ensamhet och längtan (Lennéer Axelson, 2010). Grimby m.fl (2006) bekräftar att 

ensamhetskänslan är den vanligaste, starkaste och mest långdragna reaktionen hos den 

efterlevande. Normal sorg innefattar såväl vanliga som mindre vanliga reaktioner i form 

av känslomässiga, kroppsliga, sociala och andra följder av en svår förlust (Grimby m.fl., 

2006). Enligt Stroebe, Stroebe och Abakoumkins (1999) är det mer tillåtet för kvinnor 

att visa sin sorg än för män som i högre utsträckning förväntas att kontrollera sina 

känslor. Deras studie visar även att behovet av socialt stöd skiljer sig åt på så sätt att 

män har ett betydligt mindre behov av socialt stöd och sociala relationer än kvinnor har. 

 

2.3 Sorgebearbetning 

Att återhämta sig efter en kris betyder inte enligt Topor (2004) detsamma som att återgå 

till det liv man hade före krisen inträffade utan det innebär istället en förändringsprocess 

i vilken den krisdrabbade individen utvecklar en ny mening med livet, skapar nya 

livsmål samtidigt som denne lämnar det som utlöst krisen bakom sig. Lennéer Axelsson 

(2010) beskriver att sorgebearbetningen sker med hjälp av kommunikation i olika 

former beroende på i vilket skede personen befinner sig. För de flesta räcker det med 

självsamtal i form av inre tysta självreflektioner kombinerat med samtal med närstående 
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men om sorgen är konfliktfylld eller de närstående inte räcker till kan det behövas 

professionell hjälp. Om bearbetningen domineras av självsamtal så menar hon att det 

finns risk att den efterlevandes egna uppfattningar blir rigida och slutna vilket kan 

begränsa deras tolkning av verkligheten. Eftersom den efterlevande har svårt att hålla en 

tydlig linje i sina självsamtal då dennes tankar och känslor hoppar omkring så är det lätt 

hänt att personen fastnar i ett ältande. Bearbetning är egentligen inget specifikt för sorg 

då det är något vi ständigt ägnar oss åt när vi bearbetar alla våra livsupplevelser och 

erfarenheter. Efter förlusten av en nära person som utgjort en trygg bas i livet så sker en 

bearbetning av relationen och allt som innefattar de starka banden till den avlidne i form 

av känslor, tankar, minnen, associationer och framtidsplaner. Förlusten påverkar även 

den efterlevandes identitet. Under sorgearbetet förändras relationen till den döde då den 

inte längre finns rent fysiskt och omvandlas till känslor, tankar och minnen. Det är dessa 

mentala representationer som senare kommer att utgöra ett inre psykiskt stöd för den 

sorgdrabbade, såvida relationen varit av positiv karaktär. Eftersom sorgearbete är ett 

alltför brett begrepp så har det alltmer börjat benämnas som kris- eller sorgebearbetning 

(Lennéer Axelson, 2010). Fortsättningsvis tillämpas begreppen, sorgebearbetning, 

bearbetning, återhämtning, anpassning, omställning eller livsomställning synonymt för 

att beskriva den efterlevandes sorgeprocess. 

 

2.3.1 Betydelsen av sociala relationer 

Topor (2004) menar att återhämtning är en individuell process som sker i ett socialt 

sammanhang där andra människor har en avgörande roll. Återhämtningsprocessen 

karaktäriseras av att framsteg följs av tillbakagångar i en ojämn process. Topor (2011) 

beskriver processen som komplex då individens egna insatser står i fokus eftersom 

ingen människa kan återhämta någon annan, samtidigt som ingen individ tycks kunna 

återhämta sig utan socialt stöd från andra människor. Återhämtningsprocessen ställer 

därmed inte endast krav på den enskilda individen utan även på de individer som finns i 

dess omgivning för att dessa inte ska utgöra ett hinder i den fortsatta bearbetningen 

(Topor, 2011). Enligt Lennéer Axelson (2010) så sker det en pendling i den 

efterlevandes sorg mellan en upptagenhet av förlusten och sorgekänslorna som utgör 

arbetet med att på nytt bygga upp en ny inre och yttre tillvaro. Syftet med bearbetningen 

är att den drabbade ska kunna integreras istället för att ta avstånd från det som hänt för 

att kunna leva vidare. Första steget mot att göra livsomställningen mer begriplig sker 

genom att den efterlevande ges möjlighet att sätta ord på sina konfliktfyllda upplevelser. 
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När en individ drabbas av en omskakande förlust så är det genom samtal och 

kommunikation som denne skapar förståelse och finner mening, att tala om det som 

hänt har en ångestreducerande effekt. Råder det däremot en kollektiv tystnad kring det 

som inträffat så reduceras möjligheterna till bearbetning rejält (Lennéer Axelson, 2010). 

 

Topor, Borg, Di Girolamo och Davidson (2011) betonar vikten av att inkludera sociala 

relationer i återhämtningsprocessen på grund av att sorgebearbetningen inte endast är en 

individuell process. De menar att även om den individuella aspekten är viktig som en 

motvikt till att se personer med psykisk ohälsa som hjälplösa offer så går det inte att 

bortse från de sociala faktorer och strukturer som tillsammans antingen kan underlätta 

eller hindra individens integration i samhällslivet. Topor m.fl. (2011) framhåller ett fåtal 

studier som undersökt familjerelationers positiva roll som bidragande faktor i 

återhämtningsprocessen som påvisat att endast närvaron av familjemedlemmarna utgör 

en form av stöd i sig. De menar att även nära vänskapsrelationer kan ha stor betydelse 

för återhämtningen genom att möjligheten till social interaktion med människor som 

inte kräver någon förklaring öppnas upp (Topor m.fl., 2011). 

 

2.4 Socialt stöd 

Social stabilitet och trygghet är enligt Währborg (2009) grunden för socialt stöd och 

tillgängligt socialt stöd har i sin tur en avgörande betydelse för att undvika sjukdom och 

ohälsa. Att drabbas av en förlust av sin partner innebär att det sociala stödet och 

nätverket som individen har byggt upp rubbas och riskerar att helt raseras. Det finns 

idag vetenskapliga studier som såväl visar att socialt stöd befrämjar hälsa som att 

avsaknad av socialt stöd är en riskfaktor för sjukdom och ohälsa. För den sorgdrabbade 

kan därför socialt stöd ha en avgörande betydelse då det i förlängningen kan utgöra 

skillnaden mellan hälsa och ohälsa (Währborg, 2009). 

 

Topor m.fl. (2011) ser i sin enklaste form att den sociala karaktären av återhämtning kan 

ses i termer av social interaktion. För att bredda det individualistiska perspektivet på 

återhämtning menar de att det är viktigt av vara medveten om att det finns många olika 

sociala faktorer och strukturer som tillsammans kan antingen underlätta eller hindra en 

individs integration i samhällslivet. Många faktorer kan dessutom ligga utanför eller 

bortom den drabbades egna ansträngningar eller kontroll. Då deras utgångspunkt ligger 

i att individens arbete med återhämtningen sker i förhållande till andra personer i dess 
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omgivning så menar de att faktorer som exempelvis psykisk ohälsa som varat under en 

längre tid ökar sannolikheten att individens sociala nätverk har förändrats vilket därmed 

minskar förutsättningarna för en lyckad återhämtning. När släkt och vänner till stor del 

försvinner och ersätts av personer som har mindre kännedom om individens livshistoria 

och förmågor, förlorar individen även sin identitet. Om identiteten som tidigare var 

baserad på att interagera med olika personer som betraktade individen som unik och 

mångfacetterad ersätts av exempelvis professionella interaktioner med erfarenheter av 

psykisk ohälsa så innebär detta en risk att individen reduceras till en dysfunktionell 

person (Topor m.fl., 2011). 

 

Med socialt stöd i denna undersökning avses den sociala eller relationella aspekten i 

form av andra tillgängliga människor i den efterlevandes omgivning enligt Währborgs 

(2009) övergripande definition att socialt stöd är resurser tillhandahållna av andra 

människor. Svårigheten att definiera betydelsen socialt stöd ligger i att för vissa 

personer kanske det innebär att någon lyssnar och för andra innebär det att få 

handgriplig hjälp. Sociala nätverk och andra sociala stödresurser byggs enligt Währborg 

(2009) upp i det vardagliga livet, såväl på arbetet som på fritiden. Det mesta och 

vanligaste sociala stödet i de efterlevandes sorgebearbetning kommer enligt Grimby 

m.fl. (2006) från familj, vänner och bekanta. 

 

2.5 Sociala faktorer och återhämtning 

Tew, Ramon, Slade, Bird, Melton och Le Boutillier (2012) framhåller utifrån sin studie 

att individer som har starka sociala band till familj och omgivning besitter en ökad 

kapacitet att återhämta sig från påfrestande livssituationer och psykisk ohälsa. De menar 

att sociala relationer bidrar till den drabbade individens återhämtning genom att inge 

hopp och uppmuntran. Tew m.fl. (2012) hänvisar till det fåtal studier som finns och som 

styrker att mellanmänskliga relationer är involverade i bearbetningen där relationerna 

har en avgörande för att den drabbade ska återfå välbefinnandet. Trots att sociala 

relationer har en bevisad central roll för återhämtning så betonar de att det finns 

individuella skillnader som innebär att vi inte med automatik kan utgå från att alla 

relationer nödvändigtvis är bra för alla människor. Exempelvis kan sociala relationer 

utgöra en begränsande faktor när det gäller att uppnå återhämtning för individer som 

inte mår så psykiskt bra eller för de som inte har så många nära relationer. De 

framhåller dock att positiva sociala relationer stöder återhämtning genom att de förenar 



  
 

12 

människor med den sociala världen. Inom forskningsområdet för socialt arbete så 

betonar Tew m.fl. (2012) vikten av att återhämtningen bör möjliggöra att individerna 

kan behålla så stor del som möjligt av sitt vanliga sociala liv för att minska risken för 

negativa sociala konsekvenser. De menar att det krävs en förskjutning från dagens 

individualiserade fokus till att återhämtningsprocessen omfattas av såväl ett arbete med 

individen som med dennes familj, sociala nätverk och hela samhället (Tew m.fl., 2012). 

 

2.6 Sociala relationer och sorgearbete med änkor 

Anusic och Lucas (2014) fokuserar främst på de positiva aspekterna av socialt stöd. De 

fann i sin studie inga bevis för att sociala relationer som etablerats innan änkeståndet var 

buffrade varken när det gällde sorgereaktionen eller bearbetningen av partnerns död. De 

fann dock att de sociala relationer som fanns tillgängliga under det första året av 

änkeståndet hjälpte änkor och änklingar att bearbeta och återhämta sig från denna svåra 

händelse. De framhåller dock att det finns en tvetydighet i deras resultat som kan tolkas 

som att de änkor som anpassat sig bäst i sin sorgeprocess antingen har haft ett 

tillräckligt stort tillgängligt stöd i sin sorgeprocess eller att änkorna själva haft förmågan 

att upprätthålla eller uppfatta mer stödjande relationer (Anusic & Lucas, 2014). 

 

Toth och Toth (1980) belyser i sin studie ett gruppterapiprogram vars syfte var att låta 

enskilda kvinnor dela erfarenheter av sitt änkestånd och dess innebörd med varandra. 

Gruppens diskussionsteman var sorg, skuld och skada från andra personer. Toth och 

Toth (1980) menar att det inte alls är konstigt att kvinnors tidigare identitet i form av 

makar eller mödrar förstärker sorgen hos änkorna. Kvinnorna i studien beskrev 

övermäktiga känsloreaktioner i mötet med andra människor även i de allra enklaste 

situationerna. Med tanke på att kvinnan under kanske tjugo års tid varit Johns fru är det 

enligt Toth och Toth (1980) inte alls förvånande att kvinnan upplever enorma 

identitetsproblem efter mannens död och frågar sig vem hon är nu. En liknande 

identitetsfråga framträder när barnen växer upp och flyttar hemifrån, skillnaden är dock 

att det innebär en gradvis process när barn växer upp. De menar dock att den 

efterlevandes sökande efter sin identitet är så pass komplex och att det inte går att 

åstadkomma på ett enkelt sätt, de framhåller att en nödvändighet är att uppnå en 

intellektuell medvetenhet men att det krävs fler faktorer för att uppnå en förändring som 

leder till att änkan återupptäcker sitt unika jag. 
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Kvinnorna i Toth och Toths (1980) studie beskriver hur de kände en konspiration av 

tystnad bland många av sina vänner och släktingar som undvek att tala om den döde och 

agerade klumpigt i deras roll som stödjande personer. För änkorna själva var det en 

källa till styrka att få tala om mannen de fortfarande älskade för att han inte skulle 

glömmas bort. De berättade också hur många människor talade om för änkorna hur 

starka de var eller hur bra de såg ut, och de frågade sig själva vad de menade och hur 

omgivningen egentligen tyckte att de skulle bete sig. Toth och Toth (1980) framhåller 

även att många änkor upplever skuld och att dessa skuldkänslor inte alltid är på en 

medveten nivå. När änkan själv inte är medveten om detta kan skulden skapa kaos i 

sorgeprocessen. Skulden menar de har sitt ursprung i sorgen av att inte ha kunnat göra 

tillräckligt mycket för att förhindra mannens död. Det var först när kvinnorna i studien 

fick insikt om att det är helt naturligt att känna skuld i sorgeprocessen som de kunde 

komma vidare mot en sund lösning och bearbeta sina skuldkänslor (Toth & Toth, 1980). 

 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Vid genomförandet av en forskningsstudie så finns det enligt Bryman (2011) två olika 

metoder att välja mellan alternativt kombinera, kvantitativ och/eller kvalitativ metod. En 

kvantitativ metod syftar till att samla in en stor mängd underlag för att utifrån detta mäta 

informationen och värdera resultatet numeriskt medan den kvalitativa metoden 

tillämpas då syftet är att skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen med hjälp av 

djupgående undersökningar och intervjuer. Den kvalitativa forskningsansatsen är 

beskrivande, tolkande och användbar för att förstå olika slags upplevelser (Bryman, 

2011). Då syftet i denna studie var att undersöka de efterlevandes subjektiva upplevelse 

av sina känslor och upplevelser gällande sorgeprocessen och betydelsen av sociala 

relationer är den kvalitativa datainsamlingsmetoden relevant då den lämpar sig väl vid 

tolkningar som kräver en djupare förståelse av upplevelser i den sociala verkligheten. 

Kvalitativ forskning framhåller dessutom det generella gällande frågeställningarnas 

formulering och fokus ligger på informanternas egna uppfattningar och synsätt 

(Bryman, 2011). 

 

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer är att dessa enligt Bryman (2011) 

ger utrymme för en djupare förståelse av problemet och bidrar till att ge en mer 
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detaljerad beskrivning av individens upplevelse av sina levda erfarenheter genom 

möjligheten att utforma fylliga berättelser och personliga svar. Dessutom ökar 

flexibilitet i intervjuerna genom möjligheten att ställa frågor som inte ingår i 

intervjuguiden förutsatt att de återknyter till något som informanten tidigare sagt eller 

faller inom angivet tema i intervjuguiden. I kvalitativ forskning är det önskvärt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att 

antalet informanter behöver begränsas vilket innebär att ett färre antal inte kan 

representera en större grupp rent generellt medan fördelen med metoden är att när 

forskaren antar aktörernas synsätt så öppnas möjligheten att uppfatta situationen och 

miljön på ett annat sätt än vad en utomstående normalt sett gör, istället är det möjligt att 

se saker och ting genom de sociala aktörernas ögon. Enligt Bryman (2011) finns det en 

tydlig tendens till att forskare kallar såväl semistrukturerade intervjuer som 

ostrukturerade intervjuer för djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer. I en nästan helt 

ostrukturerad intervju används främst ett PM innehållande teman som en minneshjälp 

för intervjuaren och intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal medan intervjuaren i 

en semistrukturerad intervju utgår från en lista över förhållandevis specifika teman i 

form av en intervjuguide (Bryman, 2011). 

 

3.2 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutik är en tolkningslära och ett vetenskapligt förhållningssätt som i detta arbete 

hjälpt till att skapa förståelse för betydelsen av sociala relationer hos sorgdrabbade 

individer. Den hermeneutiska forskningsansatsen kan ses som både teori och metod, när 

det handlar om att uppnå bästa vetenskapliga förståelse av ett fenomen så är 

hermeneutik absolut en teori, men är syftet att förstå ett specifikt fenomen så är det en 

hermeneutisk metod, det vill säga förståelsen uppnås genom tolkningsmetoden. Målet 

med den hermeneutiska forskningsansatsen är snarare att förstå ett fenomen än att 

förklara eller bekräfta en hypotes. Hermeneutiken lämpar sig väl då syftet är att komma 

åt en persons föreställningar angående hur de tänker sig världen oavsett om det är sant 

eller falskt enligt andra. Det krävs dock en medvetenhet om att orden i en text inte är 

detsamma som det som någon tänkt då det är omöjligt att se en tanke i en text då den 

endast lämnar vissa spår efter sig i de uttryckta orden. Två grundläggande begrepp i 

hermeneutiken är tolkning och förståelse vilka kommer att förtydligas i den kommande 

texten (Ödman, 2007; Bryman, 2011). 
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3.2.1 Hermeneutik som tolkande metod 

Ödman (2007) menar att inom hermeneutiken finns det inte någon objektiv verklighet 

utan verkligheten består av innebörder som måste tolkas och förstås. När en individ 

upplever något i sin livsvärld försöker denne att förstå detta med hjälp av tolkning och 

grunden till tolkningen utgörs till viss del av den egna förförståelsen, det vill säga 

tidigare upplevelser. Tolkningsarbetet består av tre kriterier där det första bygger på att 

tolkningssystemets olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt, det andra bygger på att de 

olika delarna i tolkningssystemet har ett rimligt sammanhang med tolkningsobjektet och 

det tredje kriteriet utgörs av sättet att förmedla det som framkommit. Ett ständigt 

dilemma i tolkningsprocessen är risken att flera tolkningsalternativ skapas för samma 

företeelse. En viktig aspekt är att det alltid finns en risk att tolkarens framställning är 

felaktig, hur litet felet än är så är det högst troligt att även läsaren kommer uppfatta 

saken fel. Det kan exempelvis handla om små missförstånd som orsakats av ordval eller 

nyanser i språkbruket som fallit bort i tolkningsprocessen. Det är dessutom av stor vikt 

att vara medveten om att den som tolkar det som en annan individ har tolkat i själva 

verket innebär en tolkning av något som redan har tolkats, så kallad dubbel 

hermeneutik. (Ödman, 2007). 

 

3.2.2 Förmedlingsproblemet 

Förmedlingsproblemet har tagits i beaktande för att öka mottagarens förståelse av 

tolkningsarbetet. De tre främsta aspekterna av förmedlingsproblemet utgörs av tolkarens 

språkbruk, förförståelsen och i vilken utsträckning denna ska redovisas samt vilka 

möjligheter som ges till mottagaren att kontrollera tolkningar och slutsatser. De 

språkliga kriterier som är mest centrala är tydlighet och enkelhet. Enkelhetskriteriet har 

tillämpats så att språket ska kunna förstås åtminstone av den målgrupp som tolkaren 

riktar sig till men helst av fler medan tydlighetskriteriet har tillämpats så att det 

språkliga uttrycket ska överensstämma med det som undersökningen  avser att 

förmedla. Eftersom den hermeneutiska forskningen utgörs av möten mellan olika 

förståelsehorisonter är redogörelsen av den egna förförståelsen viktig för mottagarens 

förståelse. Ytterligare en aspekt som tagits i beaktande är att tillgodose möjligheten till 

kontroll av undersökningens tolkningar och slutsatser genom noggrann dokumentation 

och argumentation samt redovisning av teorierna för de slutsatser som dragits. Det är 

först när hänsyn tas till alla hermeneutikens aspekter och informationen framställs enligt 
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en tydlig struktur och ett tydligt sammanhang som tolkarens förståelse går att överföra 

till mottagarens förståelse (jfr. Ödman, 2007). 

 

3.2.3 Förförståelse 

Alla individer har en förförståelse som bygger på kunskaper och erfarenheter och i 

denna förförståelse ingår språket som en del som i sin tur färgar tolkningen, i 

forskningssammanhang är därför en presentation av forskarens förförståelse formulerad 

i ord av stor vikt (Ödman, 2007). Gilje och Grimen (2007) beskriver förkunskaper som 

en förutsättning för vetenskaplig forskning och något som bestämmer vad som är 

förståeligt och oförståeligt. De menar att förkunskaper har en viktig roll i forskningen 

eftersom det är omöjligt att skaffa kunskap eller veta vilken kunskap som behövs utan 

att först ha kunskap om vad som ska studeras. För att tolka ett fenomen behöver vi veta 

vad vi ska söka efter och då krävs vissa utgångsidéer för att veta vad vi ska rikta vår 

uppmärksamhet mot. Utan förkunskap så går det därför inte att observera ett fenomen 

förutsättningslöst eller objektivt eftersom det är våra erfarenheter och förväntningar 

tillsammans med teorin som ger oss kunskap om vad som är viktigt och relevant i 

forskningen. En observation är därför alltid selektiv eftersom den kräver ett urval av 

objekt, en bestämd uppgift, ett intresse, ett perspektiv och ett problem. För att skapa 

förståelse av det som undersöks så behöver detta alltid göras utifrån en viss kunskap 

(Gilje & Grimen, 2007). 

 

Förförståelsen i denna undersökning grundar sig i att jag dels tidigare mött andra 

människor i sorgeprocessen som förlorat sin partner och dels att jag själv har erfarenhet 

av att förlora en partner. Jag har även utbildning inom vissa grundläggande delar av 

krishantering och sorgebearbetning vilket bidragit till intresset för sorgeprocessen och 

sociala relationer. Jag är dock medveten om att det finns en risk att min förförståelse av 

sorgebearbetning i förhållande till sociala relationer kan påverka min tolkning av 

resultaten och kommer därför att förhålla mig till denna för att minimera risken att tolka 

in de resultat som jag själv känner igen genom tidigare erfarenheter. 

 

3.2.4 Den hermeneutiska spiralen 

Förståelse och tolkning är enligt Ödman (2007) två grundläggande begrepp i 

hermeneutiken som alltid är ömsesidigt sammankopplade med varandra och tillämpas i 

den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen karakteriserar dynamiken i 
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tolkningsprocessen och tydliggör den komplexitet som inryms i tolkningsprocessen. 

”Det är genom spiralen vi tolkar” vår omvärld utifrån ett pendlande mellan förflutet och 

framtid samt mellan olika analys- och abstraktionsnivåer, detta innebär ett pendlande 

mellan förförståelse och förståelse samt del och helhet. Valet av tolkning bör alltid 

göras enligt den grundläggande principen del/helhetskriteriet. Allt eftersom tids- och 

samhällsperspektivet utvidgas så blir det tolkade objektet mer gripbart samtidigt som 

forskarens egen erfarenhet ökar. Detta innebär att den hermeneutiska spiralen är oändlig 

då det inte finns varken någon början eller slut i tolknings- och förståelseprocessen. 

Hermeneutikens uppgift ligger därmed i att lägga ett pussel, genom att se till delarna 

skapas en förståelse för helheten och vice versa. Tolkningen blir därmed en process som 

leder fram till ny förståelse och spiralen visar på att processen av vår förståelse och 

helhetsbild ständigt förnyas (Ödman, 2007). 

 

Ödman (2007) menar att den grundläggande arbetsprincipen vid tolkning som anknyter 

till del/helhetskriteriet är att om en tolkning faller utanför ramen behöver den förändras 

eller anses som mindre rimlig tills den blir förenlig med helheten. Dessa principer kan 

tillämpas vid tolkning av såväl yttre verklighet som existentiell tolkning. Eftersom den 

objektiva historiskt betingade förståelsehorisonten inte kan existera utan den subjektiva 

förståelsehorisonten så går det inte att dra någon tydlig gräns mellan de subjektiva och 

de objektiva aspekterna i den hermeneutiska spiralen. En annan viktig aspekt är 

förståelsen av rörelsen i spiralen mellan det faktiska (historiska) och det framtida när vi 

tolkar och förstår utifrån aspekter som skapats i det förflutna (diakront perspektiv), men 

då förståelseaspekten även är föregripande (synkront perspektiv) så överskrider den sin 

egen fakticitet. Förståelsen befinner sig därmed framför sig själv, samtidigt som den 

bygger på det förflutna. Den hermeneutiska cirkeln kan vara ond om den inte övergår i 

en spiralrörelse då det är först när förståelsehorisonten förändras i harmoni tillsammans 

med kunskapsprocessens förändringar som en spiralrörelse uppstår vilket i sin tur 

skapar en större bredd och precisering i förståelseprocessen (Ödman, 2007). 

 

Tolkningsarbetet i denna studie utfördes utifrån Ödmans (2007) grundläggande 

arbetsprincip. Genom att först läsa igenom den transkriberade texten skapades en 

helhetsuppfattning, därefter gick jag tillbaka till enskilda teman för att försöka skapa 

förståelse för deras innebörd och betydelse, för att sedan åter gå tillbaka till en mer 

reflekterad tolkning av helheten, efterhand som växlingen mellan del och helhet 
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fortsatte så resulterade detta i en kontinuerlig fördjupning av meningsförståelsen. Enligt 

Repstad (2007) utgör detta en idealbild av den hermeneutiska processen där dessutom 

egen kreativitet ingår förutsatt att man själv är medveten om sina förutsättningar och 

klargör dessa. Målet med tolkningen var att få fram meningen i de efterlevandes 

berättelser på ett oförutsägbart sätt, därför passar den hermeneutiska tolkningsmetoden 

bra då min utgångspunkt var att kategorierna inte skulle vara givna i förväg utan skulle 

uppstå efterhand genom ett sökande efter det som upprepas. Flexibiliteten när det gäller 

frågorna i intervjuerna skapade därmed möjligheter som i sin tur öppnade upp för nya 

meningar. Tolkningen i denna studie har utförts i enlighet med den hermeneutiska 

spiralen på så sätt att den ena tolkningen bygger på den andra och i det andra varvet av 

tolkningen så omsluts den första tolkningen. Successivt efterhand som de följande 

tolkningarna omsluter de föregående varven i spiralen så lämnas den konkreta nivån i 

form av delarna och täcker in en större del av verkligheten i sin helhet. 

Huvudtolkningen i detta fall är den livsomställning som utgör de efterlevandes 

sorgeprocess vilken på ett logiskt och sammanhängande sätt förklarar hur 

tolkningssystemet och dess delar hänger ihop och förklarar varandra. Genom att 

huvudtolkningen lämnar delarnas konkreta nivå så ökar abstraktionsnivån så att 

huvudtolkningen lyfts förbi sitt omedelbara sammanhang vilket i sin tur innebär en ökad 

möjlighet att tillämpa tolkningen utanför denna studies kontext (jfr. Ödman, 2007). 

 

3.3 Datainsamling och urval 

Urvalet av deltagarna har gjorts enligt målstyrda urval vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att deltagarna valts ut på ett strategiskt sätt för att personerna ska vara relevanta 

för de aktuella forskningsfrågorna. För att få fram en variation i urvalet där deltagarna 

skiljer sig från varandra valdes en man och fyra kvinnor ut för att båda könen skulle 

vara representerade. Det målstyrda urvalet står för ett flertal tillvägagångssätt men i 

denna undersökning har snöbolls- eller kedjeurvalet tillämpats, detta innebär en form av 

en kedjereaktion mellan människor där kontakter med potentiella informanter skapas 

genom förmedling och rekommendationer från exempelvis vänners vänner utifrån på 

förhand fastställda kriterier som eftersöks hos informanten (Bryman, 2011). En viktig 

person som varit behjälplig genom att förmedla kontakt med två av undersökningens 

informanter är en diakon som bedriver sorgegrupper inom svenska kyrkan. Resterande 

två informanter valdes ut och förmedlades med hjälp av bekanta i min omgivning. Att 

endast intervjua personer som jag aldrig tidigare träffat eller har någon personlig 



  
 

19 

relation till är ett medvetet val för att skapa förutsättningar att få fram de sorgdrabbades 

subjektiva upplevelse utan att denna präglas av min förförståelse angående något som 

jag hört eller vet sedan tidigare om personerna eller deras situation. Enligt Repstad 

(2007) kan lojalitetsband och konkurrens störa forskningen vid nära bekantskaper. 

Arbetet med att bevara informanternas anonymitet underlättades dessutom då ingen av 

dem går att identifiera genom någon koppling till mig i form av personliga relationer. 

En viktig aspekt med snöbollsurval är dock att det är osannolikt att detta urval kommer 

att vara representativt för en större grupp med hänvisning till den ständiga förändringen 

i populationen. I denna undersökning förändras dock inte det faktum att den 

sorgdrabbade har förlorat sin partner utan här ligger förändringen snarare i omgivande 

sociala relationer och i individuella skillnader av hur sorgen tar sig uttryck, hur lång tid 

som passerat och i vilket skede i bearbetningsprocessen som den efterlevande befinner 

sig vid en viss tidpunkt (jfr. Bryman, 2011). 

 

Anledningen till valet av informanter i arbetsför ålder är att det är en tid i livet som ofta 

präglas av en stor mängd sociala relationer av olika karaktär. Många i arbetsför ålder 

har barn i olika åldrar vilket oftast medför ett större antal sociala relationer i form av 

släkt, vänner eller andra föräldrar med anknytning till såväl privatliv, skola som 

fritidsaktiviteter. Andra sociala sammanhang där sociala relationer upprätthålls kan vara 

på arbetsplatsen, i samband med fritidsaktiviteter eller i föreningslivet. Währborg 

(2009) framhåller att det är i det vardagliga livet som människan bygger upp sina 

sociala nätverk samt övriga sociala stödresurser och att dessa sociala stödresurser i form 

av kontakter etableras såväl på arbetet som fritiden. De sociala relationerna som präglar 

livet under den arbetsföra åldern utgörs av relationer som både kommer av ett eget val 

och relationer som inte är självvalda i form av andra föräldrar eller arbetskamrater. Att 

det finns mer forskning på äldre sorgdrabbade personer beror sannolikt på att det anses 

mer normalt att dö som äldre då det är betydligt vanligare att förlora sin partner i en 

högre ålder. I det verkliga livet så förekommer det dock att individer förlorar sin partner 

alldeles för tidigt av olika anledningar under en tidsperiod mitt i livet i arbetsför ålder. 

Med anledning av att det finns mest forskning på äldre personer så föll därför valet på 

att undersöka sorgdrabbade personer i arbetsför ålder dels för att det är en tidsperiod då 

många anser att det är alldeles för tidigt att dö och dels för att under denna tidsperiod 

innefattar människans vardagsliv ett omfattande socialt nätverk. 
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Eftersom kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011) är en mycket tidskrävande process 

begränsades urvalet av informanter till 4 personer. Ytterligare en aspekt som begränsade 

antalet deltagare är att sorgeprocessen är ett känsligt ämne som för många är svårt att 

prata om. Av elva tillfrågade personer valde fyra stycken att delta i undersökningen. 

Urvalskriteriet arbetsför ålder avsåg personer mellan 18-65 år, detta resulterade sedan i 

en representation av sorgdrabbade personer i åldersspannet 38-53 år. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är viktigt och nödvändigt för såväl människors- som för samhällets 

utveckling, därför förväntas det enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskning bedrivs och 

inriktas på relevanta frågor samt håller hög kvalitet. Detta krav kallas för 

forskningskravet. Det finns även ett individskyddskrav vars syfte är att skydda den 

enskilda individen mot insyn i sitt livsförhållande. Inget av dessa båda krav är absoluta 

utan måste alltid vägas mot varandra genom att ställa värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella risker gällande negativa konsekvenser för 

informanten alternativt för tredje person (Vetenskapsrådet, 2002). För att deltagarna i en 

studie ska känna sig trygga betonar Bryman (2011) vikten av att de forskningsetiska 

principerna tas i beaktande. Dessa etiska aspekter rör deltagarnas integritet, frivillighet, 

konfidentialitet samt anonymitet och utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de tänkta 

informanterna innan genomförandet av studien ska informeras om studiens syfte och 

upplägg samt att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan i studien. Samtyckeskravet är en rättighet för deltagaren att själv 

bestämma över sin medverkan i studien medan konfidentialitetskravets syfte är att 

upprätthålla informanternas anonymitet och skydda deras personuppgifter så ingen 

utomstående kan ta del av informationen de lämnat. Nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för det aktuella forskningsändamålet 

(Bryman, 2011). 

 

Information om de etiska individskyddskraven delgavs dels skriftligt före 

intervjutillfället och dels muntligt inledningsvis vid intervjutillfället. Informationskravet 

uppfylldes i denna undersökning genom att varje deltagare informerades om studiens 

övergripande syfte, upplägg och deltagarnas frivillighet att de när som helst har 

möjlighet att avbryta sin medverkan. Informanterna tillfrågades också om de gav sitt 
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godkännande till att intervjun spelades in med en diktafon. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom information om deltagarnas rättighet att själva bestämma över sin medverkan i 

studien för att minska risken att de ställer upp som informant i studien på grund av att 

de känner sig pressade att delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna 

informerades om att de kommer att avpersonifieras för att deras anonymitet ska bevaras. 

Flera av deltagarna menade att anonymiteten var en viktig aspekt för att de inte skulle 

känna sig utelämnade då deras berättelser innehåller känslig och mycket personlig 

information. Deltagarna informerades även om att deras person- och kontaktuppgifter 

kommer att förvaras så inga obehöriga kan komma åt dessa och att jag endast arbetar 

med informationen vid en dator som ingen annan har tillgång till. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att deltagarna fick information om att det insamlade materialet endast 

får användas för detta forskningsändamål och inte i något annat syfte än just för denna 

uppsats (jfr, Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) framhåller att flera forskare anser att begreppen reliabilitet och validitet 

är svårapplicerade på kvalitativ forskning då de främst är utformade för mätning i den 

kvantitativa forskningen. I kvalitativa studier är inte mätning det primära utan snarare 

”hur” kvalitén ska mätas. Därför menar Bryman (2011) att det finns anledning att 

istället tillämpa begreppen tillförlitlighet och äkthet vid bedömning av kvalitativ 

forskning. Tillförlitligheten utgörs av de fyra delkriterierna: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Kriterierna för äkthet är: rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman, 2011). 

 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Resultatets trovärdighet har uppfyllts genom att studien utförts enligt de regler som 

finns samt genom respondentvalidering vilket innebär att resultatet tillkännages för 

deltagarna i studien för att bekräfta att forskarens uppfattning av den sociala 

verkligheten som studerats överensstämmer med informantens verklighet. Ingen av de 

fyra deltagarna valde att bli konsulterade före uppsatsens publicering medan tre 

deltagare önskade erhålla en kopia av den färdigställda uppsatsen. Överförbarheten 

avser hur pass överförbara resultaten i denna undersökning är till en annan miljö. 

Eftersom sorgeprocessen i förhållande till sociala relationer inte bara behöver 
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förknippas med dödsfall utan förekommer i åtskilliga andra sammanhang såsom vid 

exempelvis skilsmässor så menar jag att studiens resultat är överförbart till andra 

kontexter. Även om undersökningen inte syftar till att representera en population utan 

avser att belysa enskilda individers unika upplevelser som inte är överförbara så innebär 

tolkningen en generalisering av egenskaper och sammanhang i sorgeprocessen och 

livsomställningen vilka är överförbara till en annan miljö. När det gäller pålitlighet så 

innebär det ett säkerställande av att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser i forskningsprocessen i form av en kollegial granskning av uppsatsen och 

skrivprocessen. Uppsatsarbetets process och utförande har granskats genom 

regelbunden handledning. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska vara 

uppenbart att forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte medvetet 

har påverkat studiens utförande eller slutsatser. Jag är medveten om att det inte går att 

vara fullständigt objektiv då det alltid finns en risk att egna erfarenheter och 

uppfattningar kan påverka resultaten och jag har därför kontinuerligt reflekterat över 

detta för att undvika att subjektiva uppfattningar ska påverka uppsatsarbetet (jfr. 

Bryman, 2011). 

 

3.5.2 Äkthet 

Kriterierna för äkthet utgörs av generella frågor gällande forskningspolitiska 

konsekvenser. För att undersökningen ska ge en tillräckligt rättvis bild av den studerade 

målgruppens åsikter och uppfattningar har alla deltagare valts ut enligt relevanta 

urvalskriterier. Den ontologiska autenticiteten innebär att undersökningen hjälper de 

efterlevande att få en bättre förståelse av sin egen sociala situation och sociala miljö. 

Om undersökningen bidrar till att de får en större förståelse av hur andra personer i 

omgivningen upplever vissa saker innebär det en pedagogisk autenticitet. Om de 

efterlevandes deltagande i studien gjort så de kunnat påverka sin situation så innebär det 

en katalytisk autenticitet. Har de sorgdrabbade tack vare undersökningen fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att förändra sin situation så uppfylls 

kriteriet för taktisk autenticitet. Oavsett huruvida de efterlevande kunnat förändra sin 

situation eller fått bättre förutsättningar för en förändringsprocess så borde deras 

berättande under intervjuerna och förmåga att sätta ord på sina upplevelser bidra till 

deras sorgebearbetning (jfr. Worden, 2006) eftersom att berätta om sin situation och 

sina upplevelser innebär en utvecklande process för de efterlevande, som dessutom 
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bidrar till att de kan se lite klarare på sin situation genom möjligheten att strukturera 

sina tankar under berättandet (Bryman, 2011). 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

3.6.1 Förberedelser 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod i att utforma intervjuguidens frågor med en 

tydlig koppling till problemformuleringen så att svaren på frågorna kan ge en bild av 

deltagarnas verklighet. För att undvika endast jakande eller nekande svar så 

formulerades främst öppna frågor som var så enkla och tydliga som möjligt, 

vetenskapliga samt akademiska uttryck undveks medvetet. Syftet med intervjuguidens 

teman är att svaren ska ge en bild av informantens verklighet inom de områden som 

eftersöks samtidigt som de ska lämna ett utrymme för upptäckten av oförutsägbara 

teman. När kontakterna förmedlats till mig via bekanta och diakonen så bokades datum, 

tid och plats för intervjuerna via mail och telefon. Hänsyn togs till informanternas 

önskemål om tid och plats för intervjun. Deltagarna gavs förslag på lokal där intervjun 

kunde genomföras men fick själva avgöra om de hellre önskade vara i någon annan 

lokal såvida det fanns möjligt att sitta ostört utan distraherande ljud eller störande 

moment. Ytterligare förberedelser bestod i att införskaffa en diktafon och skaffa 

kunskap om dess användarfunktioner. Ett enkelt och kortfattat skriftligt 

informationsbrev sammanställdes, detta mailades till deltagarna strax före intervjuerna, i 

informationen framgick studiens övergripande syfte, de etiska aspekterna, planerad 

tidsåtgång för intervjun samt kontaktuppgifter till mig och min handledare. Anledningen 

till att den skriftliga informationen var kortfattad beror på att intervjuaren bör undvika 

att i förväg delge informanterna för mycket information eller intervjufrågor i förväg då 

det finns en risk att de förbereder sina svar vilket inte ger en rättvis bild av deras olika 

upplevelser (jfr. Bryman, 2011). 

 

3.6.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna med studiens fyra deltagare genomfördes på olika platser, en intervju 

gjordes på informantens kontor, den andra intervjun genomfördes i ett samtalsrum som 

svenska kyrkan upplät och den tredje intervjun genomfördes på universitetsbiblioteket. 

Den sista intervjun genomfördes via skype med anledning av det långa avståndet mellan 

oss enligt samma förhållningssätt som de övriga intervjuerna. Eftersom skype gör det 

möjligt att se varandra under samtalet så skapas goda förutsättningar för en i stort sett 
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likvärdig intervju med den fysiska som sker öga mot öga i samma rum. Dock kräver den 

digitala intervjuformen lite mer förberedelser och noggrannhet för att säkerställa att 

både ljud, bild samt inspelning fungerar tillfredsställande (jfr. Bryman, 2011). Repstad 

(2007) ser både praktiska och ekonomiska fördelar med dagens tekniska tillgänglighet 

som möjliggör exempelvis videokonferenser och Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att datorstödda intervjuer till och med kan underlätta intervjusituationen vid tillfällen då 

det krävs en öppenhet gällande intima aspekter i informantens liv som kräver en etisk 

känslighet från intervjuaren. 

 

Intervjutillfällena inleddes med att tillfråga deltagarna om de samtyckte till en 

ljudinspelning av intervjun vilket alla gjorde. Därefter gavs information om de etiska 

aspekter som ligger till grund för denna undersökning, en kort presentation av mig själv 

och studiens övergripande syfte. Tidsåtgången för intervjuerna hamnade mellan 55 

minuter och 65 minuter. Avslutningsvis tillfrågades informanterna om de tillät en 

uppföljningskontakt vid ett senare tillfälle om någon frågeställning skulle behöva 

kompletteras, vilket alla deltagare godkände. Ett stort fokus lades på att informanten 

skulle känna sig bekväm i situationen och att intervjun skulle utföras så professionellt 

som möjligt. Målet var att intervjun skulle te sig lite mer som ett uppstyrt förtroendefullt 

samtal än som en utfrågning med utgångspunkt i ett mindre antal öppna frågor där varje 

fråga möjliggjorde en längre och beskrivande berättelse. Som intervjuare var jag därför 

återhållsam med att kommentera i onödan under den tid som informantens berättelse 

flöt på och väntade därför med att ställa eventuella följdfrågor tills deltagaren talat 

färdigt. Då alla deltagare godkände ljudinspelningar så undvek jag att anteckna vilket 

annars kan vara distraherande för såväl informant som intervjuare (Bryman, 2011). 

 

Bryman (2011) framhåller att det avgörande för kvalitativa intervjuer är att frågorna gör 

det möjligt att få information om hur deltagarna upplever sin värld och sitt liv och att 

intervjuerna inrymmer en flexibilitet. Flexibiliteten ligger inte endast i att vara lyhörd 

för det som informanten säger eller följa upp intressanta teman som framkommer utan 

även i möjligheten att ändra frågornas ordningsföljd samt att följa upp svar om 

oklarheter eller motsägelser som behöver redas ut. Med anledning av att det finns 

utrymme för att i viss utsträckning avvika från intervjuguiden så formulerades några 

följdfrågor med anknytning till det som informanten berättade under de pågående 

intervjuerna. Dessutom nyttjades möjligheten att ändra ordningen på frågorna eftersom 
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vissa ämnen redan avhandlats i ett tidigare svar. Ödman (2007) menar att redan då 

frågan ställs till informanten så sätts gränser för svaret, därför kräver frågandet en 

öppenhet hos intervjuaren inför att svaret är okänt. Han påtalar också vikten av att vara 

medveten om att den som tolkar det som en annan individ har tolkat i själva verket 

innebär en tolkning av något som redan har tolkats. Jag var därför uppmärksam och 

medveten om att deltagarens svar kan påverkas av såväl dåligt formulerade frågor som 

av uppfattningar om vad eller vilka svar de förväntas att säga, likväl som att det alltid 

finns en risk att mina egna förväntningar och värderingar kan påverka tolkningen och 

resultatet. Eftersom jag är en del av samma verklighet som den jag studerar har 

utgångspunkten varit att inta ett så kritiskt och objektivt förhållningssätt som möjligt i 

såväl intervjuerna som i bearbetningen av det insamlade materialet med syfte att erhålla 

ett material som håller så hög kvalité som möjligt. I intervjuerna lyssnade jag såväl till 

det sagda som till det osagda och även till hur det sades samtidigt som mitt mål var att 

inte tillskriva de efterlevandes berättelser den mening som jag personligen har (jfr. 

Bryman, 2011; Ödman, 2007). 

 

3.6.3 Transkribering 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att fokus hamnar på lyssnandet vilket gör det 

lättare att vara närvarande i samtalet, det är viktigt att lyssna på både vad som sägs och 

vad som inte sägs samt att läsa av informantens kroppsspråk. Inspelningarna 

transkriberades så snart det var möjligt efter intervjutillfällena medan samtalen fanns i 

färskt minne. Utskrifterna var en mycket tidsödande process och transkriberingen tog 

drygt 20 timmar. Bryman (2011) menar att det är viktigt att inte låta den stora 

textmassan bli oöverstiglig och betonar därför vikten av att kontinuerligt skriva ut 

textmassorna för att successivt upptäcka vilka olika teman som dyker upp som underlag 

till analysen. Han menar dock att de stora textmassorna vägs upp av fördelen med att 

den utskrivna texten bibehåller intervjupersonernas egna ord och uttryckssätt vilket 

underlättar analysen av vad som verkligen har sagts. Dessutom bidrar 

tillvägagångssättet till att förbättra och avlasta vårt minne samtidigt som det möjliggör 

att vi kan kontrollera eventuella intuitiva och halvmedvetna tolkningar av vad 

informanten sade under intervjun (Bryman, 2011). En ordagrann återgivning gjordes av 

intervjuerna med anledning av att det är viktigt att få med så mycket som möjligt av 

intervjuns autentiska kontext, det kan exempelvis vara av betydelse att veta om det som 

informanten säger kom spontant eller på uppmaning av intervjuaren (Repstad, 2007). 
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3.6.4 Analys och tolkning 

Att välja rätt tolkning utifrån relevanta principer och kriterier är enligt Ödman (2007) ett 

av de mest centrala metodiska problemen inom hermeneutiken. Tolkningsprocessens 

faser som är viktiga för att studien ska uppnå tillit och trovärdighet utgörs av 

förhållningssättet vid tolkningen, hur tolkningen genomförs, tillvägagångssättet vid 

valet av tolkning samt hur förståelsen av tolkningen förmedlas till andra. 

Förhållningssättets två grundprinciper utgörs av det öppna frågandets princip och hur 

forskaren förhåller sig till sin förförståelse. I själva verket sätts ett perspektiv redan då 

forskaren ställer en fråga genom att gränser sätts för svaret, därför kräver frågandet en 

öppenhet inför att svaret är okänt. Repstad (2007) menar att analys och tolkning ofta 

glider över i varandra i kvalitativa studier. På ett teoretiskt plan så är analys av data den 

process som kännetecknas av att forskaren försöker få ordning på data för att få fram ett 

mönster eller en struktur som ska underlätta och ligga till grund för tolkningen medan 

tolkning utgörs av en genomtänkt värdering av datamaterialet i förhållande till 

frågeställningarna. Ofta innebär tolkning att data sätts in i ett teoretiskt sammanhang 

men det finns även ett tolkningsmoment som vi kallar analys. Forskningsprocessens val 

av stoff som presenteras genom uppsatsarbetets disposition handlar hela tiden om att 

göra olika val. Valen präglas delvis av en personlig stil och personlig kreativitet 

samtidigt som arbetet måste utföras systematiskt (Repstad, 2007). Valet av presenterat 

material i denna undersökning har gjorts utifrån vad som ansetts relevant för att besvara 

syfte och frågeställning. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer kan enligt Repstad (2007) vara att de fokuserar i 

alltför hög grad på enskilda personers åsikt och förbiser bland annat sociala strukturer. 

Eftersom de sorgdrabbades kontext är en utgångspunkt i denna undersökning har den 

sociala kontexten ingått i frågeställningen och urvalet av informanter har gjorts utifrån 

att de har upplevt i stort sett samma sak. Intervjuerna har därmed inkluderat kontexten 

eftersom de handlat om de efterlevandes erfarenheter i sitt sammanhang. Kritik som har 

riktats mot intervjuanalyser är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att olika uttolkare 

hittar olika innebörder i samma intervju. Även om uttolkaren på sätt och vis delvis 

påverkar analysen genom vissa antaganden som präglar frågeställningen så är det just 

möjligheten att ställa olika frågor för att komma åt olika infallsvinklar som leder till 
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olika innebörder i analysen. Det är när forskare intar olika perspektiv och ställer olika 

frågor till en text som de kommer fram till olika tolkningar av mening. I denna 

mångperspektiviska mening blir subjektivitet ingen svaghet enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) utan visar snarare på en styrka. Repstad (2007) ser en risk med att 

den hermeneutiska processen kan innebära ett jagande efter en tolkning där allt stämmer 

och alla bitar faller på plats vilket kan leda till att forskaren bortser från motsättningar i 

materialet. I denna undersökning upplevdes ingen harmoniserande inbyggd skevhet som 

enligt Repstad (2007) innebär att man alltid förutsätter att det finns en helhet och ett 

sammanhang i materialet utan delarna föll på plats i helheten och vice versa utan 

jagande och tolkningen fördjupades successivt under processen. 

 

Fördelen med att tillämpa semistrukturerade intervjuer är att de möjliggör öppna frågor 

som ger en större frihet i informanternas berättande vilket i sin tur skapar ett större 

utrymme för att nya och oväntade teman kan uppstå i tolkningen som inte går att förutse 

(jfr. Bryman, 2011). För att undvika att de semistrukturerade intervjuerna skulle övergå 

i någon form av terapisamtal valde jag att inte genomföra intervjuer med personer som 

alltför nyligen drabbats av sorg och fortfarande är kvar i de akuta faserna, detta dels för 

att fokus ska ligga på det som informanten berättar och dels för att det behöver ha gått 

en tid för att de sorgdrabbade ska ha hunnit reflektera över sina sociala relationer och 

sin sorgeprocess. Eftersom de efterlevande kommit en bit i bearbetnings- och/eller 

nyorienteringsfasen ökade förutsättningarna för att de skulle kunna ge en tydlig 

beskrivning i intervjuerna jämfört med vad de skulle ha kunnat ge i sorgeprocessens 

akuta faser då de drabbade oftast känner en allmän förvirring enligt Cullberg (2006). 

Normalt sett så är de sorgdrabbades tankar och känslor under denna tid både splittrade 

och osammanhängande (Lennéer Axelson, 2010). 

 

4 Teori 

I detta avsnitt presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för analys och resultat. Stiers (2003) tankegångar om identitetens omkonstruktion 

vid kriser tillsammans med Berger och Luckmanns (2011) begrepp växling och 

resocialisation i det kunskapssociologiska perspektivet bidrar till att lyfta fram 

komplexiteten i empirin gällande såväl innebörden av de efterlevandes sorgeprocess 

som sociala relationers betydelse och påverkan i sorgeprocessen. 
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4.1 Identitet 

Stier (2003) menar att upprätthållandet och förändringen av vår identitet är ett livslångt 

projekt och att vår identitet spänner över både tid och situationer samt är både medveten 

och omedveten på samma gång. Det mänskliga livet präglas enligt Stier (2003) av såväl 

kontinuitet som av förändring och därmed också en rad oundvikliga identitetsfrågor. 

När vi väljer att förstå identiteten som en process så behöver vi ta fasta på hur 

identiteten utvecklas, vidmakthålls och förändras. Under livets gång kommer vi att möta 

utmaningar och genomgå kriser, när vi söker efter meningen med det som sker så 

påverkas vår bild av världen, av oss själva och av andra personer. Stier (2003) 

understryker att identitetsskapandet är beroende av interaktioner för att vi ska kunna 

bygga upp en känsla av kontinuitet och sammanhang. Han menar att identiteten är både 

stabil och dynamisk. Att vara en och samma över tid hör samman med kontinuitet och 

innebär en subjektiv känsla av att uppleva sig vara densamma idag som igår och i 

morgon. Kontinuitetskänslor blir oftast inte konkreta förrän de hotas eller bryts genom 

livshändelser. Stier (2003) beskriver varje människas identitet som en unik biografi där 

innehållet består av en uppsättning av egenskaper av såväl personlig som social 

karaktär, ibland kan det dock hända att det uppstår spänningar mellan dessa olika delar 

vilket innebär att det bildas sprickor i individens sammanhangskänsla. 

 

Stier (2003) framhåller hur människans liv kantas av olika händelser, upplevelser och 

förändringar och menar att en närståendes dödsfall är ett exempel på en händelse som 

individen inte själv har kontroll över, han menar att alla livshändelser får återverkningar 

på människans identitet. Lika maktlös som individen känner sig lika lite kontroll har 

individen över dessa inre kriser som hör livet till. Alla olika livsskeden präglas av 

existentiella identitetsfrågor gällande vår vilsenhet över vem eller vilka vi är, vad vi 

varit och vem vi ska bli. Kriser och svåra livshändelser utgör ofta brott och förändring i 

våra känslor av kontinuitet och sammanhang och då uppstår en känsla av diskontinuitet 

(Stier, 2003). Cullberg (2006) framhåller att dessa kriser är naturliga delar av livet och 

han ser dem som brytpunkter från något gammalt till något nytt. Han menar att trots sin 

”jävlighet” så är dessa erfarenheter källor till personlig utveckling genom en ständig 

omkonstruktion av vår identitet där nya kvalitéer införlivas helt eller delvis medan andra 

faller bort. Trots att vi upplever dessa kriser och plötsliga förändringar som hotfulla 

menar Stier (2003) att vi i relativ mening ändå förblir samma person. Anledningen till 

att individer upplever identitetskonflikter vid kriser beror på att identiteten riskerar att 
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bli otydlig, instabil, osammanhängande, splittrad eller motsägelsefull. Lennéer Axelson 

(2010) beskriver hur en förlorad livsmening i form av ett identitetsbrott uppstår efter 

svåra förluster vilket innebär att den efterlevande känner sig främmande inför både sig 

själv och omvärlden. Vissa förlustdrabbade beskriver enligt henne en känsla av att 

egentligen inte leva, de existerar i fysisk form men deras handlingar är mekaniska utan 

lust, ingen nyfikenhet och ingen mening. Deras sinnen berörs inte av naturens 

skiftningar utan de konstaterar endast att det blivit höst eller vår. Denna 

meningslöshetskänsla är en del i den sorgdrabbades identitetsbrott och om känslan av 

meningslöshet blir långvarig så innebär detta oftast ett utryck för depression. Det blir 

som en ”solförmörkelse” över minnena av det tidigare meningsfulla gemensamma livet 

och de efterlevande uttrycker ofta att de upplever att hela deras liv är bortkastat 

(Lennéer Axelsson, 2010). Vissa människor upplever att de går starkare ur en kris men 

långt ifrån alla då dessa brott eller förändringar kan leda till en identitetskonflikt eller 

identitetsförvirring (Stier, 2003). 

 

4.2 Växling och resocialisation 

Enligt Berger och Luckmann (2011) är socialisation en livslång utveckling i vilken 

individen internaliserar samhällets normer och värderingar och gör dessa till sina egna, 

det vill säga individen internaliserar den sociala ordningen som sin subjektiva 

verklighet. Internaliseringen är grunden för en ömsesidig förståelse för att människor 

ska kunna ta del av varandras tillvaro och för att den sociala verkligheten ska kännas 

meningsfull. Den primära socialisationen utgörs av den socialisation som uppstår under 

tidig barndom och innefattar skapandet av den sociala människan och dess identitet. 

Den primära socialisationen är oundviklig för att barnet ska utvecklas till att klara sig på 

egen hand och utgör en form av träning inför vuxenlivet. I och med att barnet 

internaliserar föräldrarnas värld som den enda världen blir resultatet av denna 

överföring av värderingar, normer, regler och beteendemönster i den primära 

socialisationen att dessa kunskaper blir stadigare förankrat i medvetandet än kunskap 

som lärs in i den sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen förutsätter 

alltid en föregående primär socialisationsprocess, det vill säga den utgår från ett redan 

format jag och en redan internaliserad värld. Det nya innehållet som ska internaliseras 

behöver därmed fogas in i den redan ”närvarande verkligheten”. Resultatet av detta är 

att innehållet av den sekundära socialisationens kunskapsinlärning får ett betydligt 

mindre starkt drag av subjektiv oundviklighet än innehållet i den primära 
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socialisationen. För att upplösa den kompakta verklighet som internaliserats redan under 

tidig barndom krävs det svåra chocker på det biografiska planet medan det krävs 

betydligt mindre för att eliminera de verkligheter som internaliserats senare. Kunskapen 

under den sekundära socialisationen måste förstärkas genom specifika pedagogiska 

metoder och därmed ”inpräntas” hos individen. Problemet med att internalisera det nya 

innehållet i den redan tidigare formade verkligheten ligger därmed i överensstämmelsen 

mellan det gamla och det nya (Berger & Luckmann, 2011). 

 

Eftersom socialisationen är en livslång process som aldrig blir helt slutförd så menar 

Berger och Luckmann (2011) att det som internaliseras ständigt möter nya hot mot den 

subjektiva verkligheten. När det gäller vidmakthållandet av verkligheten så är det viktigt 

att skilja mellan rutinmässigt vidmakthållande och vidmakthållande vid kriser. Eftersom 

det främst är de signifikanta andra i individens värld som medverkar till att 

vidmakthålla personens subjektiva verklighet så kan individen antingen modifiera sin 

verklighet, acceptera sin identitet eller välja att frånta en del av dessa signifikanta andras 

status och istället vända sig till andra för att få signifikanta bekräftelser på sin verklighet 

som individen behöver. I vidmakthållandet av verkligheten så utgör samtalet det 

viktigaste redskapet. Det är samtalet som fortlöpande upprätthåller, modifierar och 

omvandlar individens subjektiva verklighet och för att uppnå den subjektiva 

verkligheten på ett effektivt sätt måste samtalsapparaten fungera ständigt och 

konsekvent. Om kontinuiteten bryts eller rubbas så uppstår ett hot mot den subjektiva 

verkligheten, samtidigt kan samtal som inte kommer så tätt ibland kompenseras av 

intensiteten i samtalet då det väl äger rum. I krissituationer är metoderna i stort sett 

desamma som vid det rutinmässiga vidmakthållandet av verkligheten med undantag av 

att verkligheten måste bestyrkas direkt (explicit) och intensivt (Berger & Luckmann, 

2011). 

 

I krissituationer så menar Berger och Luckmann (2011) att det är möjligt för en 

människa att byta verklighetsuppfattning. Genom att klarlägga processerna som ingår i 

ytterlighetsfallet i form av en fullständig transformation som sker då en individ ”byter 

världar” så menar de att vi lättare kan förstå de processer som uppträder i mindre 

extrema fall. En transformation som förefaller fullständig jämfört med mindre 

modifieringar kallar Berger och Luckmann (2011) för växling (alternation). För växling 

krävs en resocialisation där den bakomliggande processen liknar den primära 
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socialisationen. Likheterna med den primära socialisationen ligger i den radikala 

omfördelningen av verklighetsprägeln som därmed i avsevärd utsträckning måste 

kopiera den starkt känsloladdade identifieringen med de individer som var typiska under 

barndomen medan skillnaden ligger i att processen inte börjar ur tomma intet utan den 

måste först ta itu med problemet genom att plocka sönder och upplösa sin tidigare 

subjektiva verklighets nomiska struktur. För en framgångsrik växling krävs såväl 

sociala som begreppsliga betingelser där de sociala betingelserna utgör källan till de 

begreppsmässiga betingelserna. Den viktigaste strukturen som är en nödvändig 

förutsättning för att vidmakthålla verkligheten och en subjektiv verklighetsuppfattning 

är att individen ingår i en ny plausibilitetsstruktur än denne gjorde tidigare. 

Plausibilitetsstrukturen förmedlas till individen genom signifikanta andra som är 

vägvisare in i den nya verkligheten. Plausibilitetsstrukturen måste för att bli individens 

nya värld tränga undan alla andra världar, särskilt den värld som individen ”bodde i” 

före växlingen. Detta kräver att individen skiljs från invånarna i de tidigare världarna 

och särskilt från medinvånarna i den värld som individen senast lämnat bakom sig, 

idealet är en fysisk segregation (Berger & Luckmann, 2011). 

 

Vid en resocialisation sker en omtolkning av det förflutna för att skapa en 

överensstämmelse med den nuvarande verkligheten med benägenheten att i det förflutna 

retrojicera olika komponenter som inte tidigare var subjektivt tillgängliga. Det måste 

alltså ske en omtolkning inom ramen av den apparat som legitimerar den nya 

verkligheten gällande både den gamla verkligheten samt de kollektiva och signifikanta 

andra vilka tidigare förmedlades till individen. Dessutom måste speciella omtolkningar 

av förflutna händelser och personer som varit av betydelse genomföras. Det bästa vore 

att individen som genomgår växlingen fullständigt kunde glömma förflutna händelser 

och personer som tidigare varit av betydelse, det är dock välkänt att det är mycket svårt 

att glömma något helt och hållet. Vad som krävs är därmed en radikal omtolkning av 

innebörden av förflutna händelser eller personer i ens biografi. I växlingen inkluderas 

också en omorganisation av samtalsapparaten. Under samtalen med de nya signifikanta 

andra i den nya verkligheten ändras individens subjektiva verklighet vilken i sin tur 

bevaras via dessa varaktiga samtal med betydelsefulla personer. Tillintetgörandet eller 

förkastandet av alla alternativa verkligheter, eller åtminstone en omtolkning utifrån 

andra glasögon är en mycket väsentlig aspekt som gör att individen kan göra upp 

gränsdragningar i sin biografi i termer av före och efter. Själva omtolkningen 
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(resocialisationen) av det förflutna så att det överensstämmer med den nuvarande 

verkligheten sker därmed i flera typer av mellanled (Berger & Luckmann, 2011). 

 

5 Resultat och analys 

Studiens empiri har tolkats genom en kategorisering som växt fram efterhand och stöds 

genom argument, teori samt tidigare forskning för att visa på att tolkningen är rimlig 

och passar in i helheten. Kategorisering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att 

långa intervjuuttalanden reduceras till några få enkla kategorier vilka underlättar arbetet 

när det gäller att göra jämförelser och få överblick över stora mängder utskrifter. Genom 

meningstolkning i den meningsfokuserade analysen så kan den ursprungliga texten 

vidgas genom att hermeneutiska skikt läggs till vilka gör det möjligt att förstå meningen 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Tillsammans med perspektiv och tidigare forskning 

bidrar den hermeneutiska spiralen till att nå en högre abstraktionsnivå (Ödman, 2007). 

 

5.1 Presentation av informanter 

Gemensamt för alla efterlevande i studien är att förlusten av deras partner kom plötsligt 

och oväntat, de var alla helt oförberedda. Enligt Lennéer Axelsson (2010) är förlusten 

av en älskad närstående som avlider utan förvarning och i för tidig ålder den mest 

brutala förlustkonfrontation som en människa kan uppleva. Alla deltagare ger målande 

beskrivningar av sina bortgångna partners i enbart positiva ordalag och ger en mycket 

tydlig beskrivning av sina känslor och upplevelser, de uppvisar dessutom ett behov av 

att få tala om sina minnen och om sin döda partner vilket ingår som en viktig och 

naturlig del i deras sorgebearbetning (Worden, 2006). Fortsättningsvis kommer 

informanterna att benämnas som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4. 

 

IP 1 är en man på 53 år vars partner dog för drygt 4 år sedan, de hade levt tillsammans i 

27 år. Deras gemensamma barn var 21 och 18 år gamla vid dödsfallet och bodde då 

fortfarande hemma. Mannen som har en chefsposition var sjukskriven i tre veckor efter 

dödsfallet och har sedan dess arbetat heltid. Han träffade för ungefär två och ett halvt år 

sedan en ny partner som han är särbo med. 

 

Döden kom som en blixt från en klar himmel. Någonstans kanske jag var starkare i detta än jag 

hade vågat tro att jag skulle kunna vara – samtidigt som jag aldrig har känt mig så bräcklig och 
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sårbar förut. Jag vet inte var styrkan kom ifrån men den fanns väl där redan när jag stod vid 

vägkanten på kvällen när det hände. (IP 1) 

 

IP 2 är en 52-årig kvinna vars man dog för drygt 2 år sedan efter att de hade levt 

tillsammans i 25 års tid. Deras två gemensamma barn var 19 och 14 år vid tidpunkten 

för dödsfallet. Den yngsta dottern bodde då hemma och gör så fortfarande. Kvinnan har 

varit sjukskriven sedan dödsfallet och har ingen ny partner. 

 

Dödsfallet kom helt plötsligt och helt oväntat. Mitt liv stannade, jag har inte kommit över det 

ännu, inte accepterat det. Jag är fortfarande i chock. Det svåraste var att berätta för barnen. (IP 2) 

 

IP 3 är en kvinna på 40 år, hennes partner dog för 3 år sedan då deras gemensamma 

barn var 7 år. De hade levt tillsammans i 14 år. Hon har sedan dödsfallet varit 

sjukskriven men arbetar sedan ett halvår tillbaka halvtid och är sjukskriven på halvtid. 

Hon har ingen ny partner. 

 

Jag fick en chock när poliserna kom och berättade att min man omkommit i en bilolycka. Hela mitt 

liv raserades på en sekund. (IP 3) 

 

IP 4 är en 38-årig kvinna vars partner dog för 3 år sedan. Hon har två gemensamma barn 

med partnern som dog och ytterligare ett barn på ett år med en ny partner som hon idag 

bor tillsammans med. De gemensamma barnen var vid dödsfallet 6 och 4 år. Kvinnan är 

föräldraledig. 

 

Jag förstod inte att min sambo var död fast läkaren försökte få mig att förstå på alla sätt och vis. 

Det var helt omöjligt att ta in informationen. (IP 4) 

 

5.2 Betydelsen av sociala relationer 

Alla deltagare är överens om att socialt stöd är en viktig faktor för att kunna anpassa sig 

till den nya livssituationen. De uttrycker att förlusten av deras partner innebär så mycket 

mer än enbart den smärtsamma sorgen och att en stor del i sorgeprocessen handlar om 

att skapa en ny social tillhörighet. Deltagarnas erfarenheter av socialt stöd och sociala 

relationer skiljer sig dock åt. IP 1 utmärker sig genom att han anser sig ha fått ett 

mycket gott stöd från sina sociala relationer. Till skillnad från de kvinnliga 

informanterna har han tagit mycket egna initiativ gällande att upprätthålla befintliga 
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relationer, han har även återupptagit gamla relationer. Han tror själv att det varit till 

fördel att han i sitt arbete professionellt träffar personer i svåra livssituationer och därför 

har goda förkunskaper om sorgeprocessen. Dock understryker han att det aldrig går att 

bli professionell gentemot sig själv men att han redan från början hade en slags insikt 

om vilka saker som måste göras när det ofattbara händer. En insikt var att han inte 

skulle ”kapsla in sig” då han visste hur viktigt det är att upprätthålla ett socialt liv i 

anpassningen till den nya livssituationen. I det stora hela så ser han det sociala stödet 

som främst en bidragande och positiv faktor i sin sorgebearbetning, och han blev 

positivt överraskad över att det fanns så många människor som rimligtvis inte hade 

behövt bry sig om honom som faktiskt brydde sig. 

 

Även om det var en hemsk tid så är det ändå en tid som jag minns som en positiv tid, paradoxalt 

nog. Alla personer som jag mötte på dotterns skola, i kyrkan och på arbetsplatsen var väldigt 

välvilligt inställda. (IP 1) 

 

IP 1:s omtolkning av sina relationer låg främst i att han tog ett eget ansvar för att 

återuppta och upprätthålla sociala relationer, genom att anta andra glasögon tack vare 

sin insikt om betydelsen av sociala relationer i sorgeprocessen. Detta är enligt Berger 

och Luckmann (2011) en viktig aspekt för att kunna göra upp gränsdragningar i sin 

biografi i termer av före och efter dödsfallet. De kvinnliga deltagarna beskriver däremot 

hur de alla upplevt flera av sina sociala relationer som hindrande i deras 

sorgebearbetning. Med hindrande menar IP 2 att sorgen har blivit ännu smärtsammare 

då hon inte har någon att dela vare sig sina minnen eller sin fritid med och att 

sorgeprocessen därför har blivit utdragen, hon beskriver en känsla av att aldrig komma 

vidare i sitt liv som hon i stor utsträckning tror beror på avsaknaden av socialt stöd och 

sociala relationer. IP 3 och IP 4 ser den hindrande effekten mer som en stor besvikelse 

över att tidigare vänner inte längre finns tillgängliga och att det tar mycket kraft att 

etablera nya sociala relationer. Samtidigt framhåller båda att det ändå känns bra att veta 

vilka vänner som är deras riktiga vänner även om de som för IP 3 endast är någon 

enstaka. I efterhand menar de att de mest är besvikna på sig själva och sitt dåliga 

omdöme då de trodde att de hade vänner som alltid skulle ställa upp och finnas 

tillhands. IP 2 och IP 3 har ett mycket begränsat socialt stöd och känner stor ensamhet, 

de har heller inte kommit så långt i sin sorgeprocess vilket kan kopplas till att de ännu 

inte ingår i någon ny plausibilitetsstruktur vilket är en nödvändig förutsättning för att 
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vidmakthålla verkligheten och en subjektiv verklighetsuppfattning (jfr. Berger & 

Luckmann, 2011). 

 

Deltagarnas berättelser visar att många av deras tidigare relationer är utbytta mot nya 

relationer och i den mån som gamla vänskapsrelationer finns kvar så har en radikal 

omtolkning av dessa relationer och tidigare händelser gjorts. Berger och Luckmann 

(2011) menar att individen skapar sin verklighet i samspel med andra och det är i detta 

samspel som individens verklighet bekräftas av andra för att denne ska kunna se vilken 

sanning som råder. Genom egen insikt och eget initiativ har IP 1 därmed själv bidragit 

till insikt i sin sociala verklighet och det fruktansvärda som har hänt genom att skapa 

tillgängliga sociala relationer som hjälper honom i rätt riktning i sorgeprocessen. IP 1:s 

positiva erfarenhet av socialt stöd i sorgeprocessen går därmed att koppla till det faktum 

att han har tillgängliga sociala relationer i sin närhet men också till hans egen förmåga 

att ta ansvar över att ha ett tillgängligt socialt nätverk (jfr. Anusic & Lucas, 2014). 

 

Berger och Luckmanns (2011) tydligaste exempel på växling är när individer byter 

religion och då menar de att det absolut bästa vore om den personen som genomgår 

växlingen fullständigt kunde glömma tidigare händelser och betydelsefulla personer. 

Eftersom det är svårt att glömma något helt och hållet så menar de att det åtminstone 

krävs en radikal omtolkning av innebörden av förflutna händelser eller personer i 

biografin. De kvinnliga deltagarna har alla varit tvungna att fullständigt försöka glömma 

vissa av sina relationer som varit betydelsefulla för dem, de har i andra fall behövt 

omtolka vissa av de relationer som finns kvar på så sätt att deras umgänge ändrat 

karaktär eller att umgänget inte längre sker kontinuerligt. IP 4 har återupptagit en 

gammal barndomsrelation och alla de övriga har skapat minst en eller flera nya 

relationer, dock är inte alltid de återupptagna relationerna så stödjande som deltagarna 

hade önskat utan har snarare en ytlig karaktär. IP 2 och IP 3 har fått ett betydligt mindre 

socialt nätverk i sin nya situation medan mannen har fler relationer idag än tidigare. IP 4 

är den som etablerat flest nya relationer då dessa följde med den nya partnern, samtidigt 

har hon förlorat nästan lika många av sina tidigare vänskapsrelationer. 

 

De kvinnliga deltagarna menar att de inte bara upplever förlusten av sin partner utan att 

de även sörjer förlusten efter sina tidigare vänner. De beskriver också att deras barn 

drabbats av en ytterligare sorg då de förlorat kompisar som de tidigare umgåtts med 
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familjevis. Till skillnad från den manliga informanten som främst upplever att han haft 

socialt stöd som bidragit i positiv riktning i sin sorgeprocess beskriver kvinnorna det 

sociala stödet som både stödjande och icke stödjande. I linje med Wilsey och Shear 

(2007) bekräftar alla deltagarnas upplevelser därmed att socialt stöd i sorgeprocessen 

har många dimensioner och att en dimensionen inte behöver utesluta en annan. Tew 

m.fl. (2012) menar att för de som inte har så många nära relationer så är detta en 

begränsande faktor i bearbetningsprocessen. För IP 2 och IP 3 kan anledningen till deras 

få sociala relationer ligga i att de till skillnad från IP 1 inte själva tagit egna initiativ till 

att upprätthålla sina relationer men det handlar förmodligen också till största delen om 

faktorer som ligger utanför eller bortom deras kontroll. Enligt Topor m.fl. (2011) så är 

sannolikheten att den efterlevandes sociala nätverk förändrats mer desto längre tid som 

återhämtningen har pågått och därmed blir även förutsättningarna för en lyckad 

återhämtning sämre. Detta överensstämmer med det faktum att IP 1 och IP 4 redan i ett 

tidigt skede i sorgeprocessen hade många tillgängliga relationer. IP 2 och IP 3 uttrycker 

däremot att de inte längre ingår i någon social tillhörighet. IP 3 som i stort sett bara haft 

stöd från sin syster beskriver att det är stor skillnad på om ensamheten är självvald eller 

inte, hon beskriver den icke valda ensamheten som olidligt jobbig. 

 

Jag känner mig så ensam i min sorg. […] De vänner jag trodde skulle finnas för mig finns inte 

kvar. […] Jag blev varnad för att många vänner kanske skulle sluta höra av sig men jag kunde inte 

i min vildaste fantasi föreställa mig att min bästa vän skulle svika mig. Samtidigt förstår jag att de 

tycker det är jobbigt att umgås med oss nu när vi inte är en fullständig familj längre. Vi passar helt 

enkelt inte in längre. (IP 3) 

 

IP 4 som i ett tidigt skede i sorgeprocessen förlorade nästan alla sina vänner fick snabbt 

många nya vänner utan någon större ansträngning. För att hennes växling in i den nya 

framtiden skulle kunna bli så framgångsrik som den blev så fungerade hennes nya 

vänner som vägvisare i form av signifikanta andra, det var de som förmedlade hennes 

nya plausibilitetsstruktur. Den nya plausibilitetsstrukturen är en nödvändig förutsättning 

för att IP 4 ska kunna vidmakthålla sin subjektiva verklighet och lyckas tränga undan 

sin tidigare värld och ersätta den med hennes nya värld (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

Samtidigt känner hon viss besvikelse och saknad över några av de tidigare vännerna 

som inte visat något intresse alls av att upprätthålla deras relation efter dödsfallet vilket 

till viss del utgör en begränsning i hennes sorgebearbetning. IP 2 beskriver en stor 
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sorgkänsla och ett uttalat lidande där förlusten av familjens vänner gjort att hon hamnat 

i ett utanförskap, vilket är en stor risk vid svåra livshändelser enligt Miller m.fl. (2004). 

 

Min man och jag hade ett så fint äktenskap och gjorde allt tillsammans. Det är därför det gör så 

ont! Jag har bara kontakt med några få kvinnor från de familjer som vi tidigare umgicks med. Men 

de bjuder mig aldrig när deras män är med, de tänker inte på att jag är ensam. Jag tror att de tycker 

om mig men de förstår inte hur hemskt jag har det från fredag kväll till söndag. I början hjälpte 

några kvinnor mig lite men nu när det har gått mer än ett år så verkar det som att man måste ha 

sörjt klart.. och vara stark.. och visa att man klarar sig själv och sitt liv. Jag klarar inte det, och det 

är därför dom tar avstånd och backar. (IP 2) 

 

I livsomställningen har barnen haft en speciell roll för de efterlevande efter förlusten. 

Alla deltagare bekräftar att barnen varit en avgörande faktor för att orka hantera den nya 

situationen och förmå sig att våga tro på en meningsfull framtid. Lennéer Axelson 

(2010) menar att barn alltid stärker motivationen att kämpa hos föräldrarna vid alla 

slags livsomställningar och att barnens behov bidrar till såväl struktur i vardagen som 

draghjälp att ta sig ur sängen trots kraftig nedstämdhet. För IP 1 var dessutom arbetet 

räddningen medan det för de andra informanterna var hemmet som var deras räddning i 

form av den enda trygghet som fanns kvar då många vänner försvann. Eftersom 

kvinnorna inte orkade att själva upprätthålla så mycket sociala relationer blev barnen 

den avgörande faktorn som gjorde att de fick tillräcklig styrka och kraft att orka kämpa 

vidare. Även mannen framhåller att hans styrka kom genom att han kände ett ansvar 

över att ta hand sina två barn. Detta överensstämmer med Topor m.fl. (2011) som menar 

att endast närvaron av familjerelationer är en form av socialt stöd i sig. 

 

Deltagarnas berättelser skildrar livsomställningen som en smärtsam livskamp som 

handlar såväl om att hantera den stora sorgen och åter hitta sig själva som att finna en 

ny social tillhörighet. I kvinnornas sorg finns även en sekundär förlust där ytterligare en 

sorgeprocess i form av förlorade vänner läggs till den redan befintliga sorgen. I och med 

att IP 2 och IP 3 har så pass få sociala relationer utgör detta en begränsning i deras 

sorgebearbetning då det är genom samtal och kommunikation med andra människor 

som människan skapar insikt i vad som har hänt och finner ny mening (Topor m.fl., 

2011). Att förlora en partner kan enligt Grimby m.fl. (2006) påverka både 

omhändertagandet av andra i familjen och kontinuiteten att träffa vänner. Både IP 2 och 
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IP 3 menar att de i allra högsta grad känt att de inte orkat ta hand om sina barn på ett 

tillräckligt bra sätt. 

 

Vissa dagar orkar jag inte ens laga mat. Min dotter har verkligen kommit i kläm. […] Hon tjatar 

jämt om att vi ska träffa familjerna och deras barn som vi umgicks med förr. Jag tycker det får 

räcka med att barnen träffas i skolan, även om jag saknar dem skulle det göra alldeles för ont att 

träffa dem. Förresten vill de nog inte träffa oss, då skulle de väl hört av sig för länge sen. (IP 3) 

 

Deltagarna genomgår en transformation på så sätt att de överlämnat sig till en ny 

verklighet i vilken de nya alternativt omtolkade sociala relationerna övertar funktionen 

av de signifikanta andra, detta innebär att de befinner sig i en ny kontext där de måste 

internalisera nya normer (jfr. Berger & Luckmann, 2011). Känslan som alla fyra 

deltagare beskriver är dock att även om familj och vänner har stor betydelse och är till 

stor hjälp i livsomställningen så kan ingen ersätta den avlidna älskade partnern vilket 

stöds av de sörjandes beskrivning i studien av Stroebe m.fl. (1999). Deltagarnas delvis 

komplexa upplevelse av det sociala stödets betydelse är därmed i enlighet med såväl det 

faktum att viss forskning stöder betydelsen av socialt stöd som det faktum att viss 

forskning visar att socialt stöd varken minskar lidandet eller påskyndar sorgeprocessen 

(Stroebe m.fl., 2005). Utifrån det sammantagna empiriska materialet så påvisar dock IP 

1 och IP 4 att sociala relationer har en påskyndande effekt på sorgeprocessen vid en 

jämförelse med IP 2 och IP 3 som haft färre tillgängliga sociala relationer och 

fortfarande inte kommit lika långt i sorgeprocessen. 

 

5.3 Skuldkänslor och nya kärleksrelationer 

Alla efterlevande beskriver relationen med den bortgångna partnern som en mycket 

kärleksfull och nära relation där nästan all fritid tillbringades tillsammans med hela 

familjen. Det är endast IP 4 som uttrycker att hon nästintill helt har gått vidare i livet 

med såväl ny sambo som ett nytt barn och känner sig bekväm i den nya situationen. IP 1 

som också har inlett en ny relation med en kvinna har fortfarande motstridiga känslor 

inför detta trots att han uttrycker att han kommit så långt han tror att han kan komma i 

sin sorgeprocess. 

 

Jag ångrar inget och tänker att det nog var en mening med detta. Jag tror inte jag hade klarat av att 

gå vidare helt ensam med barnen. Jag mår bra idag och har ett liv som jag är nöjd med. (IP 4) 
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Det var en otroligt besynnerlig resa att göra, att ta steget in i en relation på nytt igen med allt vad 

det innebär. Bara känslan att gå över det här med att känna att man är otrogen och att tillåta sig att 

överhuvudtaget bry sig om en annan kvinna. Jag kan inte säga att jag är över den känslan än idag, 

intellektuellt är jag medveten om att det är okey, men ändå finns det hela tiden med mig. […] Det 

tog mig två år innan jag tog av mig vigselringen, jag hade tänkt jag skulle haft den på mig resten 

av livet, eftersom jag känner mig så starkt förbunden i detta. Jag kommer aldrig att gifta om mig 

igen, det är en helt otänkbar tanke. Jag har varit gift en gång och jag är fortfarande gift i den 

meningen, trots att vi är på olika ställen. Därav kommer problemen med nya relationer, det blir ju 

inte helt självklart, men samtidigt så tänker jag att jag måste tillåta mig att leva vidare. Jag tänker 

att det är okey idag men det kan ju fortfarande komma över mig. Jag har en känsla av att det 

kommer fortsätta att komma över mig hela livet. (IP 1) 

 

För resterande två informanter känns det fortfarande helt otänkbart att inleda en ny 

relation. På frågan om IP 2 har någon ny partner svarar hon tydligt: ”nej!, nej! , nej!”. 

Hon berättar att hennes 16-åriga dotter sagt att hon ska hjälpa henne att hitta en man. 

 

Jag tänker inte på att träffa någon ny man, jag är instängd, jag vill inte! Jag säger inte helt nej för 

man vet ju aldrig. Idag säger jag NEJ! Men imorgon kanske jag säger ja. Det är ju en läxa jag lärt 

mig av livet att man aldrig kan ta något för givet. Man vet aldrig vad som händer. Men jag känner 

det som att min man fortfarande är med mig ibland, jag vill inte vara med någon annan. (IP 2) 

 

Som det känns nu så kommer jag aldrig träffa någon ny partner. Det skulle inte kännas rätt att låta 

en annan man ta min dotters pappas plats. Det är helt otänkbart […] och jag tror faktiskt aldrig att 

det kommer att hända. Jag har fortfarande min vigselring på mig som ett bevis på att vi fortfarande 

hör ihop och att jag aldrig kommer att glömma honom. (IP 3) 

 

Samtidigt som en ny partner tycks bidra positivt i såväl sorgebearbetningen som i att 

hitta sin nya identitet så upplever IP 1 och IP 4 både skuldkänslor och motstridiga 

känslor som på ett sätt utgör en negativ faktor i sorgebearbetningen även om deras 

sociala relationer för övrigt övervägande består av främst bidragande faktorer i deras 

livsomställning. Båda förtydligar att det aldrig går att ersätta en person med en annan 

person och tro att det ska bli som förut. IP 4 beskriver att hennes nya partner fyller ett 

tomrum som hjälpt henne att gå vidare i livet men att hon fortfarande saknar sin döda 

partner. 

 

Jag har fått höra att många tycker att jag träffade min nya kille alldeles för tidigt […] men en ny 

partner innebär faktiskt inte att man inte kan både sörja och sakna sin döda kille. (IP 4) 
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Alla deltagare känner någon form av skuldbörda i sin sorgeprocess. IP 1 beskriver en 

mycket tuff vecka som föregick dödsfallet. Hans fru var sliten på grund av att hon 

knappt sovit alls och veckan hade präglats av en problematisk uppgörelse med dottern. 

Denna speciella vecka blev en del av skuldbördan för alla i familjen vilket i sin tur 

gjorde situationen extra svår. IP 2 brottas med liknande känslor och undrar om hon hade 

kunnat förhindra mannens död genom att agera på ett annorlunda sätt. Hon uttrycker 

också att det kanske är hennes eget fel att vännerna inte längre vill umgås med henne då 

hon fortfarande är i så stor sorg. Dessutom känner hon en stor skuld över att hennes 

dotter stannar hemma hos henne istället för att träffa sina vänner då hon inte vill lämna 

sin mamma ensam. Det finns enligt Lennéer Axelson (2010) generellt en risk att barn 

tar på sig en alltför ansvarsfull och belastande vuxenroll vid allvarliga familjehändelser 

som när de mister en förälder. 

 

I fredags sa min flicka att hon skulle köpa lite godsaker så vi kunde ha en mysig kväll. Jag log och 

sa att det ska bli jätteroligt. Men jag ville inte! Hur ska man kunna säga det till en flicka som väljer 

att stanna hemma hos mig.. Detta blir så svårt för henne, för hon känner att hon måste reagera som 

en vuxen nu. Det är inte bra! Jag känner mig som en dålig mamma för jag kan inte känna att jag 

någonsin kommer bli glad igen. Men jag måste kämpa för att bli gladare för barnens skull. (IP 2) 

 

IP 3 känner stor skuld över att det var hon som hade bett sin man att köra en längre 

sträcka för att hämta hennes syster som inte själv har körkort. Systern skulle stanna hos 

familjen under flera dagar och passa deras dotter eftersom de hade en hotellweekend 

inbokad. Det var första gången på nästan sju år som de skulle göra något på egen hand 

utan dottern då de aldrig haft någon barnvakt tidigare. IP 3 tror aldrig att hon kommer 

kunna släppa skuldkänslorna över att hon lät mannen åka iväg själv. IP 4 kände tidigare 

en stor skuld över att hon så pass tidigt träffade en ny partner. Flera i hennes omgivning 

ifrågasatte henne och menade att hon inte sörjde sin partner och de förstod inte hur hon 

kunde gå vidare så fort. I dag har hon helt släppt känslan av skuld men hon kan dock 

fortfarande känna viss skuld över att hon vid återupplivningsförsöket av sin partner 

knäckte flera revben som punkterade hans lungor. Trots att hon fått bekräftat att detta 

inte har något alls med dödsorsaken att göra så har hon mycket svårt att släppa dessa 

skuldkänslor helt. Toth och Toth (1980) menar att det är vanligt att efterlevande känner 

skuld över att inte kunnat göra tillräckligt mycket för att förhindra sin partners död. 
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IP 1 och IP 2 är överens om att en ny partner inte kan ersätta den tidigare partnern, 

samtidigt som den nya relationen utgör en positiv faktor i den efterlevandes 

sorgeprocess genom att den påskyndar förloppet så för den också med sig motstridiga 

känslor och skuldkänslor. Empirin visar utifrån detta att dessa två deltagare haft god 

draghjälp av sina nya relationer och de sociala nätverk som de nya relationerna förde 

med sig när det gäller att internalisera den nya verkligheten som deras sorgeprocess 

innebär. Även om den efterlevandes verklighet bekräftas och vidmakthålls utifrån hela 

den sociala situation så har signifikanta andra en privilegierad ställning i processen (jfr. 

Berger & Luckmann, 2011). 

 

5.4 Att hitta sig själv och finna ny livsmening 

I empirin framkommer att alla intervjupersoner varit tvungna att omstrukturera sin 

identitet och bygga upp den på nytt för att hitta sitt nya jag. Precis som Stier (2003) 

framhåller vid kriser så beskriver de efterlevande ett identitetsbrott i form av en förlorad 

livsmening där de känner sig främmande både inför sig själva och andra. Alla deltagare 

beskriver att de i något skede av sin sorgeprocess inte känt igen sig själva eller upplevt 

en känsla av meningslöshet. Enligt Lennéer Axelson (2010) är meningslöshetskänslan 

en del i den sorgdrabbades identitetsbrott. Förlusten av partnern resulterade för alla 

deltagare i en identitetsförlust där de upplever att de förlorade en del av sig själva 

alternativt kände sig som en halv person. IP 2 ger en målande beskrivning av hur hon 

upplevde sin identitetsförlust. 

 

Jag skulle gärna hjälpa andra men jag kan ju inte hjälpa mig själv. Jag känner inte igen mig själv, 

det är som jag blivit en annan person. Min man tog med sig halva min personlighet och halva mitt 

liv. Hur ska jag klara mig som en halv person? Det är som att bara ha en arm, ett ben och ett öga. 

Förstår du? Jag vill vara glad men allvarligt talat så känner jag ingen glädje. Det är som mina 

känslor har blivit frysta. (IP 2) 

 

IP 2 beskriver vidare att hon inte vet hur hon ska förhålla sig till situationen, hon tänker 

att det kanske skulle ha varit bättre om hon aldrig lärt känna eller träffat sin partner 

överhuvudtaget med tanke på den oerhörda smärta och saknad som hon upplever nu. 

Samtidigt inser hon att hon borde känna tacksamhet för den tid de ändå fick 

tillsammans. Kvinnan har trots att det gått mer än två år sedan förlusten fortfarande 

svårt att känna någon livsmening och uttrycker tydligt att hon är mycket nedstämd. 

Långvarig meningslöshet kan enligt Lennéer Axelson (2010) vara ett uttryck för 
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depression. Det går dock inte att utgå från att kvinnan lider av en depression men det 

går att dra slutsatsen att hennes sorg är mer åt det utdragna hållet vilket hon även själv 

påtalar. Såväl IP 2 som IP 3 uttrycker att de har en känsla av att deras liv är bortkastat 

vilket Lennéer Axelson (2010) beskriver som en vanlig känsla hos efterlevande. Även 

om IP 1 och IP 4 kommit längre än de andra två när det gäller att hitta sin nya identitet 

så beskriver även de en identitetskonflikt som yttrade sig genom att de utförde sina 

handlingar på ett mekaniskt sätt och deras sinnen berördes inte av naturens skiftningar , 

båda beskriver hur de konstaterade att en ny årstid hade inträtt men de kände inget inför 

detta faktum (jfr. Lennéer Axelson; 2010; Stier, 2003). 

 

På samma sätt som livsomställningen i sorgeprocessen utgörs av att de efterlevandes 

gamla verklighet fortfarande finns med i bakgrunden i deras nya verklighet så utgörs 

deras identitetskonflikt av förändringen från den de tidigare varit till den de är idag (jfr. 

Berger & Luckmann, 2011; Stier, 2003). Trots att dessa erfarenheter upplevs mycket 

påfrestande menar Stier (2003) att de är källor till personlig utveckling. Cullberg (2006) 

menar att dessa erfarenheter leder till såväl utveckling av individens resurser som 

begränsningar som till och med kan leda till ett utanförskap. Den manliga respondenten 

påtalar att han på grund av sin partners dödsfall utvecklats till en annan person än den 

han tidigare var. Han ser detta som en viktig erfarenhet som han egentligen inte skulle 

vilja vara utan men han är samtidigt mycket tydlig med att han inte hade velat få 

erfarenheten genom att förlora sin livspartner. IP 4 är den av kvinnorna som kommit 

längst i sin bearbetningsprocess och hon instämmer i att förlusten av partnern bidragit 

som en viktig erfarenhet i hennes identitetsutveckling till den person hon är idag, inte 

heller hon hade velat få erfarenheten genom att förlora sin partner. Andra faktorer som 

hon menar har hjälpt henne att hitta sig själv och hitta en ny livsmening är den nya 

partnern och barnen som hjälpt henne att omtolka det förflutna så det överensstämmer 

med hennes nuvarande verklighet (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

Identiteten hos IP 2 och IP 3 är fortfarande mycket splittrad, motsägelsefull och 

osammanhängande vilket kan förklaras delvis av att de upplever en brist på 

sammanhang i sitt liv på grund av att de fortfarande upplever så stor sorg och har 

förlorat nästan alla sina gamla vänner, deras självidentiteter kännetecknas därför av en 

diskontinuitet till följd av krisen där de ännu inte vet vem de är i sin nya verklighet. När 

det gäller avsaknaden eller det begränsade antalet stödjande sociala relationer så utgör 
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det en begränsande faktor för de efterlevande eftersom identitetsskapandet är beroende 

av interaktioner för att bygga upp känslan av kontinuitet och sammanhang (jfr. Stier, 

2003). Deltagarnas svårigheter med att hitta sig själva efter livskrisen i sin 

omställningsprocess överensstämmer därmed med den identitetsförvirring eller 

identitetskonflikt som Stier (2003) menar är typisk vid livskriser. IP 1:s liv förändrades 

ytterligare på ett radikalt sätt då sonen flyttade hemifrån mindre än ett halvår efter 

dödsfallet och ett år senare flyttade även dottern. Toth och Toth (1980) menar att den 

identitetskonflikt som uppstår då barn flyttar hemifrån är liknande den som är typisk vid 

livskriser, skillnaden är att denna process sker mer gradvis. 

 

För att identiteten ska kunna omkonstrueras så krävs det enligt Stier (2003) goda 

relationer till andra, dessutom så bestämmer identiteternas innebörder individens 

position i den sociala strukturen. Identiteterna förstås i relationer till andra identiteter 

och får sin innebörd av andra ”motidentiteter”. Detta bör innebära att de efterlevande 

som har en brist på sociala relationer inte heller har de bästa förutsättningarna att lösa 

sin identitetsförvirring inom samma tidsram som de som har ett större tillgängligt utbud 

av sociala relationer. Dessutom menar Stier (2003) att självuppfattningen är stommen i 

individens identitet vilken hänger ihop med känslan av kontinuitet och ordning i 

tillvaron, här skapas och återskapas människans själv genom ”självbespegling”, aktiva 

val och socialt samspel. Den efterlevandes biografi utgörs av identiteten tillsammans 

med minnen av olika livshändelser och när nytt stoff läggs till alternativt omvärderas 

eller omskapas så hålls individens biografiska gryta kokande (Stier, 2003). Utifrån den 

enormt stora mängd av minnen och erfarenheter som varje människas livshistoria 

innehåller går det att vidare skapa förståelse för den komplexitet som kännetecknar 

omkonstruktionen av de efterlevandes identitet när de försöker att hitta sig själva igen 

efter en livskris. De efterlevande ställs inför nyckelhändelser som Stier (2003) kallar 

”turning points”, dessa indikerar själva brytpunkten vid livskriser och innebär i sin tur 

att den efterlevandes identitet kommer att förändras. Oavsett om den efterlevande 

förlorar relationer eller skapar nya relationer så har alla omtolkningar av sociala 

relationer betydelse för den efterlevandes identitet på olika sätt. Den svåraste sanktionen 

för de kvinnliga deltagarnas identitet har varit de förlorade vänskapsrelationerna och 

den förlorade kontinuiteten i och med att så många vänner tog avstånd från dem efter 

dödsfallet (jfr. Berger & Luckmann, 2011). Flera av deltagarna beskriver en känsla av 

att tidigare relationer numera verkar se dem endast som en sörjande och ledsen person, 



  
 

44 

vilket kan vara förödande för deras självidentitet då bemötandet från andra innebär en 

”spegling” som kan påverka de efterlevandes identitet i såväl positiv som negativ 

riktning. Andra människors åsikter och attityder i det mänskliga mötet är därmed en 

faktor som påverkar de efterlevandes självidentitet vilket i detta fall innebär att 

omgivningens bild av den efterlevande som en ledsen och sörjande person integreras i 

dennes identitet (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

Det känns nästan som man själv också är död, eller som om en stor del av hela mig har dött. (IP 3) 

 

En ytterligare dimension är att den döda partnerns identitet lever kvar genom 

exempelvis fotoalbum eller i andra människors minne och medvetande. Kanske är det 

därför inte så konstigt att de efterlevande känner sig halva som människor i sin 

livsomställning och inte längre vet vilka de är med tanke på att deras pågående 

omkonstruktion av identiteten påverkas av så många faktorer såsom sin förra identitet, 

skuldkänslor, omtolkning av sociala relationer samt den döda partnerns identitet som 

fortfarande finns kvar i deras minne och medvetande. Den efterlevandes biografi 

inrymmer därmed allt som de har varit, allt som de är och allt som de kommer att bli 

(jfr. Stier, 2003). Dessutom menar Toth och Toth (1980) att den efterlevandes tidigare 

roll som make eller maka förstärker sorgen och försvårar identitetsförvirringen. I och 

med dödsfallet så förlorade de efterlevande inte bara sina partner, de förlorade även sin 

roll som make eller maka och gick från att vara en traditionell kärnfamilj till att bli en 

ensamstående förälder och änka/änkeman. Detta innebär att de måste omdefiniera sin 

värld på nytt och lära in nya roller (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

5.5 Livsomställning 

Hela den livsomställningsprocess som de efterlevande ställs inför kan liknas vid en 

resocialisation och en växling eftersom den sorgdrabbade ställs inför en alternativ 

verklighet som utmanar hela den tidigare förståelsen av deras sociala värld. I 

resocialisationen definierar den efterlevande sin tidigare verklighetsuppfattning så att 

den överensstämmer med den nya. I processerna krävs en känslomässig anknytning och 

identifikation vilket innebär att det krävs signifikanta andra som kan visa den 

efterlevande sin nya plats i världen och få världen att bli trovärdig. I resocialisationen 

sker dessutom en förändring av den efterlevandes normer, värderingar, beteende och 

förklaringsmodeller innan själva växlingen kan ske då den efterlevande byter ut sitt 
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tidigare liv mot det nya. För att den efterlevande ska lära sig att leva vidare med sin sorg 

så behöver de därmed genomgå en livsomställning i form av en växlingsprocess 

gällande förändringen i förhållandet mellan det förflutna livet och framtiden. 

Växlingsprocessen innebär en synkronisering av det gamla och det nya livet där såväl 

betydelsen av sociala relationer som identitetskonflikter och skuldkänslor ingår (jfr. 

Berger & Luckmann, 2011). 

 

I och med förlusten av livspartnern har alla deltagare genomgått en form av 

växlingsprocess från sin tidigare verklighet till en ny verklighet. För de två deltagare 

som inlett nya relationer består växlingsprocessen av ytterligare en slags växling där den 

nya partnern om än på ett motstridigt sätt, ersätter den avlidna partnern. Berger och 

Luckmann (2011) menar att idéalet när en individ genomgår en religiös omvändelse och 

exempelvis går från en religion till en annan är en fysisk segregation där individen skiljs 

från medinvånarna i den värld som individen lämnat bakom sig. De efterlevandes 

berättelser visar att deras livsomställning liknar en fullständig transformation, det vill 

säga en växlingsprocess på så sätt att deras livsomställning innebär ett slags byte av 

världar (jfr. Berger & Luckmann). Deltagarnas byte av världar ser dock olika ut och 

sker tidsmässigt i olika faser. IP 1 och IP 4 har båda träffat en ny partner men är ändå i 

olika situationer. IP 1 tror inte att han kommer att komma så mycket längre i sin 

sorgeprocess samtidigt som han betonar att sorgen fortsätter att kommer över honom 

regelbundet, vilket han tror att den kommer fortsätta att göra under resten av hans liv. IP 

4 däremot som förlorade sin partner ett år senare än IP 1 anser sig ha sörjt klart även om 

hon inte har glömt sin sambo. Både IP 1 och IP 4 uppvisar en sorgeprocess som håller 

sig inom de tidsramar som anses vara inom tidsspannet för den normala sorgeprocessen, 

medan IP 2 och IP 3 ger uttryck för att fortfarande vara kvar i sin sorg i högre grad än 

de andra två, detta tyder på en påverkan av såväl individuella skillnader som antalet 

tillgängliga stödjande relationer. 

 

Den totala livsomställning och förändrade livsvärld som den efterlevande ställs inför 

utgör ett hot mot deras identitet och mot meningen med livet. Minnen av den avlidne 

bidrar däremot till en fortsatt livsmening. Deltagarnas berättelser visar att minnen och 

erfarenheter från det tidigare gemensamma livet ger både tröst och stöd genom att de 

efterlevande känner en stark närvaro av den döde under lång tid efter dödsfallet (jfr. 

Lennéer Axelson, 2010). Alla deltagare framhåller att de varit tvungna att prioritera om 
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livet i och med att deras gemensamma framtid tillsammans med deras partner slogs i 

spillror. Två av de kvinnliga informanterna känner en stor begränsning i sitt vardagliga 

liv och undviker fortfarande ofta situationer som påminner allt för mycket om deras 

tidigare liv. Den manliga informanten och kvinnan som lever i ett nytt förhållande har 

kommit lite längre i sin livsomställning och har till viss del lärt sig leva med 

förändringen och försöker acceptera sin situation. 

 

Hemmet är min trygghet, när jag väl tar mig ut och ska handla så vet jag aldrig vem jag ska möta 

och vad de ska säga till mig. (IP 3) 

 

Minnen och händelser, platser och möten i vardagen är faktorer som enligt Lennéer 

Axelson (2010) präglar livsomställningen och som innebär att den sorgdrabbade måste 

konfronteras med sina sorgkänslor, det är ofta rädslan för dessa plågsamma känslor som 

gör att den efterlevande drar sig undan sociala aktiviteter. Hon framhåller vikten av att 

omgivningen uppmuntrar och hjälper till så individen stegvis vågar sig ut i yttervärlden 

igen. IP 2 hade gärna sett att någon av hennes tidigare vänner hjälpt henne genom att 

hämta henne i hemmet och hitta på något trevligt. Lennéer Axelsson (2010) framhåller 

att män ofta är snabbare med att ta itu med sin livsomställning efter en förlust medan 

kvinnor är mer förlust- och sorgeorienterade vilket överensstämmer med denna 

undersöknings empiri. 

 

När båda barnen flyttade hemifrån plockade jag upp mitt kompisgäng från barndomen som jag 

tidigare bara haft sporadisk kontakt med […] så den relationen har utvecklats och blivit närmre 

idag än tidigare. 

 

Enligt Stroebe m.fl. (1999) har män dessutom ett betydligt mindre behov av socialt stöd 

och sociala relationer än kvinnor vilket också överensstämmer med den manliga 

deltagaren som framhåller att det var hans fru som upprätthöll den sociala biten i deras 

tidigare liv. Trots att han själv uttrycker att han uppskattar ensamheten har han ändå valt 

att tvinga sig ur sin komfortzon, IP 1 tillsammans med IP 4 är de deltagare som har 

störst tillgängligt socialt nätverk. 
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6 Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att de efterlevandes sorgeprocess innebär en livsomställning i form av 

en växlingsprocess som föregås av en resocialisation (jfr. Berger & Luckmann, 2011). I 

livsomställningen sker en växling mellan den efterlevandes tidigare liv och det nya livet 

som innebär att den sorgdrabbade måste hitta ett nytt perspektiv på sin nya tillvaro. 

Detta kräver att den efterlevande omtolkar såväl sina sociala relationer som sin identitet. 

Resultatet visar vidare att de efterlevandes sorgeprocess är en omfattande och komplex 

process där sociala relationer har en avgörande roll för anpassningen till deras nya 

verklighet eftersom livsomställningen sker i relation till såväl andra människor som i 

relation till sig själva. Omtolkningen av de sociala relationerna som sker i 

livsomställningen kan innebära allt från att relationer omförhandlas till att de återupptas, 

avslutas eller nyskapas. Empirin visar att de två efterlevande som haft flest tillgängliga 

sociala relationer och dessutom inlett nya partnerrelationer är de vars växling varit mest 

framgångsrik på så sätt att de kommit längre i sin sorgeprocess och känner en större 

mening med livet än de andra två deltagarna i studien (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

Den totala livsomställning som de efterlevande genomgår handlar om deras 

livsförändring i förhållandet mellan tiden före och efter dödsfallet och kan skildras som 

ett slags byte av världar, en växling. I livsomställningen ingår flera komplexa processer 

såsom omtolkning av sociala relationer, identitetskonflikter och bearbetning av 

skuldkänslor där den efterlevande behöver omtolka det förflutna och omdefiniera sin 

värld på nytt genom att bland annat lära in nya roller, normer, värderingar, beteenden 

och förklaringsmodeller så dessa överensstämmer med deras nuvarande verklighet. 

Identitetskonflikten utgörs av de efterlevandes förändring där de går från den de tidigare 

varit till den de är idag (jfr. Berger & Luckmann, 2011; Stier, 2003). 

 

6.2 Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att få en djupare förståelse över vad sorgeprocessen 

efter förlusten av en livskamrat innebär på ett djupare plan i förhållande till sociala 

relationer. Analysen resulterade i följande fyra kategorier: betydelsen av sociala 

relationer, skuldkänslor och nya kärleksrelationer, att hitta sig själv och finna ny 

livsmening samt livsomställning. Efterhand växte det fram ett mönster där den sista 
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kategorin livsomställning knöt ihop säcken och sammanfattade hela det empiriska 

materialet på så sätt att de efterlevandes sorgeprocess handlar om en livsomställning där 

de går från sitt gamla liv till sitt nya liv och anpassningen till den nya verkligheten sker i 

relation till både sig själva och till andra människor. Växlingsprocessen innebär en 

synkronisering av det gamla och det nya livet där såväl betydelsen av sociala relationer 

som identitetskonflikter och skuldkänslor ingår (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

Det bör understrykas att denna studies resultat är förbehållen livsomställningen för 

dessa fyra efterlevande då deltagarnas individuella faktorer förmodligen blivit 

annorlunda med ett annat urval vilket delvis kan ses som en svaghet i undersökningen. 

Styrkan ligger dock i att deltagarna bidragit med både djupgående och utförliga 

beskrivningar av sina upplevelser vilka därmed på ett tydligt sätt belyser komplexiteten 

i den livsomställning som deras sorgeprocess innebär. Deras individuella olikheter som 

framkommer har en överensstämmelse med det faktum att normal sorg innefattar en 

mängd varierande reaktioner som kan ta sig helt olika uttryck hos olika personer likväl 

som att sorgen kan ta olika lång tid att bearbeta för olika personer (jfr. Lennéer Axelson, 

2010; Grimby m.fl., 2006). Eftersom de individuella skillnaderna endast speglar den 

naturliga sorgeprocessens variationer är dessa inte på något sätt avgörande för resultatet 

eftersom empirin visar att gemensamt för alla efterlevande i undersökningen är att de 

genomgår en omfattande livsomställning som innebär komplexa processer av social 

karaktär där de genomgår såväl en identitetsförvirring som en växling från det gamla 

livet till det nya (jfr. Berger & Luckmann, 2011; Stier, 2003). 

 

Undersökningen visar utifrån dessa fyra deltagare att sorgeprocessen hos de två 

informanter som haft minst socialt stödjande relationer är mer fördröjd i jämförelse med 

de två informanter som haft fler tillgängliga sociala relationer. Deltagarnas berättelser 

tillsammans med det faktum att det enligt Berger och Luckmann (2011) krävs 

signifikanta andra som vägvisare i växlingen när den efterlevande byter ut sin gamla 

värld mot den nya indikerar därmed att socialt stöd fyller en viktig funktion i de 

efterlevandes sorgeprocess och livsomställning på så sätt att detta dels förkortar 

sorgeprocessen och dels bidrar till större livsmening och tillförsikt inför framtiden hos 

de två informanter som har haft flest tillgängliga relationer då resultatet visar att de 

kunnat gå vidare i livet tidigare än de två deltagare som har haft färre tillgängliga 
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sociala relationer. Enligt Topor m.fl. (2011) kan den enklaste formen av bearbetning ses 

i termer av social interaktion. 

 

Undersökningen visar att alla efterlevande i någon utsträckning menar att socialt stöd är 

en viktig och betydelsefull aspekt i deras livsomställning, dock framhåller de två 

informanterna med minst stödjande relationer att de å ena sidan finner det lilla sociala 

stöd som de har haft som betydelsefullt för att lindra deras ensamhet, men å andra sidan 

anser de inte att stödet har varit tillräckligt för att lindra den plågsamma smärtan eller 

påskynda sorgeprocessen. Detta visar på en komplexitet som dels handlar om i vilken 

omfattning de stödjande relationerna finns tillgängliga och dels om vilka relationer som 

finns tillgängliga för den sörjande individen. Skillnaden mellan de efterlevandes 

upplevelser av socialt stöd går därmed i linje med att sorgeprocessen har många olika 

dimensioner som behöver tas i beaktande (jfr. Wilsey & Shear, 2007). Empirin visar att 

de två informanter vars sorgeprocess fortlöpt inom de genomsnittliga tidsramar som 

anses normalt för sorgeprocessen är de som båda har gemensamt att de inlett en relation 

med en ny partner, de har dessutom flest tillgängliga sociala relationer och ser med 

störst tillförsikt på framtiden jämfört med de andra två deltagare som ännu inte 

beskriver lika stort framtidshopp och livsmening och inte heller har kommit lika långt i 

sin sorgeprocess (jfr. Lennér Axelson, 2010). Att de nya partnerrelationerna bidrar i 

positiv riktning i livsomställningen går i linje med att resocialisationsprocessen behöver 

innehålla en känslomässig anknytning mellan de efterlevande och deras signifikanta 

andra, dessa nya partnerrelationer handlar i allra högsta grad om känslomässiga band. 

Barnen har för alla deltagare haft en särställning som social stödfunktion främst när det 

gäller att hitta styrkan att orka leva vidare och för att finna åtminstone en liten mening 

med livet vilket också kan kopplas till att de utgör relationer med känslomässig 

anknytning (jfr. Berger & Luckmann, 2011; Lennéer Axelson, 2010). 

 

Informanternas berättelser tyder på att livsomställningen innebär att deras liv och 

tillvaro behöver omtolkas och ges en ny mening. Det handlar om en stor livsomställning 

där de måste växla perspektiv på ett omvälvande sätt och byta sin tidigare verklighet till 

en ny verklighet, en växling från den gamla världen till en helt ny värld. Det enklaste 

hade varit om de efterlevande hade kunnat glömma allt som hänt, men eftersom det är 

omöjligt så krävs det istället en radikal omtolkning av förflutna händelser och personer i 

deras personliga biografi (jfr. Berger & Luckmann, 2011). Resultatet visar att växlingen 
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kan gå till på många olika sätt och ta olika lång tid för olika personer i 

överensstämmelse med den normala sorgeprocessens förlopp (jfr. Grimby m.fl., 2006; 

Lennéer Axelson, 2010). Två av informanterna har i ett tidigare skede än de övriga 

växlat värld på så sätt att de dessutom bytt ut sin döda partner mot en ny partner. Detta 

innebär för dem inte att de på något sätt har glömt sin döda partner eller vill uttrycka det 

som ett utbyte, snarare tvärtom så beskriver de oerhört motstridiga känslor gällande 

detta. Samtidigt som de båda menar att den nya partnern är ett viktigt och betydelsefull 

steg i rätt riktning mot ett nytt och meningsfullt liv så beskriver de också en dubbelhet 

gällande sina nya relationer. Skuldkänslor och motstridiga känslor utgör en naturlig del i 

identitetsförvirringen och ingår i de efterlevandes livsomställning, identitetsförvirringen 

hänger samman med brottet av kontinuitet och ordning i tillvaron som uppstod i och 

med dödsfallet och yttrar sig hos de efterlevande på så sätt att de känner sig halva eller 

inte känner igen sig själva, detta är dock en naturlig del i omkonstruktionen av deras 

identitet (jfr. Stier, 2003). 

 

Skillnaderna när de gäller tiden det tar för den efterlevande att hitta sig själv igen och 

finna vem de numera är handlar om att identiteten kan omkonstrueras helt eller delvis på 

sitt innehåll på olika sätt hos olika individer och har dessutom att göra med att den 

efterlevande bär med sig sin gamla identitet i bearbetningen där denna fortfarande bidrar 

till att hålla individens biografiska gryta kokande (jfr. Stier, 2003). Trots att de 

efterlevandes identitetsförändring ser olika ut och de har kommit olika långt i 

livsomställningen så har de gemensamt att deras identitet inrymmer allt de har varit, är 

och ”kommer att bli”. Detta framstår i den sörjandes livsomställning som ett tydligt 

identitetsbrott där denne brottas mellan att vara i det gamla och i det nya samtidigt. För 

att den efterlevande ska kunna gå vidare i det nya måste denne lära sig att förhålla sig 

till det gamla och ta med dessa som erfarenheter i det nya livet (jfr. Stier, 2003; Lennéer 

Axelson, 2010; Berger & Luckmann, 2011). 

 

I de efterlevandes livsomställning ingår inte bara förlusten av deras partner och den 

smärtsamma sorg som detta innebär. Här ingår även en förlorad roll som make eller 

maka, vissa har förlorat många vänner, de känner dessutom skuld över att de borde 

kunnat förhindra sin partners död eller över att de kunde varit en bättre förälder. Vissa 

känner skuld i att det är deras eget fel att vänner tar avstånd och slutar höra av sig på 

grund av att de fortfarande sörjer och aldrig är glada. De brottas även med andras tankar 
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och uppfattningar om hur de borde sörja och hur länge sorgen får pågå. Skuldkänslan 

skapar enligt Toth och Toth (1998) kaos i sorgeprocessen. Cullberg (2006) menar att det 

krävs en sorgebearbetning för att den efterlevande ska kunna förhålla sig till sin skuld- 

och ansvarskänsla på ett sundare sätt och komma vidare i sorgebearbetningen. Mitt i 

detta kaos så krävs det att alla dessa sammantagna faktorer implementeras i den 

efterlevandes nya erfarenheter. Eftersom identiteten förändras med hjälp av interaktion 

mellan människor så är sociala relationer avgörande för de efterlevandes återskapande 

av sin nya identitet (jfr. Stier, 2003). I enlighet med att få nära relationer utgör en 

begränsande faktor i livsomställningen visar resultatet utifrån de två deltagare som har 

ytterst få sociala relationer att detta ger konsekvenser i form av en utdragen 

sorgeprocess och en mer uttalad identitetsförlust (jfr. Tew m.fl., 2012). 

 

Komplexiteten gällande huruvida sociala relationer är stödjande eller inte kräver som 

tidigare nämnts betydligt mer forskning för att utröna framförallt effekterna av såväl 

stödjande som icke stödjande sociala relationers påverkan i den efterlevandes 

livsomställning. En intressant aspekt att undersöka vidare utifrån denna undersökning är 

huruvida känslomässiga nära relationer som exempelvis en ny partner påverkar den 

efterlevandes livsomställning i förhållande till de som lever i ensamhet. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

 Bakgrundsinformation. Berätta lite om dig själv: 

 - Namn, ålder och kontaktuppgifter 

 - Lever du själv? Har du barn? Ny partner? 

 - För hur lång tid sedan förlorade du din partner? Vad hände? 

 - Hur länge hade ni levt tillsammans? 

 - Arbetar du? Var? 

 

 Berätta hur ditt liv såg ut när din partner levde. 

 - Hur såg ert sociala liv ut (umgänge)? 

 - Aktiviteter 

 

 Berätta hur ditt liv ser ut idag. 

 - Hur ser ditt sociala liv ut idag? 

 - Aktiviteter 

 

 Har du fått det sociala stöd som du förväntade dig att få från dina vänner? 

 - Om du har fått det stöd du förväntade dig, på vilket sätt fick du stöd? 

 - Från vilka av dina relationer tillhandahölls stödet? 

 

 - Om du inte har fått det stöd som du förväntade dig, på vilket sätt tycker 

   du inte att du fick stöd? 

- Från vilka relationer fick du inte det stöd du förväntade dig? 

 

 Har några av dina sociala relationer förändrats? 

 - I så fall på vilket sätt? Vilka relationer har förändrats? 

 

 Har du tagit emot något professionellt stöd? 

 - Hur mår du idag? 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 

Informationsbrev om deltagande 

Detta brev är en bekräftelse på att du tackat ja till att delta i min studie som jag gör i 

egenskap av student på Linnéuniversitet i Växjö. Denna C-uppsats i kursen 

Socialpsykologi III 2SD300 är för mig det avslutande momentet som tillsammans med 

mina tidigare kurser utgör underlaget för en beteendevetarexamen. 

 

Jag beräknar att intervjun tar ca 1-1,5 timme. För kännedom så kommer de etiska 

riktlinjer som föreskrivs vid användandet av intervju som metod att följas och de svar 

som du ger kommer att behandlas anonymt och endast användas i detta 

forskningsändamål. Ditt deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun eller låta bli att svara på någon fråga. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur individer som drabbats av sorg i samband 

med sin partners bortgång hanterar sorgeprocessen med fokus på betydelsen av sociala 

relationer. 

 

Varmt välkommen och tack för att du vill medverka som informant i min undersökning. 

Vänliga hälsningar Maria Egestrand 

Mobil 070-6170606 

maria.egestrand@telia.com 

 

Har du några övriga frågor gällande studien som inte jag kan svara på är du välkommen 

att höra av dig till min handledare på Linnéuniversitet: 

Anders Lundberg 

anders.lundberg@lnu.se 

 

 


