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En del av mig försvann….– en studie om efterlevande makars sorg. 
 
Av: Magnus Borgsten & Lisa Fridén 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate and expand the knowledge of how bereaved 
spouses in palliative care handled their grief. Attempts were also made to distinguish 
common patterns among the experiences that the bereaved spouses expressed 
Furthermore the study aimed to understand how the bereaved spouses handled their grief, 
and to understand what helped them to move on. A qualitative method was used in this 
essay, related to the purpose of investigating the spouses’ emotional experiences. The 
questions used to reach an understanding of the matter were: How did the bereaved 
experienced their grief? Were there important contributing factors worsening their grief 
or making it easier? How did the bereaved persons handle their grief, and what helped 
them to work things through and carry on with their lives? The result was analyzed by 
using Antonovsky’s theory; a feeling of coherence, Lazarus’ coping theory combined 
with Folkman’s revised coping theory. The results were also analyzed by the findings of 
continuing bonds, derived from Ainsworth’s attachment theory. The seven strategic 
picked out respondents in this study, constituted from a development project, financed by 
Cancerfonden, which took place in the palliative unit of Stockholms sjukhem in 2007. 
The results showed that the sense of coherence had an effect on the bereaved spouses’ 
way to handle their grief. The respondents’ ability of awareness and mental preparation 
were significant. As it turned out, the time extent of the disease did not have a major 
effect on the bereaved spouses’ experience of their grief. Furthermore the study showed 
that the context was very significant, and that the bereaved spouses to a great extent used 
positive reappraisal.  
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Inledning 
Under våra fältstudier vid Karolinska universitetssjukhusets kuratorsklinik väcktes ett 
intresse hos oss för människor i sorg och kris. Detta intresse har sedan följt oss under 
utbildningstiden och funnits med som ett tänkbart framtida ämne att fördjupa oss i. Vi 
kommer som professionella socialarbetare att möta människor i sorg och kris anser därför 
att det är viktigt med ökad kunskap inom området. Sorg och dödsfall är en naturlig del av 
livet och något som vi alla kommer att komma i kontakt med förr eller senare. Ämnet 
intresserar oss således både på en professionell och på en privat basis. 
 
Vid Karolinska sjukhuset kom vi i kontakt med forskningsledare Mariann Olsson, som 
varit involverad i en studie som Cancerfonden finansierade om närståendes upplevelser 
inom palliativ vård. I studien gjordes kvalitativa intervjuer för att undersöka hur de 
närstående upplevt bemötandet från vårdpersonalen vid Stockholms Sjukhem. Vid 
intervjuerna ställdes även frågor kring hur de efterlevande såg på sin sorg, vilket gjorde 
det möjligt för oss att använda materialet i vår uppsats. Vi har fastnat för att vidare 
studera efterlevande makars sorgeprocess, eftersom vi föreställer oss att denna 
livsomställning skulle kunna komma att påverka individens livssituation och livskvalitet 
på ett omfattande sätt. Även Grimby (2001) menar att efterlevande, det första året efter 
dödsfallet, upplever en stark ensamhetskänsla. Många kan tänka på framtiden som 
ensamstående med en känsla av meningslöshet. Parkes (1996) skriver att människan av 
naturen har ett motstånd till förändring, vilket han menar utgör grunden för sorg. Sorg är 
enligt honom reaktionen på förlust, medan ensamhet är reaktionen på brist. Han beskriver 
även sorgen som en process och inte som ett tillstånd.(Parkes, 1996)  
 
Målet med vår studie är att försöka finna vad som påverkat respondenterna, det vill säga 
de efterlevande makarna, i deras sorgehantering. Vi önskar även få vetskap om vad som 
hjälpt dem att komma vidare, eftersom den kunskapen är viktigt att ha i det fortsatta 
sociala arbetet med människor i sorg. 

Förförståelse 
Båda författarna har erfarenhet av att någon närstående avlidit, och vi har upplevt den 
tomhet och sorg som förlusten medfört. Däremot har ingen av oss någon egen erfarenhet 
kring palliativ vård. Under inledningsfasen med uppsatsarbetet fördes diskussioner 
mellan oss om vad som kunde vara utmärkande eller speciellt med sorgen efter en 
närstående som avlidit inom palliativ vård. Vi kom fram till att det troligtvis finns 
möjlighet till förberedelse inför dödsfallet, eftersom de närstående som avlidit haft en 
mycket svår sjukdom, oftast cancer, och avlidit på en för detta specialiserad institution. 
Vår uppfattning är att dessa omständigheter kanske kan påverka bearbetningen av sorgen 
på ett positivt sätt.  
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Syfte 
Huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur makar till patienter som avlidit i palliativ 
vård ser på sin sorg efter sex månaders tid. Avsikten är att skapa en större kunskap och 
förståelse kring de efterlevandes sorgearbete, samt se om det går att skönja några 
gemensamma mönster. Studien syftar också till att försöka ta reda på hur de efterlevande 
hanterat förlusten och sin sorg, och vad som hjälpt dem att komma vidare.  

Frågeställningar 
Hur ser de efterlevande på sin sorg?  
 
Finns det viktiga faktorer som de efterlevande upplevt försvårat eller underlättat 
sorgearbetet? 

 
Hur hanterar de efterlevande makarna sin sorg och vad har hjälpt dem att komma 
vidare? 

Centrala begrepp 

Palliativ vård  
Palliativ vård kan beskrivas som lindrande vård i livets slutskede när bot inte finns för 
den sjuke enligt behandlande läkare. WHO:s definition av palliativ vård lyder:  
 

”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan 
uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar 
lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta 
och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem” (World Health 
Organization, 2002; Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2009). 

 
I Sverige finns en stark strävan att samordna den palliativa vården enligt WHO:s 
definition av palliativ vård. (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2009) 

Makar 
I uppsatsen använder vi ordet makar även i de fall paren inte varit gifta. Alla våra 
respondenter har dock levt tillsammans med sin partner. Närstående, efterlevande, 
livskamrat och partner används i resultatredovisningen synonymt. 

Uppsatsens avgränsningar 
Vi har i vår uppsats valt att bortse från vissa faktorer, trots att dessa skulle kunna påverka 
sorgen eller hur den hanterats. Då vi studerade ett livsfenomen kunde vi omöjligt ta upp 
alla de komponenter som skulle kunna påverka hur eller varför en person reagerar som 
den gör eller vad denne gör för att hantera sina känslor. Vi valde bort att studera bland 
annat genusperspektiv, kulturella skillnader och religiösa aspekter i samband med sorg. 
Vi har även valt bort att undersöka ålderns påverkan hos våra respondenter. 
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Sorgeprocessen på sikt har heller inte undersökts, eftersom vår studie enbart utgår från de 
intervjuer som gjordes ca 6 månader efter dödsfallet. 
 

Tidigare forskning och kunskapsläge 
I detta kapitel kommer en historisk översikt kring sorg att presenteras. Därefter går vi 
igenom delar av det nuvarande kunskapsläget som är relevant för vår uppsats. 

Historisk översikt 
Under 1600- och 1700 talet beskrevs sorg som en möjlig orsak till depression och 
"mental sjukdom". Voughter skrev år 1703 om olika läkemedel för att hantera sorgen då 
man ansåg att sorg kunde leda vidare till ett sjukligt tillstånd. Den amerikanske läkaren 
Benjamin Rush gick 1835 så långt att han rekommenderade sörjande att ta en "generös 
dos med opium" för att förtränga minnena av den avlidna. Det var i och för sig inte så 
konstigt då Rush i studier fann att sörjande avlidit till följd av bristningar i hjärtats 
förmak och kammare. Härifrån har vi uttrycket brustet hjärta. (Parkes, 2001) 
 
Sigmund Freud var den som först separerade sorg från depression men han menade dock 
att sorg ibland kunde vara orsak till depression om den sörjande inte bearbetade 
händelsen. Detta gäller särskilt i de fall den sörjande haft en relation kantad av 
ambivalenta känslor till den avlidne. Begreppet sorgearbete myntades av Freud då han 
menade att sorg är ett psykologiskt arbete att utföra av den sörjande. Under samma 
tidsperiod som Freud skrev om sorgebearbetning pågick första världskriget med soldater 
som diagnostiserades med Post Traumatic Stress Disorder [PTSD]. Dessa soldater 
behandlades med lugnande medel samtidigt som de så snabbt som möjligt skulle 
återuppleva de traumatiska erfarenheterna. Med denna behandling blev soldaterna snabbt 
krigsdugliga och kunde återgå till fronten. Freud som förordade en annan 
behandlingsform, menade istället att man skulle angripa PTSD och sorg på samma sätt 
genom att avstå från undvikande försvarsmekanismer och istället möta den smärtsamma 
verkligheten. (Parkes, 2001) 
 
År 1944 studerade Eric Lindemann 101 patienter som överlevt branden i nattklubben 
Coconut Grove i Boston där han hos de akut sörjande beskrev vad som var "normal" sorg 
men också olika avvikelser som han menade kännetecknades av förträngning och 
undvikande av sorgen. Lindemann föreslog en enkel terapiform som skulle hjälpa den 
sörjande att uttrycka sin sorg för att sedan kunna återgå till normala beteendemönster. 
Några år efter Lindemann studerade Anderson 100 patienter vilka han behandlat för 
"sjukliga sorgereaktioner" på en engelsk psykiatrisk klinik. Anderson fann att ett brett 
spektrum av psykiatriska diagnoser, som exempelvis manodepressivitet och 
ångestsjukdomar, kunde triggas av sorg. (Parkes, 2001) 
 
Mary Salter Ainsworth som samarbetat mycket med John Bowlby, gjorde 1978 en stor 
undersökning där hon studerade anknytning barn-förälder i en modell som hon kallar 
”strange situations”. I en laboratoriesituation studerades barn-förälder före, under och 
efter en kortare stunds separation. Ainsworth ville finna mönster av olika beteenden i 
studien och kunde identifiera fyra olika mönster. Något som man bör känna till i 
sammanhanget är att Ainsworth är den som kommit fram till distinktionen mellan trygg 
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och otrygg anknytning. Av de fyra grupperna identifierades grupp B ha en trygg 
anknytning. Den kännetecknades av föräldrar som var känsliga och mottagliga för barnets 
behov och säkerhet. Dessa barn klarade separationen utan något större lidande och blev 
snabbt trygga med föräldern när den kom tillbaka. De tre övriga grupperna hade en 
otrygg anknytning där grupp C kännetecknas av ångest och ambivalens. Modern beskrevs 
vara överbeskyddande och ängslig. Dessa barn grät både när modern försvann och kom 
åter. Grupp A kännetecknades av undvikande. Dessa föräldrar klarade inte närhet och 
straffade barnet vid gråt. Dessa barn blev likgiltiga när föräldern lämnade rummet och 
ignorerade förälderns återkomst genom att vända sig bort. Slutligen har vi grupp D som 
kännetecknas av kaos och vilseledande. Dessa barn uppvisade flera olika kaotiska 
beteendemönster som stereotypa rörelsemönster vid förälderns återkomst. (Ainsworth, 
Blehar, Waters & Wall, 1978) 
 
Colin Murray Parkes menar att dessa olika mönster är betydelsefulla vid hanterandet av 
förluster. Han har i sin forskning funnit att de av Ainsworth utpekade grupper med otrygg 
anknytning även fick problem vid förluster. De riskerade i större utsträckning olika 
psykiatriska problem liksom alkoholism efter förluster. De som däremot platsade i 
kategori B med en trygg anknytning, sökte psykiatrisk vård efter något ovanligt 
traumatiskt dödsfall som exempelvis suicid. (Parkes, 2001) 

Nutida kunskap och forskning 
Hillgard, Keiser & Ravn (1984) skriver att dagens människor inte ”har plats för olyckan”, 
med vilket de menar att upplevelser av smärta och lidande vid exempelvis en närståendes 
dödsfall blivit något onaturligt för dagens samhälle. Exempelvis beskrivs hur människor 
som upplevt en närståendes dödsfall efteråt känt sig ”pestsmittade” då personer i dess 
nätverk plötsligt inte längre finns där på samma sätt som tidigare. Det har även infunnit 
sig en uppfattning om att sorg är något som professionella skall hjälpa till med 
hanteringen av. Hillgard m.fl.(1984, s 34) menar att sorgeprocessen fortlöper likartat hos 
alla människor trots deras olika personlighet och erfarenheter. De delar in processen i tre 
faser: 
 

1. Realitetsinsikt om det som har skett, en frigörelse från det förgångna. 
2. Återanpassning till vardagen och den omgivande miljön i nutiden. 
3. Planering av en ny livsperiod och mod att finna nya vägar för framtiden. 

 
I första fasen beskrivs hur de sörjande försöker få kontakt med den döde och söker efter 
den avlidne i minnet. I denna fas känner också den sörjande ilska och skuld och frågar sig 
varför just hon eller han skulle drabbas av detta. Den sörjande kan också hysa agg mot de 
som är friska. Dessa känslor upplever den sörjande som onaturliga och undantrycker dem 
därför. Det är inte heller ovanligt att den sörjande får skuldkänslor och grubblar över 
tänkbara försummelser och eventuella ouppklarade schismer. I den andra fasen skall 
omgivningen meddelas om vad som hänt och den sörjande funderar över hur han skall 
meddela budet och vilka han skall lämna det. Det är skillnad att meddela någon ytlig 
bekant för då kan den sörjande på ett sakligt sätt redogöra för vad som hänt. Däremot när 
någon närstående skall underrättas bryter den sörjande ofta samman beroende på att det 
finns en emotionell bindning till den personen. Men det är viktigt att den sörjande får 
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meddela dödsbudet och göra det med sina egna ord. I den tredje fasen där den sörjande 
skall finna nya vägar framåt kan liknas lite som en pånyttfödelse då han nu känner en 
önskan om att förnya livet. Man kanske i tvåsamheten fått stå tillbaka för sin partner men 
när man är själv finns längre inga hinder för att utvecklas vidare. Frågan väcks hos den 
sörjande om han vågar utnyttja de nya möjligheterna. (Hillgard m.fl., 1984) 
 
Hillgard m.fl. (1984) menar att man inte skall vara rädd för att tränga sig på. Det är den 
sörjande som skall göra sorgearbetet, men den som möter den sörjande, antingen 
professionella eller lekmän, kan hjälpa den sörjande att konfronteras med det som 
inträffat genom att be den sörjande berätta själv om vad som inträffat.  

Dual process 
Hansson & Stroebe (2007) har i sin modell kring ”The dual process” funnit att det går att 
utkristallisera två olika parallella förlopp för anpassning och bearbetning av förlusten. Ett 
benämns som loss-oriented och det andra som restoration-oriented. Under loss-oriented 
förloppet fokuserar den sörjande på att finna mening med det inträffade och återuppleva 
minnen från den tid som varit. Det är en process som kännetecknas av smärta. 
Restoration-oriented fasen kännetecknas däremot av att de efterlevande hanterar de 
stressorer som förlusten inneburit och tar tag i sin situation på ett konkret sätt. Det kan 
vara allt från att söka sig till nya umgängen, finna nya intressen till att kanske lära sig och 
ta tag i praktiska göromål som att laga mat. Man kan också säga att i detta förlopp sker ett 
sökande efter nya roller hos den sörjande. (Hansson & Stroebe, 2007) 
 
Mellan dessa förlopp sker en pendling, och båda dessa förlopp är nödvändiga i processen 
för bearbetning. Dock måste det finnas en balans dem emellan för att den sörjande skall 
ha möjlighet att återhämta sig. En del sörjande blir helt upptagna i någon av dessa två 
processer och man menar då att de som fastnat i loss-oriented har en kronisk sorg, och de 
som fastnat i restoration-oriented i ett tillstånd av undvikande.(Hansson & Stroebe, 2007 ; 
Parkes, 2002)  

Riskfaktorer 
Forskning tyder på att det finns ett samband mellan sorgerelaterad ohälsa och vissa 
riskfaktorer. Plötsliga eller oväntade dödsfall tillhör de mest klassiska kategorierna, men 
även tillgången till socialt nätverk och emotionellt stöd är centrala faktorer. En annan 
viktig omständighet är om den avlidne plågats av olindrade symptom. Även detta kan 
bidra till ökad risk för ångest och depression hos de närstående. (Fürst, Bylund & 
Valdimarsdóttir, under tryckning) 
 
Det har visat sig att den sista tiden kan vara avgörande för hur sorgeförloppet kommer att 
se ut hos de närstående. Vården har i dessa fall en avgörande roll eftersom den i hög 
utsträckning kan bidra till att höja eller sänka den döendes livskvalitet, vilket även 
påverkar de anhöriga. Studier har visat att anhöriga till patienter som avlidit inom 
palliativ vård, i lägre utsträckning lider av ångest och depression. Samt var användandet 
av mediciner lägre i denna grupp och de visade sig vara mer socialt involverade. 
(Andershed, 1999) 
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Kunskap kring palliativ vård 
Ternestedt (2007) har på uppdrag av Socialstyrelsen sammanställt en kunskapsöversikt i 
palliativ vård, och i den finner man även en del som berör de närståendes situation. Den 
delen av rapporten vilar på ca 30 olika vetenskapliga artiklar. När det gäller de anhöriga 
finns ofta ett stort engagemang och viljan att vara behjälplig i omhändertagandet av den 
döende är stort. Detta omhändertagande kan bero av kärlek men också av en uppfattning 
där den anhöriga vill ge tillbaka någonting efter mångårig kärlek. De närstående vill 
precis som patienten hålla sig informerade om sjukdomens förlopp och hur vården går. 
Anhöriga har andra behov än den sjuke och stödet måste således vara individuellt 
anpassat för dem. När det gäller stöd har man i studier funnit att de anhöriga har ett stort 
behov av stöd och råd för att hantera den döendes humörsvängningar. En god förståelse 
om den förestående döden och möjlighet att medverka i vården kan underlätta 
”återhämtandet”. Vidare är en saklig information viktig till de anhöriga men tidpunkten 
för den måste anpassas utifrån situationen beroende på vad den närstående orkar ta till 
sig. (Ternestedt, 2007) 
 
I kunskapsöversikten har man även tittat på studier som undersökt känslan av 
sammanhang som påvisat att känsla av sammanhang påverkar de anhörigas behov av 
stöd. När man studerade begripligheten hos de anhöriga så har man i en studie sett att det 
var viktigt för de anhöriga att förstå vad som händer och de önskar ordentlig information 
men också tolkar symboler. I en studie har man tittat på hanterbarhet och funnit en 
koppling till den anhörigas kontroll över situationen. Hanterbarheten visade sig även 
påverkas av personalens bemötande liksom övriga nätverkets grad av stöd. 
Meningsfullhet hänger ihop med den anhöriges framtidstro och välbehag, den handlar 
också om den anhörigas vilja att engagera sig i något annat än i sin egen person. 
(Ternestedt, 2007) 
 

Teoretiska perspektiv 
Forskning utifrån en deduktiv ansats styrs av förutbestämda teorier som avgör 
forskningens fokus. Induktiv metod innebär att man studerar ett fenomen utan 
förutfattade hypoteser. När en induktiv ansats används växer teori och begrepp fram 
utifrån det observationsarbete som forskaren gör. Den här uppsatsen har en abduktiv 
ansats, vilket innebär att vi i analysarbetet utgår från förutbestämda teorier men att 
tendenser och mönster som finns i empirin uppmärksammas. Det hade inte varit möjligt 
att välja enbart en deduktiv ansats då frågeguiden inte är utformad utifrån den här 
uppsatsens valda teorier.(Larsson, 2005) I nedanstående text kommer vi att presentera de 
teorier som vi valt att analysera vår empiri utifrån. 

Känsla av sammanhang 
Många människor utsätts för stora påfrestningar i livet. Vad är det som gör att vissa klarar 
av dessa bättre än andra? Antonovsky menar att detta har att göra med skillnader i 
motståndskraft, vilket han benämner som KASAM, känsla av sammanhang. KASAM 
handlar om att se världen och den egna tillvaron som sammanhängande, vilket den blir 
om den upplevs som begriplig, hanterlig och meningsfull. (Antonovsky, 2005) 
Definitionen av KASAM lyder: 
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”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 
känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 
under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang.” (Antonovsky, 2005, s 46) 

Salutogenetiskt synsätt 
Det finns olika sätt att se på människors hälsotillstånd. Utifrån ett salutogenetiskt synsätt 
ser man till hälsans ursprung. I motsats till ett patologiskt synsätt, som har fokus på 
orsaker till sjuklighet, fokuserar salutogenesen på det friska och varför vissa människor 
verkar ha större motståndskraft mot att hamna i ohälsa. Med ett salutogenetiskt synsätt 
undviker man att klassificera någon som frisk eller sjuk, utan försöker placera in 
människan i ett multidimensionellt kontinuum från hälsa till ohälsa. På det sätt fokuserar 
man inte på sjukdomen utan man söker efter människans totala historia och livssituation. 
Man söker orsaker som bidrar till att upprätthålla positionen på kontinuet och vad som 
skulle kunna skapa en rörelse mot den friska polen. (Antonovsky, 2005) 
 
Alla människor utsätts i livet för stressorer, vilka leder till olika spänningstillstånd. Dessa 
stressorer kan vara starka eller svaga och påverkar olika människor i olika utsträckning. 
Det gemensamma är att stressorerna alltid leder till ett spänningstillstånd som på något 
sätt måste hanteras. Antonovsky menar att det är hanteringen av detta spänningstillstånd 
som är avgörande för om en människa utvecklar ohälsa eller inte. Han beskriver att det 
finns vissa generella motståndsresurser (GMR) som påverkar hur människor hanterar 
stressen. Några av dessa resurser är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. 
Det finns även generella motståndsbrister (GMB) vilka utgörs av brister i ovanstående 
resurser. Dessa brister medverkar till ett försvagat KASAM. Kroniska resurser och 
kroniska stressorer byggs in i en människas liv. Erfarenheterna av dessa är 
generaliserande och långvariga och de utgör de avgörande faktorerna bakom en persons 
KASAM-styrka. (a.a.) 

Begriplighet 
En av komponenterna i KASAM utgörs av begriplighet. Den syftar på i vilken 
utsträckning individen uppfattar yttre och inre stimuli som sammanhängande, 
förnuftsmässiga, tydliga och strukturerade. Motsatsen är om yttre och inre stimuli 
uppfattas som oväntade, kaotiska, slumpmässiga, oförklarliga och oordnade. Eller om 
information uppfattas som ett brus snarare än ordnad och gripbar. Hög begriplighet är 
viktig för att kunna hantera svåra känslor och upplevelser som livet medför. Människor 
med låg begriplighet ser ofta sig själva som olycksfåglar och har en känsla av att allt ont 
drabbar dem utan att de kan förstå varför. Många saker i dessa människors liv upplevs 
som helt oförklarliga. Människor med hög begriplighet upplever naturligtvis också 
svårigheter i livet, men stimuli är i högre grad förutsägbara och går att ordna och förklara 
utifrån en viss struktur, även om de kommer som överraskningar. (a.a.) 
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Hanterbarhet 
Denna komponent syftar till i vilken utsträckning individen upplever att resurser står till 
dennes förfogande för att möta och hantera de stimuli och de krav som ställs på 
individen. Det handlar således om en upplevelse av kontroll över den egna situationen. 
Även om inte alla resurser finns inombords, så vet man var de finns att hämta och på 
vilket sätt man kan gå tillväga. Hanterbarhetens nivå avgör om individen kommer att 
känna sig som ett offer för omständigheterna och huruvida individen upplever livet som 
orättvist eller ej. (a.a.) 

Meningsfullhet 
Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och betraktas som KASAM:s 
motivationskomponent, därför är denna den allra viktigaste av de tre komponenterna. 
Livet måste således ha en innebörd. Meningsfullheten bygger på att känna delaktighet 
och att det finns något i livet som är viktigt och betydelsefullt och som gör att individen 
känner ett engagemang. Meningsfullheten får inte enbart vara kognitiv utan den måste 
även vara känslomässig. Då det finns en meningsfullhet upplevs de svårigheter, krav och 
utmaningar som livet för med sig, som värda att inverstera energi och känslor i. (a.a.) 
 
Förlusten av en närstående innebär en stor omställning. För den döende handlar det om 
att förbereda sig inför sin död och för de närstående handlar det om att förbereda sig på 
ett liv utan sin partner. Denna förändring kan för den närstående vara mycket påfrestande 
och leda till en känsla av existentiell ensamhet. Stöd av olika slag kan vara ett sätt att få 
en känsla av sammanhang, vilket kan hjälpa de närstående i sin sorg. (Ternestedt, 2007)  

Coping 
Definitionen som Lazarus använder för att beskriva coping, lyder som följer: 
 

”Constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage specific 
external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 
the resources of the person.” (Lazarus & Folkman, 1984, s 141) 

 
I reflektionen kring definitionen vill Lazarus & Folkman (1984) göra oss uppmärksamma 
på några viktiga särdrag. Först och främst är coping en processorienterad ansats, vilket 
kan förstås utifrån orden ”constantly changing”, vilka påtalar den ständigt växlande 
processen. Det andra är att definitionen påtalar att copingen kräver en ansträngning och 
en mobilisering av personens egna resurser utifrån det tillstånd av psykisk stress som 
situationen eller omgivningen utgör. Det tredje som Lazarus vill framhålla i definitionen 
är att coping utgör alla de ansträngningar som individen gör, även de kognitiva, men utan 
att hänsyn tas till om de leder till ett lyckat resultat eller ej. Den fjärde reflektionen rör sig 
om ordet ”manage”, vilket används för att coping inte enbart ska jämställas med 
bemästrande, eftersom coping lika gärna kan handla om att undvika eller acceptera. 
Enligt Lazarus är det således viktigt att skilja mellan copingens funktion och copingens 
resultat. Funktionen refererar till det syfte copingstrategin tjänar. Resultatet hänförs till 
effekten en copingstrategi har. (Lazarus & Folkman, 1984) 
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Brattberg (2008) menar att copingförmågan grundläggs i barndomen. Därför är den 
ganska stabil livet igenom, om man inte gör något för att utveckla den. Ofta medverkar 
dock kriser av olika slag till att copingförmågan stärks eller förbättras. Till skillnad från 
Lazarus benämner Brattberg copingen som en ”bemästringsförmåga” (Brattberg, 2008). 
En människa med god copingförmåga har ofta en positiv attityd till sig själv och 
omgivningen även under negativa omständigheter. De besitter således en aktiv 
problemlösningsförmåga. De flesta människor har en form av inbyggt orienteringssystem 
som hjälper dem att se på, bedöma och hantera händelser och svårigheter. Copingresurser 
delas ofta in i yttre och inre resurser. De yttre copingresurserna handlar om exempelvis 
materiella tillgångar, socialt nätverk och levnadsstandard, medan de inre handlar om 
personlighet, självkänsla, energi etc. Om en person har svaga inre copingresurser kan 
dessa stärkas av yttre, bland annat i form av stöd. (Brattberg, 2008) 
 
När det gäller copingstrategier skiljer man mellan emotionsfokuserade och 
problemfokuserade copingstrategier. Emotionsfokuserade strategier fokuserar på de egna 
känslorna och hur dessa tas omhand.(Brattberg, 2008) Detta kan innefatta strategier som 
distansering, undvikande, minimering, selektiv uppmärksamhet, positiv jämförelse eller 
att ta fram positiva värden ur ett negativt scenario (Lazarus & Folkman, 1984). Många av 
dessa copingstrategier hänger samman med den försvarsprocess som sätts igång vid 
stressfyllda situationer. Vissa emotionsfokuserade copingstrategier syftar till att 
omvärdera känslor eller situationer, för att reducera smärtan. (a.a.) Förnekande och 
undvikande copingstrategier är vanliga att ta till till en början och dessa fungerar på kort 
sikt och i okontrollerbara situationer. Däremot är denna strategi inte utvecklande. 
(Brattberg, 2008) Den problemfokuserade copingen är konkret och målinriktad och 
handlar ofta om problemdefinition, finna alternativa lösningar, väga alternativ för och 
emot i förhållande till vinst eller kostnad, välja mellan olika alternativ och framför allt att 
agera (Lazarus & Folkman, 1984). Ofta går dessa två copingstrategier hand i hand 
eftersom hantering av känslorna kan leda till utrymme för praktisk problemhantering. 
Praktisk problemhantering kan även leda till att man bemästrar eller står ut med svåra 
känslor. (Brattberg, 2008) Dessa två copingstrategier kan dock även bidra till att hämma 
varandra i en negativ riktning.(Lazarus & Folkman, 1984) 

Reviderad copingteori vid förlust av närstående 
Hantering och återhämtning efter en förlust av en närstående är en komplicerad process 
där bland annat tid och orsak till dödsfallet, relation till den avlidne, livssituation, 
psykosociala och materiella resurser spelar in. Under senare tid har forskare kommit fram 
till en reviderad form av copingteorin då det gäller förlust av närstående. Komponenter 
man tidigare haft med i periferin har nu fått en mer avgörande och mångdimensionell 
roll. Man har kommit fram till att vad som bidrar till upprätthållandet av en positiv 
påverkan hos individen, även i de svåraste situationer, är förmågan till aktiv 
problemfokuserad coping samt förmågan till positiv omvärdering. Dessa copingprocesser 
genererar positiv påverkan hos individen. Den positiva påverkan som uppstår verkar 
hjälpa till att ge förnyad kraft åt vidare copingprocesser och till att utstå kommande 
ansträngningar i det stressfyllda tillstånd som bortgången av en närstående innebär. 
(Folkman, 2001) 
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Aktiv problemfokuserad coping beskrivs som ansträngningar att uppnå specifika, 
närliggande mål. Det kan innefatta att ta tag i viktiga, praktiska detaljer såsom att byta 
sängkläder åt sin sjuke partner, försäkringsfrågor osv. Det som verkar avgörande för att 
bibehålla en positiv känsla tror forskarna handlar om den känsla av kontroll över 
situationen, som en aktiv problemfokusering medför. (a.a.) 
 
Positiv omvärdering handlar om att kognitivt lyckas omvärdera den outhärdliga 
verkligheten och se den i ett positivt ljus. Detta har visat sig vara den mest signifikanta 
komponenten för att upprätthålla en positiv känsla och påverkan hos individen. Forskning 
har visat att positiva känslor kan tillhandahålla individen en viktig psykologisk ”timeout” 
då man befinner sig i sorg och lidande. (a.a.) 
 
Anknytningsteori 
Vi kommer nedan att redogöra för anknytningsteorin. Den är central för att förstå 
utvecklingen av den nutida forskningens ”continuing bonds”, vilken vi analyserar delar 
av vårt material utifrån. 
 
Anknytningsteorin formulerades på 1950-talet av John Bowlby och Mary Ainsworth, 
vilka menar att anknytningsmönstret mellan barn och förälder utgör en grundläggande 
motiverande kraft. Anknytningen blir med tiden en del av vår personlighet, som 
bestämmer hur vi senare organiserar våra liv. Bowlby använder sig av begreppet ”trygg 
bas” för att förstå anknytningssystemet som ett kontrollsystem där olika grader av 
aktivitet förekommer. Ainsworth skiljer mellan anknytningsbeteenden och 
anknytningssystem. Anknytningsbeteenden är de beteenden som bidrar till att barnet 
upprättar eller upprätthåller en fysisk närhet till sin förälder. Dessa kan vara gråt, leenden 
eller att krypa till föräldern. Anknytningssystemet avser samordningen mellan de olika 
anknytningsbeteenden som barnet använder för att under säkra förhållanden kunna 
utforska världen samtidigt som barnet upprätthåller fysisk närhet till sin förälder. 
Föräldern svarar på dessa beteenden med omsorg utifrån sitt eget omsorgssystem. Själva 
begreppet anknytning i sig avser en inre, varaktig representation av relationen till 
föräldern. Denna relation inbegriper en stark tendens att söka sig till föräldern och dennes 
närhet vid stress. Anknytning ses som en av våra starkaste känslomässiga 
relationer.(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2007) 
 
Ainsworth och Bowlby beskriver anknytning som ett specialfall i en större grupp av 
känslomässiga band. Det gemensamma för detta specialfall är: 

1. Banden har varaktighet över tid. 
2. Banden riktas mot en person som inte är utbytbar. 
3. Banden har känslomässig relevans för individen. 
4. Banden kännetecknas av att personerna söker varandras närhet. 
5. Banden innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den 

andre. 
6. Banden gör att den som är anknuten till en person söker trygghet, beskydd och 

tröst hos sin anknytningsperson. (Broberg m.fl., 2007, s 55) 
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Trots stora skillnader i kognitiv förmåga mellan barn och vuxna, finns stora likheter i 
reaktionsmönstret vid förlust av en närstående som vuxen. I detta reaktionsmönster ingår 
förnekande och en benägenhet att söka efter den döde genom att felidentifiera denne 
bland folk på gatan, att tala om vederbörande som om denne vore vid liv, etc. Denna 
desorganisering är, enligt Bowlby och Ainsworth, att se som en protestfas och övergår 
sedermera i en plågsam längtan efter den bortgångne. Den mentala desorganisationen är 
vanligtvis övergående och med tiden återspeglas den yttre förändringen som en 
närståendes död medför, en inre omställning i form av acceptans. Bowlby menar dock att 
relationen till den avlidne kvarstår, men att den får en annan mening för den 
sörjande.(Broberg m.fl., 2007) 

Continuing bonds 
Enligt Field & Friedrichs (2004) tillhandahåller anknytningsteorin ramarna för att förstå 
funktionen av continuing bonds. Continuing bonds fungerar som ett sätt att upprätthålla 
eller bevara närheten till den person som fungerat som en trygg hamn. Forskning har 
visat att exempelvis separation från en make som ska ut i krig, leder till en oerhört stark 
stress och lidande hos den kvarvarande partnern. Det är därför mycket vanligt att man 
försöker bevara relationen till sin anknytningsperson, i det här fallet partnern. Denna 
känsla av närvaro, trots den fysiska separationen, kan förse den efterlevande med en 
känsla av säkerhet och trygghet. (Field & Friedrichs, 2004) 
 
I traditionell lära är sorgen en process där målet, både samhälleligt och individuellt, är att 
ta sig igenom sin sorg för att slutligen kunna klippa banden till den avlidne. Den 
efterlevande betraktas annars som att ha fastnat i en destruktiv och oförlöst sorg. 
(Lundgren, 2006) 
 
Enligt Lundgren (2006) handlar continuing bonds om att den sörjande vidmakthåller 
banden till den avlidne, men att dessa får en annorlunda utformning än tidigare. 
Sorgprocesser måste, enligt många forskare, ses i som kognitiva och emotionella 
processer som äger rum i en social kontext där och även den döde ingår. Det finns 
åtskilliga forskningsbelägg för att sörjande upplever sig leva mellan två världar för att 
upprätthålla kontakten med den döde. Upplevelsen av närvaro bygger på minnet och 
förmågan att kunna upprätthålla en inre dialog hos den efterlevande. Graden av närvaro 
eller frånvaro av den döde kan skifta beroende på situation, sinnesstämning och 
omständigheter. Olika sätt att uppleva kontakt är genom att prata med den döde, tankar 
kring ett liv tillsammans efter detta, eller upplevelsen av fysik närvaro i form av 
förnimmelser eller hallucinationer. Ritualer kring föremål eller platser är också vanliga, 
vanligtvis gravar, men det kan även röra sig om helt andra typer av platser eller föremål 
som man använder för att känna sig närmar den döde, exempelvis kläder eller musik. För 
många efterlevande har detta vidmakthållande av banden en meningsskapande effekt 
vilken fyller en viktig funktion i den efterlevandes liv. (Lundgren, 2006; Parkes, 1996) 
 
Det finns studier som visar att continuing bonds kan bidra till att sänka sinnesstämningen 
hos de efterlevande. Särskilt finns risk för detta under de första månaderna efter 
dödsfallet. (Field & Friedrichs, 2004) De närstående kan uppleva tröst i att den avlidne 
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känns närvarande, men blir ideligen påmind om att denne faktiskt är borta. Detta 
skiftande kan i bidra till mycket starka ensamhetskänslor. (Parkes, 1996) 
 

Metod 
I nedanstående text har vi formulerat den metod vi använt vid vår uppsats. Vi berättar här 
om bakgrunden till studien, hur vår databearbetning gick till och vilket urval vi gjorde. 
Därefter går vi igenom uppsatsens trovärdighet och giltighet. Vi avslutar kapitlet med att 
redovisa vilka etiska överväganden som gjorts. 

Ett vårdutvecklingsprojekt 
Med stöd av Cancerfonden genomfördes år 2005-2007 ett vårdutvecklingsprojekt vid 
palliativa enheten på Stockholms sjukhem. Syftet med projektet var att utveckla en 
modell för att systematiskt stödja närstående till patienter i livets slutskede på ett 
strukturerat sätt. I studien har datainsamlingar gjorts bland annat från 
journaldokumentation. Checklistor fylldes i, vilka var till för att bedöma vilka närstående 
som hade särskilda behov av stöd. Med hjälp av checklistorna tog personalen ställning till 
ett antal sårbarhetsfaktorer som exempelvis missbruk hos närstående, svåra känslor hos 
närstående samt otillräcklig insikt om sjukdomens allvar hos den anhörige.(Fürst, Bylund 
& Valdimarsdóttir, under tryckning) 
 
 
Som ett led i utvärderingen gjordes uppföljande intervjuer med närstående. Merparten av 
intervjuerna genomfördes av kurator Tina Lundberg, och ett fåtal av en sjuksköterska, 
Marie Louise Ekeström, som har erfarenhet av palliativ vård. Sju av de intervjuer från 
anhörig som bedömts behöva särskilt stöd valdes ut och för analys och resulterade i Tina 
Lundbergs magisteruppsats "Närståendes erfarenheter av stöd - En uppföljning inom 
palliativ vård." Syftet med den uppsatsen var att skapa kunskap om de närståendes behov 
av stöd i samband med dödsfall i den palliativa vården på Stockholms sjukhem 
(Lundberg, 2008).  

Arbetet med att söka kunskapsläget och tidigare forskning 
Vi har använt oss av bibliotek och databaser tillgängliga via Stockholms universitet för 
att söka tidigare forskning och vetenskapliga artiklar. De databaser vi framförallt sökt i är 
Social Services Abstracts, PsycInfo och Social Sciences Citation Index. Sökning har även 
genomförts i Libris, Diva och biblioteketskatalogen Substansen. De sökord som använts 
har bland andra varit grief*, bereavement*, husband*, wife*, palliativ*, death* och 
sorg*, anhörig*, närstående*. Vi har gjort ett urval utifrån artiklar som varit föremål för 
peer-review för att garantera en hög vetenskaplig standard. För att kunna exkludera de 
artiklar som inte varit relevanta har vi läst igenom abstracts och därmed kunnat utesluta 
ett antal fynd som inte passat in i studien. Arbetet med att söka tidigare forskning fortgick 
under studien, då vi märkte att vi efterhand blev mer och mer insatta i ämnet varpå nya 
frågeställningar väcktes som vi ville finna svar på. 
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Urval & data 
För att besvara den här uppsatsens frågeställningar använde vi oss av de data Tina 
Lundberg tidigare inhämtat. De kvalitativa intervjuerna genomfördes vid Stockholms 
sjukhem och i något fall i respondentens bostad under våren och sommaren 2007. 
Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna frågor, eftersom detta gav möjlighet att 
improvisera vid behov. (Kvale, 1997) Två pilotintervjuer hade gjorts och ordagrant 
transkriberats för att säkerställa frågeguidens kvalitet och relevans. (Lundberg, 2008) Vi 
kunde använda Lundbergs transkriberingar eftersom hennes frågeguide var utformad så 
att den tog upp även de frågeställningar som vi ställer i denna uppsats.(se bilaga 1)  
 
Transkribering är en förvandling av en muntlig diskurs till en skriftlig. Därmed är det 
viktigt att vara mycket noggrann för att inte viktig information ska gå förlorad. (Kvale, 
1997) Vår absoluta uppfattning är att intervjuerna var mycket noggrant transkriberade, 
exempelvis var suckar, korta pauser och smackar med. Vi kan dock inte bortse från det 
faktum att vi använder oss av en sekundärkälla och att viktig information kan ha gått 
förlorad i ett tidigare skede eller att vi själva inte uppmärksammat sådant vi skulle ha 
uppmärksammat om vi själva gjort intervjuerna. 
 
De 25 transkriberade intervjuerna lästes igenom av båda författarna med syftet att få en 
gemensam överblick över empirins omfattning och innehåll. Vi diskuterade därefter urval 
och bestämde oss för att studera sorgen hos efterlevande makar/makor, vilka var 13 till 
antalet. Författarna gjorde därför ett strategiskt urval och plockade ut de sju 
transkriberingar som var mest informativa.  

Analysarbetet 
Texterna analyserades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Detta för att skapa 
förståelse kring individernas upplevelser av sin egen livsvärld.(Kvale, 1997) Vi hade 
även en hermeneutisk utgångspunkt och tolkade transkriberingarna för att försöka finna 
en förklaring till de skrivna ordens mening. (a.a.) 
 
Det utvalda materialet meningskategoriserades sedan enligt Kvales modell. (1997) 
Utifrån valda teoretiska perspektiv differentierades meningskategoriseringarna i fjorton 
olika dimensioner, vilka utkristalliserat sig vid genomläsningen av intervjuerna. 
Dimensionerna gavs namn som exempelvis ”saknad” och ”förberedelse”. Dessa fick 
sedan olika sifferbenämningar för att underlätta arbetet med meningskategoriseringen. 
Samtliga transkriberingar kodades med respektive temas siffernummer. 
Kategoriseringarna gjordes av båda författarna, varpå vi bytte material med varandra för 
att se om vi kodat olika. I de fall vi kodat olika förde vi en dialog kring detta, för att 
gemensamt komma fram till hur vi skulle se på materialet. (Kvale, 1997) Härefter klippte 
vi ut kategoriseringarna och sorterade dessa i mappar. Efter det analyserade vi det 
meningskategoriserade materialet utifrån valda teoretiska perspektiv. Vissa dimensioner 
gick in i varandra och vi beslutade oss i en del fall för att lägga ihop dessa och skapa en 
gemensam rubrik i analysredovisningen. I tolkningen av materialet försökte vi finna 
meningen bakom respondenternas uttalanden. I några fall uppstod flera möjliga sätt att se 
på ett och samma fenomen eller uttalande. Vi ställde i dessa fall i forskargruppen 
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alternativa tolkningar emot varandra i ljuset av de olika teoretiska perspektiven. (Kvale, 
1997)  

Trovärdighet och giltighet 
Validitet är att kontrollera samband mellan verklighet och tolkning (Olsson & Sörensen, 
2001). Vi har haft en stor medvetenhet om att vi använt oss av sekundärdata. Ibland har 
det upplevts som ett problem eftersom intervjuerna var genomförda vid ett tidigare 
tillfälle. Vi kunde därmed inte ställa följdfrågor och på så vis skapa oss en djupare 
förståelse kring respondentens upplevelser. Vi blev även tvungna att anpassa våra 
frågeställningar till det material som redan fanns, vilket förvisso inte enbart är att se som 
negativt eftersom frågeställningarna i vår uppsats är mycket relevanta. Kvale skriver att 
man som ensam forskare riskerar att göra en subjektiv och godtycklig analys och han 
förespråkar flera uttolkare vid tolkning av intervjuers djupare mening. (1997) Eftersom 
ingen av oss deltagit i formuleringarna av intervjufrågorna och vid själva intervjuerna har 
vi sett det som en oerhört viktig del att hela tiden föra en dialog och ge utrymme för 
varandras tolkningar av vårt material. Vi anser att detta bidragit till att höja uppsatsens 
både validitet och reliabilitet. Reliabiliteten mäter graden av överensstämmelse.(Olsson 
& Sörensen, 2001) Kunde samma undersökning ha gjorts av någon annan och gett samma 
resultat? Att forskare är olika individer med egna inre ramar för att tolka saker, kan man 
aldrig bortse ifrån. Utifrån denna individuella tolkningsram kan vi inte hävda att vår 
studie är objektiv. Dock gäller detsamma för all kvalitativ forskning. Vad vi gjort för att 
stärka giltigheten i vår studie är bland annat att vi bytt material med varandra under 
meningskoncentreringen och diskuterat olikheter. Vidare har uppsatsens validitet och 
reliabilitet stärkts utifrån att vi haft djupgående diskussioner i forskargruppen under 
samtliga handledningstillfällen.  
 
Generaliserbarheten i vår studie kan möjligen anses ha en brist då vi endast valt att 
analysera sju av tretton möjliga intervjuer. Detta var dock ett strategiskt urval där vi valde 
ut de sju intervjuer som var mest informativa. Respondenterna ger många gånger 
liknande beskrivningar i sina uttalanden, vilket definitivt tyder på hög grad av 
överensstämmelse. Statistisk generaliserbarhet eftersträvas dock ej i vår uppsats eftersom 
vi genomfört en kvalitativ studie. Kontexten, i det här fallet den palliativa vården, var en 
mycket viktigt komponent i vår studie. För att eliminera eventuella 
generaliserbarhetsproblem, har vi försökt beskriva kontexten mycket noggrant och 
förklarat i vilken utsträckning vi menar att den kan ha påverkat våra respondenter. 
(Kvale, 2001) 

Etiska överväganden 
Etikansökan är gjord inom ramen för närståendeprojektet, diarienummer 2005/1355-31. 
Enligt etikprövningsnämndens beslut omfattas inte forskningen av etikprövningslagen då 
samtycke har inhämtats. Vi har erhållit muntligt tillstånd från docent/överläkare Carl 
Johan Fürst vid Stockholms sjukhem som äger materialet som använts i vår studie. Då vi 
inte varit delaktiga vid intervjuernas genomförande hänvisar vi till det Tina Lundberg 
redogör för i sitt etikavsnitt. Lundberg skriver att respondenterna erhöll muntlig och 
skriftlig information om studien, samt information om möjligheten att när som helst 
avbryta intervjun. Intervjuarna hade erfarenhet av att hantera svåra känslor och tankar, 
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samt delgav respondenterna information om var de kunde vända sig med frågor efter 
intervjun.(Lundberg, 2008)  
 
Vid vår hantering av intervjumaterialet var vi noga med att avidentifiera 
intervjupersonerna och eventuellt andra inblandade. Uppgifter om händelser och platser 
också avidentifierats för att garantera respondenterna anonymitet. Vi gör detta utifrån att 
individskyddet är en självklar och mycket viktig del i vårt arbete. Källmaterialet har 
hanterats med stor varsamhet och förvarats säkert. Efter rapportens slutförande har 
materialet återlämnats till Stockholms sjukhem, vilka äger intervjuerna. Eventuella 
kopior som tagits under arbetets gång har makulerats. 
 
Etiska överväganden och diskussioner skedde löpande under arbetets gång. Sammantaget 
anser vi att etiska rådets krav gällande samhällsvetenskaplig forskning (Humanistiskt-
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999) har tillgodosetts i möjligaste mån.  
 

Resultat och analys 
I denna del redovisas resultaten av empirin tillsammans med analys utifrån KASAM, 
coping och anknytningsteorins vidareutveckling ”continuing bonds”. Resultatkapitlet 
inleds med hur de efterlevande såg på sin sorg och saknad vid tiden för intervjun. 
Redovisningen nedan är därefter indelad utifrån KASAM:s begrepp begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och inom dessa avsnitt ryms även analys utifrån coping 
och ”continuing bonds”. Vi har medvetet valt att inte presentera våra respondenter med 
kön eller ålder eftersom vi vill garantera fullständig anonymitet. Frågeställningarna i 
uppsatsen tar heller inte någon av dessa variabler i beaktande varvid vi inte finner en 
sådan uppdelning nödvändig. Fingerade namn förekommer i texten. 

Saknad 
Vid intervjutillfället, det vill säga, sex till nio månader efter att partnern avlidit uppgav 
flera av de närstående att de kände en stor saknad och ensamhet. Vissa har barn och 
många har betydande vänner, men trots det kände de en stor ensamhet då deras partner 
inte längre fanns kvar i livet. Dessa uttalanden styrker att förlusten av partner är en av de 
starkaste stressorerna man utsätts för i livet. (Field & Friedrichs, 2004) 
 

"även om barnen finns och allting sådant så har jag inte någon partner 
längre"  

 
En av respondenterna kände sig så ensam att han börjat ifrågasätta meningen med livet. 
En annan av de efterlevande beskrev sin saknad: 

 
"...det är en jättesaknad, den går inte att beskriva  därför att den..., det är 
jättesvårt att beskriva den, de här stora behoven som man har va, alltså 
att...att kunna växla mellan liten och stor och...få råd och trygghet.." 

 
Ett genomgående fenomen hos respondenterna var att de upplevde en stor skillnad i den 
här sorgen jämfört med tidigare sorger. Trots att de förlorat föräldrar eller andra anhöriga 
tyckte många att det inte gick att jämföra med den nuvarande situationen. En av 
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respondenterna sade exempelvis att sorgen efter hustruns var "milsskillnad" jämfört med 
när hans föräldrar gick bort. 
 

"Det går inte att jämföra, för att, alltså, Lena, förlusten av Lena är ju, det är 
ju mitt liv, en del av mig som försvinner,..." 

 
"Alltså det här är en förlust. Det tidigare var också förluster men inte på 
samma sätt, det går inte att jämföra." 

 
Sammantaget såg vi, genom de uttalanden våra respondenter gjort, kopplingar till de sex 
kriterier om anknytning som Ainsworth kommit fram till. Många av respondenterna 
uttryckte en stark känsla av att den trygga bas de stått på, ruckats i grundvalarna, eller 
helt försvunnit. (Broberg m.fl., 2007)  

Begriplighet  
Inom detta tema behandlas respondenternas erfarenheter av möjligheten till mental 
förberedelse inför dödsfallet. Här återfinns formuleringar kring insikter av olika slag och 
huruvida de kunna greppa det som var på väg att ske. Underrubriker är insikt och 
förberedelse. 

Insikt 
Flera av respondenterna upplevde att de kom till insikt med sin partners tillstånd först då 
läkaren hade ett tydligt samtal om förestående dödsfall. Även om de närstående hade på 
känn att partnern var döende, var det först då läkaren tog orden i sin mun som de fick det 
bekräftat och på något sätt upplevde att de kunde ta det till sig. Många betraktade detta 
som ett oerhört viktigt samtal. Det tyder på en hög begriplighet eftersom de lyckats 
tillgodogöra sig informationen både på ett mentalt och känslomässigt plan. (Antonovsky, 
2005) I det nedre citatet är det tydligt att man upplevde en ambivalens mellan förnekelse 
och att ändå vara på väg att ta in det obegripliga. Vi kan då se en förändring i 
copingprocessen, från ett slags undvikande emotionsfokuserad copingstrategi, till en mer 
problemfokuserad inriktning, där man övergår till en form av problemidentifikation och 
faktiskt tar till sig fakta. (Lazarus & Folkman, 1984) 
 

”Men sedan hade jag ett samtal med läkare här på Stockholms sjukhem och 
då gick det upp för mig att det var liksom kört” 

 
”Jag tror vi bara tittade på varandra allihop och undrade vad hon 
egentligen menade, samtidigt som vi kanske egentligen någonstans i 
bakhuvudet hade förstått att det här kommer inte att fixa sig” 

 
Vi hittade även några avvikelser i materialet, vilka skulle kunna tyda på en låg 
begriplighet. Dessa närstående upplevde dödsfallet som kaotiskt eftersom de inte lyckats 
förutse vad som väntade. De upplevde ej att de förstått eller fått information, trots att de 
befunnit sig på en enhet för palliativ vård. Antonovsky menar att det är viktigt att ha 
förmågan att definiera problemens karaktär och dimensioner för att begripliggöra 
problemet innan resurserna mobiliseras (2005). Eftersom undvikande copingstrategier, 
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vilket vi måste definiera detta som, inte i sig är utvecklande kan vi ana att dessa 
respondenter skulle kunna komma att få svårigheter i sin bearbetning av sorgen. (Lazarus 
& Folkman, 1984) 
 
Vi såg inget samband mellan hur utdraget sjukdomsförloppet faktiskt varit i tid, jämfört 
med hur kaotiskt och snabbt den närstående upplevde förloppet eller dödsfallet. Detta 
borde kunna sättas i samband med en låg KASAM-nivå eller åtminstone en låg 
begriplighetsnivå hos dessa respondenter. Antonovsky skriver om individens förmåga att 
känslomässigt och kognitivt ordna sin uppfattningsförmåga av stressorer för att 
framgångsrikt kunna hantera sina problem (2005). I nedanstående citat ser vi en tydlig 
koppling till svårigheter att begripa situationen. 
 

”Så hon kunde lika gärna ha blivit överkörd av en bil och avlida av de 
skadorna. Så fort tycker jag att det gick.” 

 
”...man förstod inte riktigt att... vad innebär det här egentligen och vad är 
det egentligen som har hänt och varför är det nu såhär.” 

Förberedelse 
Vissa av respondenterna hade pratat om döden med sin partner och de upplevde detta 
som mycket positivt och som en stor lättnad. Många upplevde även att de kunnat prata 
med sin partner på ett sätt som de aldrig kunna göra tidigare. Majoriteten hade dock inte 
haft några samtal med sin partner om döden. Flera av de döende hade varit så pass sjuka 
att det inte fanns möjlighet att prata, men många hade självmant undvikit dessa samtal 
med respekt för sin partner. De ville hålla partnerns hopp uppe och tänkte att ett sådant 
samtal skulle förvärra situationen. Vissa närstående hade försökt prata om döden och vad 
som komma skulle, men upplevde att partnern inte ville eller orkade prata.  
 

”Det var lite svårt tyckte jag för Olof ville ju ändå hålla hoppet uppe och då 
tycker jag att det kan man inte ta ifrån den personen då tycker jag, eller det 
gick ju inte, jag kunde inte göra det i alla fall.” 

 
Några av de respondenter som inte pratat om döden med sin partner kunde såhär i 
efterhand känna en stor ånger. En respondent tyckte att hon själv hade negligerat makens 
prat om döden när hon istället sa: 
 

”…men lilla gubben, det är klart att du fixar det här, vi har ju fixat det 
förut.” 

 
Flera upplevde att de inte förstått allvaret i situationen eftersom deras partner haft cancer 
förut och det då gått bra. I de fall sjukdomen pågått under en längre tid och partnerns 
tillstånd gått upp och ned kunde de närstående uppleva döden som ogripbar. 
 

”Därför att vi hade ju fixat det två…,eller HON hade fixat det…,klarat det 
två gånger då”  
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Vi fann många olika reaktioner och individuella skillnader hos respondenterna, som inte 
kunnat härledas till någon särskild omständighet, såsom förberedelsetid eller 
sjukdomsförlopp. Antonovsky skriver om livshändelsestressorer vilka exempelvis kan 
vara en familjemedlems död eller en skilsmässa. Även om en sådan händelse är väntad 
har vi, enligt Antonovsky, inga automatiska responser att möta dessa stressorer. Följderna 
av en livshändelsestressor beror på styrkan av KASAM hos individen. Således påverkar 
styrkan av KASAM om följderna skall bli skadliga, neutrala eller hälsobringande. (2005) 
Ovanstående citat kan kopplas till det överraskningsmoment som Antonovsky menar 
uppstår eftersom man inte på förhand kan förutse sin reaktion.  

Hanterbarhet 
Temat hanterbarhet har delats upp i tre olika delar, vilka utkristalliserat sig i materialet. 
Dessa tre hör alla till förmågan att hantera sorgen efter sin bortgångne partner. Här 
återfinns faktorer som påverkar eller har påverkat sorgen och sorgebearbetningen för den 
enskilde. Våra respondenter beskriver även uttalade och outtalade strategier, vilka 
används eller har använts för att ta sig igenom svårigheterna med förlusten. Flera av de 
efterlevande berättade också om hur de kunde uppleva en kontakt med den avlidne. 

Strategier 
Då vi sökte efter strategier som de närstående använt sig av för att bearbeta sin sorg, fann 
vi ganska snart att de två kategorier av copingstrategier som Lazarus & Folkman (1984) 
benämner som emotionsfokuserad och problemfokuserad coping återfanns i vår empiri. I 
vissa fall blandas även dessa vilket vi ser exempel på i fallet nedan.  
 
De känslomässiga strategierna visade hur respondenterna många gånger bestämde sig för 
hur de skulle tänka eller låta sig känna. Många uttalanden speglade hur de medvetet 
försökt ta makten över sina känslor. Någon uttryckte ordagrant känslan över att ha tagit 
kontroll över vad han eller hon skulle göra. En respondent berättade om ett ”sorgerum” 
dit han ville kunna öppna och stänga dörren själv. För att underlätta för sig själv och inte 
hamna i sorgerummet i tid och otid hade respondenten bett omgivningen att inte hela 
tiden fråga honom hur han kände sig. Han upplevde att detta ledde till att han själv kunde 
styra sina känslor lättare, vilket är ett exempel på hur problemfokuserad och 
emotionsfokuserad coping sätts samman och genererar ett positivt resultat (Lazarus & 
Folkman, 1984).  
 
Nedanstående citat är tydliga exempel på hur de närstående kämpade emot och medvetet 
formulerade en stark övervinningsförmåga med hjälp av positiva tankar, vilket är en del 
av problemfokuserad coping, även om den är på en känslomässig nivå. (Lazarus & 
Folkman, 1984) 
 

”Jag försöker lura den smärta som känns, ja, man hittar ju något sätt att ta 
sig igenom.” 
 
”Jag har oerhört mycket som jag har kvar att göra. Jag har inte tid att 
sumpa det” 
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Respondenter talade om vikten av att ge sig själva tid och flera menade att de inte tänkte 
så långt framåt i tiden, och någon hade medvetet bestämt sig för att inte göra upp någon 
plan. Dessa uttalanden måste kopplas till en stark KASAM vad gäller hanterbarheten. 
Uttalandena visar tydligt att dessa respondenter upplevde sig ha kontroll över sin 
situation och att de själva skapat en form för hur de skulle hantera den. (Antonovsky, 
2005) 
 
Flera av respondenterna betonade vikten av att ha någon att prata med. Vissa berättade att 
de gått eller går i terapi och andra använder sig av vänner och familj.  
 
Arbetet visade sig vara en viktig del i hanteringen. Flera hade börjat arbeta väldigt snart 
efter dödsfallet, om än i mindre omfattning än tidigare. Detta kan ses som ett sätt att ge 
sig själv tid att inte ägna sig helt åt sina känslor, utan fokusera på något annat. Inom 
copingteorin kallas detta ”selektiv uppmärksamhet”, vilket handlar om att välja bort 
sorgen för en stund och fokusera på det som är här och nu. (Lazarus & Folkman, 1984) 
 
Känslan av att finnas med i ett socialt sammanhang kan också påverka våra respondenter 
till att snart återgå i arbete. En viktig faktor kan vara att ett arbete är förutsägbart och att 
reglerna där är tydliga, vilket leder till trygghet i motsats till det egna inre kaoset 
(Antonovsky, 2005).  
 
Flera av respondenterna uttryckte ordet ”flykt” i samband med att de berättade om arbete 
eller fritidsintressen som de ägnade sig åt. Detta kan tolkas som att det fanns en känsla av 
skuld involverat. Kanske kände man av att man inte sörjde i den utsträckningen som man 
egentligen borde? Skuldkänslor förknippas ofta med en svag KASAM-styrka och de 
bidrar ofta till att hämma individen, enligt Antonovsky. (2005) Vi menar dock att dessa 
respondenter borde ha en stark KASAM genom följande resonemang; Beroende på 
KASAM-styrkan hos individen kan en stark livshändelsestressor, vilket förlusten av sin 
partner måste ses som, antingen skapa en motivationell bas för handlande, eller ha en 
paralyserande effekt. (Antonovsky, 2005) Eftersom våra respondenter hade förmågan att 
agera och förmågan att genomföra den flykt de talade om, tolkar vi detta som att de har 
en stark KASAM. Vi kan även härleda ”flykten” till en emotionell copingstrategi. En 
medveten form av selektiv uppmärksamhet, där man valde att ta en paus från sorgen. Om 
det skulle handla om en flykt i ordets rätta bemärkelse skulle det röra sig om en 
undvikande strategi eller en distansering, men den skulle i så fall inte vara så medvetet 
uttalad som den är i dessa fall. Vi tolkar därför flykten mer som en medveten strategi som 
får respondenterna att må bättre för ett slag. (Lazarus & Folkman, 1984) Resonemanget 
om en medveten copingstrategi styrker även resonemanget om att respondenterna besitter 
en stark KASAM. 
 
Andra praktiska strategier som våra respondenter använt sig av är långa promenader, 
husdjur och både gamla och nya intressen. I flera fall rörde det sig om kreativa intressen 
såsom exempelvis målning. 
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Känsla av kontakt med sin bortgångne partner  
Flera av de efterlevande beskrev att de upplevde en kontakt med sin döde partner, vilket 
vi kopplar samman med teorin om continuing bonds. En berättade hur denne förde en 
dialog med den avlidne om praktiska saker. 
 

”Typ ’Anna, var ligger de där grejerna’ och ’var har du gjort av det där’” 
  
Andra beskrev känslan av att partnern fanns runt omkring dem eller närvarande i det 
gemensamma hemmet. Vissa upplevde även förnimmelser som att luften dallrade eller att 
lampor blinkat. Någon har skaffat en stjärnkikare för en känsla att komma närmare sin 
bortgångna partner. 
 

”Sen har det väl blivit… tittat in i himlen lite. Det är väl där hon är, tror 
jag” 

 
En av våra respondenter beskrev upplevelsen av närhet på ett mycket målande sätt, där vi 
tydligt kunde förstå hur banden vidmakthålls, även om relationen förändrats och nu fanns 
i en annan form än tidigare.(Lundgren, 2006) 
 

” Alltså det känns…som om Kristina finns…bakom något som jag skulle 
kunna symboliskt säga ett tunt papper…nästan…nästan smörpapper…så 
nära känns det emellan de här två världarna. Och det är så påtagligt. Så att 
jag kan inte se över till henne och hon kan inte se över till mig…men jag 
känner att hon finns där bakom…och det är lite förtröstansfullt.” 

Faktorer som påverkat/påverkar förlusthanteringen 
På en enda punkt har alla våra respondenter varit helt överens, nämligen att de alla hade 
en oerhört positiv bild av Stockholms sjukhem. Alla uttryckte, i olika ordalag, hur 
personalen bemött dem med en oerhörd värme, empati och professionalitet. Många talade 
om lugnet, den vackra miljön och tacksamheten över att deras partner fått ha sin sista tid 
där.  
 

”…att de här människorna så här spontant ställer upp och räknar med att 
de behövs och att vi får (skrattar till) lägga ned vårt eget kämpande, så att 
säga.” 
 
”…det kändes överhuvudtaget aldrig tungt här på Stockholms sjukhem.” 

 
”…just att vi anhöriga räknades in, att de var till för oss också…” 

 
Flera av respondenterna trodde att det fina avslut som Stockholms sjukhem och dess 
personal bidrog till att skapa, har hjälpt dem att bearbeta sorgen på ett positivt sätt. Vi 
tolkar detta som att de yttre copingresurserna i det här sammanhanget spelat en väsentlig 
roll (Brattberg, 2008). Den kontext som bildat de yttre resurserna har i dessa fall varit 
Stockholms sjukhem och dess personal. Konsensus måste därför bli att den palliativa 
vården utgör en yttre resurs för efterlevandes copingstrategier och därmed har en mycket 
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viktig roll att spela när de gäller sorgearbetet. Upplevelsen av att partnern inte hade ont 
samt att denne var klar i huvudet under hela förloppet, upplever många som en 
förmildrande omständighet. Även möjligheten att ta med sig sin hund, göra små utflykter, 
att de kunde sova kvar och ta dit vänner och ha trevligt, upplevde många som positivt. De 
berättade även att känslan av att deras partner trivdes och kände sig trygg har påverkat 
dem positivt, både då och nu i efterhand. 
 
Trots att många upplevt tiden inom palliativ vård som mycket positiv, eftersom de haft 
möjlighet till ett värdigt avsked, fann vi även en annan aspekt i vår empiri. En av de 
efterlevande upplevde Stockholms sjukhem, även om han var nöjd med vården i sig, som 
ett ”dödens väntrum”. En annan av våra respondenter beskriver smärtan med att se sin 
partner förtvina.  
 

”Vi kan inte prata med henne längre, hon käkar inte, det bubblar ur näsan 
på henne och jag menar, det, det var ju rena katastrofen liksom, hur hon såg 
ut va.” 

 
En av respondenterna upplevde ett starkt stöd i att sköterskan tog initiativ kring vad som 
var görligt i de olika situationerna. Det upplevdes som mycket positivt att i ett inre kaos 
få direktiv som framfördes på ett varmt och respektfullt, men ändå tydligt sätt. Detta 
tolkas som att respondenten hanterar de krav som ställs på denne med hjälp av behöriga 
andra, i vilka man har förtroende och tillit. (Antonovsky, 2005) 
 

”…det var skönt att inte behöva bara vara (skrattar till) vuxen och klok i 
den här situationen.” 

 
Trots den positiva upplevelsen av den palliativa vården uttryckte många av 
respondenterna ett starkt missnöje mot sjukvården generellt. Det handlade om allt från 
stressad personal, borttappade kallelser, oklara besked eller att behöva flyttas mellan 
olika sjukhus. Några respondenter kände vid intervjutillfället en stor frustration över 
läkarna, vilka de upplevde ägnar allt för mycket tid åt administrativa uppgifter istället för 
patientkontakt. Detta kan tolkas som att brister i de yttre resurserna påverkar på ett 
negativt sätt, även i de fall individen besitter starka inre resurser. Enligt Brattberg (2008) 
kan individer med svagare inre resurser påverkas på ett mer negativt sätt av bristande 
yttre resurser än de som har starkare inre resurser. Likväl kan de yttre resurserna fungera 
som en enorm tillgång och fungera som ett stöd åt de inre resurserna. Vi tycker oss kunna 
skönja hur en del av respondenterna påverkats starkar än andra och hänför det till 
Brattbergs resonemang. (2008) 
 

”…men det känns också som att man är inne i en mall där datorerna och 
journalföring är viktigare än mötet med patienten i vissa lägen” 

 
Flera uppgav att de fått bättre kontakt med andra familjemedlemmar efter dödsfallet och 
uttryckte att barnen, både de egna och den förlorade partnerns, var en stor tillgång. 
Många ansåg att vännerna haft en stor betydelse och att de bidragit till en stark 
trygghetskänsla. Andra nämnde organisationer, professionella samtalskontakter och 
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arbetsliv. Vi kopplar detta till att människor har ett behov av ett socialt nätverk och ett 
sammanhang, vilket hela Antonovskys resonemang om KASAM går ut på. (2005)  
 
Tidigare livserfarenheter och personlighet verkar spela en stor roll i hur man möter en 
förlust. Flera respondenter tog upp tidigare livskriser som de trodde kunde ha stärkt dem i 
förmågan att hantera sorgen. Vissa hade i samband med dessa tidigare kriser gått i terapi, 
vilket de tyckte sig har användning för i denna sorg.  
 

”Jag har ju gått i analys i tio år och så vidare så det är klart att jag har mer 
användning än många…försöker göra mig bekant med…få ny styrka av 
mina svagheter.” 

 
”…nu ska jag använda ordet ´vaccinerad´…alltså, jag tycker att jag har en 
något så när medvetenhet om vem jag är som person genom den terapi jag 
har gått i.” 

 
Andra nämnde sin personlighet som bidragande till att de klarat av att hantera förlusten 
av sin partner. Någon upplevde sig ”stark som person”, medan en annan talade om sin 
förmåga till anpassning i olika situationer och skeden i livet. En respondent hade som 
utgångspunkt att livet aldrig varit eller kommer att vara enkelt och hon menade att det var 
denna, något depressiva läggning som gjort att hon klarat sig så bra som hon gjort. 
Uttalandena kopplar vi till att dessa respondenter inte kände sig som offer för 
omständigheterna, utan att de istället använde de inre resurser som funnits till deras 
förfogande. Därmed är chanserna större att kunna hantera sorgen och situationen, och inte 
sörja för all framtid (Antonovsky, 2005). 
 
Vissa respondenter upplevde ökade krav på sig sedan de blivit ensamma. Det handlade 
framförallt om praktiska sysslor som att betala räkningar och sköta om hus och hem. Det 
administrativa arbetet efter partnerns bortgång, som exempelvis bouppteckning, 
upplevdes som påfrestande i en redan ansträngd situation. Några av respondenterna 
uttryckte dock det positiva med att lära sig saker som tidigare skötts av partnern, 
exempelvis att sköta ekonomin. Ovanstående är exempel på hur de efterlevande använt 
sig av problemfokuserad coping genom att ta sig an de nya sysslorna med en positiv 
kraft. (Folkman, 2001) 

Meningsfullhet 
I detta tema samlas de efterlevandes upplevelser av meningsfullhet i sin tillvaro. Här 
redogörs för de efterlevande ser på situationen runt intervjutillfället men också 
framtidssynen. Vidare redogörs för positiva och negativa känslor som de efterlevande 
upplevt i samband med, innan eller efter dödsfallet.  

Nutid och framtid 
När vi studerade på vilket sätt våra respondenter kunde känna en meningsfullhet i 
tillvaron runt tiden för intervjutillfället, samt hur de såg på framtiden, fann vi att flera av 
de efterlevande uppvisade en stark KASAM och försökte ”göra sitt bästa för att med 
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värdigheten i behåll komma igång igen” (Antonovsky, 2005). Nedanstående citat är ett 
par exempel på hur respondenterna med, vad vi uppfattar, stark KASAM uttryckte sig: 
 

”…ur den aspekten kanske man får tänka att jag kan möta den smärtan en 
förlust innebär” 

 
”Nej, alltså, de nya kraven det är ju de inre kraven, hur skall du klara det 
här? Hur skall du gå vidare, vilket jag vet att jag måste göra och vill göra” 

 
En stor del av respondenterna hade via praktiska copingstrategier blivit hjälpta att se en 
meningsfullhet i tillvaron. Genom att i vardagen sysselsätta sig med praktiska sysslor, 
arbete och resor fann många av de efterlevande, som vi tolkar det, en stor meningsfullhet 
i vardagen. Någon pratade exempelvis om att måla huset eller att resa utomlands, vilket 
var sådant som i vissa fall planerats redan innan partnern blev sjuk. Flera av de 
efterlevande genomförde sen dessa planer, trots att deras partner inte längre fanns i 
livet.(Brattberg, 2008) 
 

”Jag tänker att jag har mycket att glädjas åt, jag vill jobba de år jag har 
kvar att jobba, dvs  jag tänker nog arbeta till 67.” 
 

Flera av respondenterna försökte ideligen, trots den stora omställningen, se positivt på sin 
framtid. 
 

”Jag ser det som att jag vill forma mitt liv igen utifrån de nya 
utgångspunkterna, mig veterligen är jag fysiskt frisk, och något sånär i 
psykisk form för det mesta i alla fall. Jag har hopp och framtidstro.” 

 
”Jag ser mer möjligheter än regnmoln.” 

 
Dessa två citat kopplar vi till att de efterlevande använt positiv omvärdering i enighet 
med Folkmans reviderade copingteori för att underlätta i processen att finna en 
meningsfullhet i vardagen, men också som strategi för en positiv framtidssyn. (Folkman, 
2001) 

Positiva och negativa känslor 
Några respondenter berättade hur de har sett tillbaka på allt positivt som de haft tidigare i 
livet med sin avlidne partner, istället för att tänka på dödstillfället eller de jobbiga med 
sjukdomsförloppet. De uttalade detta med en, som vi uppfattar det, medvetenhet. Det 
verkade värdefullt för de efterlevande att kunna tänka tillbaka på glädjeämnen man haft 
tillsammans tidigare i livet. 
 

”…det är ju inte själva dödstillfället utan det är ju livet man har haft 
tillsammans som jag ser som det värdefullaste.” 

 
”vi hade ett fantastiskt liv tillsammans” 
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De efterlevande lyckades ta fram de positiva känslor som de hade efter sin bortgångne 
partner och kunde således emellanåt få en time-out från sorgen, vilket naturligtvis 
underlättade i den dagliga livsföringen.(Folkman, 2001)  
 
Sammantaget fanns många positiva uttalanden trots att intervjun kretsade kring 
respondenternas sorg och deras avlidne livskamrat. Denna mängd positiv omvärdering 
tyder på att positiv omvärdering är en mycket viktig faktor vid den känslomässiga 
hanteringen av en närståendes död.(Folkman, 2001) 
 
Även om det kom fram många positiva känslor i intervjuerna, fanns där även en hel del 
mörker. Flera respondenter beskrev att den där riktigt glädjen de tidigare kunnat känna, 
inte kommit tillbaka sedan deras parter försvann. De uttryckte det med ord som 
”känsloförlust” eller att ”ångestnivån i mitt inre har höjts”. Flera upplevde det som 
oerhört betungande att de inte hunnit eller kunnat prata tillräckligt med sin partner innan 
denne dog och att det såhär i efterhand är för sent. Någon kände även skuld och berättade 
att han gått runt och funderat på vad han kunde ha gjort annorlunda. Dessa uttalanden 
måste visar på en låg känsla av meningsfullhet då respondenterna inte i någon mån 
omvänder dessa negativa känslor till något positivt. De lyckas därmed inte heller ta time-
out från sorgen och smärtan, vilket är en betydande strategi för att finna kraft att gå 
vidare.(Folkman, 2001) Detta är mycket tydligt i nedanstående citat.  
 

”och det är fortfarande så att ibland är det förtvivlande och ibland är det 
glädje och då får man ångest för det, att man kan känna glädje.” 

 
”…ibland kan det kännas som en mullvad kryper i en gång, sådär, man ser 
egentligen ingenting vart man är på väg och man ska ta sig fram i den här 
mörka gången” 

 

Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur makar hanterar sorgen efter sin avlidna 
partner i palliativ vård. I vår första frågeställning ville vi veta hur de efterlevande såg på 
sin sorg. Vi fann att alla upplevde en oerhörd stor saknad och att denna sorg inte var 
jämförbar med tidigare förluster. Detta stämde väl med den förförståelse vi haft och som 
varit grunden till vårt urval. Nästa fråga gällde om det fanns viktiga faktorer som de 
efterlevande upplevt försvårat eller underlättat sorgearbetet. Vi fann i studien 
betydelsefulla faktorer som de efterlevande lyfte fram. Till dessa faktorer hörde bl.a. 
kontext, självbild och insikt om situationen. Den sista frågan ställdes kring hur de 
efterlevande makarna hanterat sin sorg och vad som hjälpt dem att komma vidare. 
Flertalet av de efterlevande har genom olika copingstrategier kunnat hantera sorgen på ett 
för dem tillfredsställande sätt. Vi fann här även att relationer och möjlighet till social 
interaktion varit viktig. I studien har det genomgående framkommit att känslan av 
sammanhang är avgörande för hur man hanterar sorgen.  
 
Hillgard m.fl.(1984) skriver att man i dagens samhälle undviker svåra och tunga ämnen 
som förluster och istället för att prata undviker man någon som upplevt en förlust. I vår 
studie framkommer dock att respondenterna använde sig av anhöriga, vänner och arbete i 
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hög utsträckning. Flera av respondenterna redogjorde tydligt för hur de känner stöd av sin 
omgivning vilket skiljer sig från vad Hillgard m.fl.(a.a.) skriver. Vi kan inte finna någon 
annan förklaring än att det Hillgard m.fl. skriver i det här specifika avseendet, inte är 
applicerbart inom den palliativa vården. Det har varit oerhört tydligt bland 
respondenterna i vår studie, att det sociala nätverket spelat en mycket betydelsefull roll. 
 
I vår studie har vi fått många indikationer på att känslan av sammanhang var mycket 
viktig, för att inte säga avgörande, för hur människor stod ut med sin sorg. Vi såg ett 
starkt samband mellan hur väl man begripit eller tagit in det som hänt, och hur man 
kommit vidare och funnit någon slags ro i sin sorg. Mycket i vår studie visade även att 
den möjlighet individen har att hantera sin sorg och sin vardag, var beroende av hur väl 
denne upplevde en känsla av sammanhang. Vi fann också att motorn till både insikt och 
hantering var viljan att ta sig vidare, således upplevelsen av att livet fortfarande har en 
mening. (Antonovsky, 2005) 
 
Vad vi fann anmärkningsvärt var att positiv omvärdering förekom i så hög utsträckning i 
empirin.(Folkman, 2001) Det förvånade oss att människan mitt i allt elände har sådan 
inneboende kraft och har förmågan att se på det inträffande utifrån en positiv vinkel. Vår 
bestämda uppfattning är att den reviderade copingteorin verkligen, även i denna studie, 
bekräftats. Vad vi även kunde se tecken på, är de parallella processer och den pendling 
som Hansson & Stroebe m.fl. pekar på i ”the dual process”. Även om många i stor 
utsträckning lyckades med att sätta på sig de positiva glasögonen i synen på sin sorg, såg 
vi tydligt pendlingen över till den mörkare sidan och den smärta de närstående upplevde. 
 
I Cancerfondens rapport (Fürst, Bylund & Valdimarsdóttir, under tryckning) 
framkommer att patientens olindrade symptom kan utgöra en riskfaktor för om den 
närstående ska drabbas av ångest eller depression. Vad vi kunnat utläsa har de närstående 
mycket positiva bilder från den palliativa vården och det förekommer frekvent uttalanden 
som styrker att de är lättade över att deras partner sluppit lida i så hög grad. Detta tolkar 
vi som att lindrade symptom bidragit till en känsla av ro hos de efterlevande. 
 
Som författare hade vi en uppfattning om att tiden för sjukdomsförloppet borde vara 
avgörande för hur väl man hinner förbereda sig för en förlust. Till en början ville vi 
jämföra snabba och längre sjukdomsförlopp och hur detta påverkade sorgen. Det var 
svårt eftersom materialet var mycket begränsat och sjukdomsförloppen var så varierande 
att vi inte fann tillräckligt tydliga variabler för att skilja dem åt. Vad vi dock såg i vårt 
material var att det inte fanns någon klar koppling mellan de förlopp vi konstaterade som 
lite hastigare, och sorgens styrka i förlusten. Vissa hade varit sjuka mycket länge, men 
det var ändå inte tydligt att de efterlevande till dessa tog sorgen på ett bättre eller lättare 
sätt. Det vi fann som mycket avgörande för förmågan att hantera sorgen var hur väl de 
närstående kommit till insikt med att deras partner faktiskt inte skulle komma att 
överleva. Vad vi har kunnat se påverkas således sorgebearbetningen av mental 
förberedelse.  
 
Även ett snabbt förlopp räknas som en sårbarhetsfaktor som påverkar de närståendes sorg 
och som kan leda till ohälsa. Forskning visar dock att omedvetenhet och avsaknad av 
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insikt är att jämställa med ett snabbt förlopp då det har samma påverkan på individen. 
(Fürst, Bylund & Valdimarsdóttir, under tryckning) I vår studie kunde vi tydligt urskilja 
hur de som vi uppfattade som mentalt förberedda kunde beskriva förloppet på ett 
konstruktivt sätt, medan närstående som upplevt ett osammanhängande kaos i samband 
med dödsfallet, utryckte en högre dos av ältande och uppgivenhet. Detta sätter vi i 
samband med tidigare forskning om insikt och medvetenhet kopplat till hälsa eller ohälsa. 
(Fürst, Bylund & Valdimarsdóttir, under tryckning) 

Metoddiskussion 
Uppfattningen hos oss är att den valda metoden fungerat väl. Vi bestämde oss i ett tidigt 
skede för att använda oss av befintligt forskningsmaterial i form av transkriberade 
intervjuer. Detta för att komma åt empiri som vi själva inte hade tillträde till då 
respondenterna i studien skulle vara svåra att komma i kontakt med för oss som 
studenter. Att använda sig av sekundärmaterial har inte inneburit några större svårigheter 
förutom vid några enstaka tillfällen då det hade kunna skapa en djupare förståelse om vi 
kunnat ställa följdfrågor.  
 
Valda teorier har enligt vår mening varit mycket väl applicerbara i analysarbetet. Från 
början hade vi endast valt att analysera utifrån copingteori och KASAM, men vi valde 
sedan att lägga till anknytningsteori/continuing-bonds med anledning av empirins 
innehåll. På så sätt kunde hela materialet analyseras på ett för studien förtjänstfullt och 
givande sätt. Genom hela forskningsprocessen har vi strävat efter en valid kunskap och 
lämnar nu till läsaren att pröva det presenterade resultatet mot sin egen erfarenhet och 
sina tolkningar. (Kvale, 1997) 
 
I studien använder vi professor Brattbergs (2008) bok om coping eftersom vi tycker att 
hon gör en tydlig och välformulerad ansats att applicera coping i vardagen på ett kanske 
inte fullt så teoretiskt plan som Lazarus & Folkman. Vad som dock behöver nämnas är att 
Brattbergs bok har fokus på människor som drabbats av centrala handikapp, vilket 
naturligtvis är att se som en form av förlust, även om det inte handlar om ett direkt 
dödsfall. En annan referens vi använt oss av är Lundgren (2006). Denna bok har sin 
utgångspunkt i plötsliga dödsfall. De delar av boken som vi valt att använda är dock 
applicerbara även på en förlust inom palliativ vård.  

Implikationer 
I vår studie framkom tecken som tydde på att insikten och medvetenheten kring 
sjukdomens allvar påverkade de närstående i sin sorgebearbetning. Möjligheten att ta in 
verkligheten gjorde i många fall att de närstående kunde få ett större lugn och vila i 
situationen. Deras uttalande tydde på att de kunde ägna sig åt konstruktiva lösningar 
istället för ältande i alltför hög grad. Eftersom detta är en av de delar vi anser ha stark 
påverkan på sorgebearbetningen, tror vi att det finns stora vinster med att göra vidare 
forskning på området. Att medvetenheten och förmågan till insikt påverkar sorgen 
överensstämmer även med vad som framkommit i studier de senaste åren där man även 
föreslår vidare forskning i ämnet (Lowey, 2008). 
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Uppsatsens resultat är användbara i det praktiska sociala arbetet med närstående i sorg, 
och vi vill här tydliggöra några centrala delar att tänka på som socialarbetare. I det 
psykosociala arbetet är det viktigt att man ger stöd eller tillser att den närstående har stöd 
eftersom detta kan bidra till att stärka individens KASAM och de inre copingresurserna.  
De yttre faktorer som finns runt den närstående i samband med dödsfallet påverkar hur 
sorgen hanteras, vilket är viktigt att vara medveten om i arbetet med människor. För att 
kunna bli mentalt förberedd och ha möjlighet att komma till insikt om vad som väntar, är 
det av oerhört stor vikt att den anhörige får ordentlig information. Informationen bör vara 
tydlig, men ändå ges på ett varsamt sätt.  
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Bilaga 1. 
 
 
 
 
 
Intervjuguide – närståendeprojektets uppföljande intervjuer  
 
Dessa frågor är ett hjälpmedel för dig för att du ska täcka av de områden som är viktiga. 
Om den närstående vill berätta ”i en annan ordning” är det OK. 
Inled med att presentera dig och berätta hur intervjun kommer att gå till och vad som 
sedan ska hända med uppgifterna. Om du träffar en närstående som har minderåriga barn 
var då noga med att också efterhöra barnens situation/reaktion/hjälp på varje fråga. 
 

1. Berätta om vem du är och kort om din livssituation (familj, bostad, arbete, dagliga 
tillvaro) 

 
2. Berätta något om …… hans/hennes sjukdom och sista tid. Vad innebar hans 

insjuknande för dig (er)? Först? Behandlingstiden? Den palliativa fasen?  
 
3. Berätta om remitteringen till SSH och tiden där. Hur fick du/tog du emot 

information om att …… skulle dö? Vid vilken tidpunkt insåg du att …… skulle 
dö? 

 
4. Kunde du/ni prata med …… om hans/hennes sjukdom och förestående död? 

 
5. Berätta om vad som hände vid dödsbädden och vid dödsbudet? Var du/ni 

närvarande? Fick du/ni möjlighet att ta farväl? 
 

6. Berätta om sjukvårdspersonalens bemötande och stöd till dig (och de andra 
närstående) under …..s vårdtid. Vad i det du berättat var positivt för dig? 
Negativt? Vilken betydelse anser du att det hade för dig (er)? (här är det bra med 
detaljer: information, praktiskt hjälp, familjekontakter) 

 
7. Har du erfarenhet av ovisshet? Oviss väntan? 
 
8. Berätta om de första dagarna efter dödsfallet. Vad gjorde du? Kände du? Tänkte 

du? 
 

9. Berätta om begravningen. 
 

10. Nu har det gått ett halvår. Om du ser tillbaka vill jag fråga: 
• Vad har ….s död inneburit för dig? 
• Har det ställts nya krav på dig efter ……s död? 
• Vad är det som gjort att du klarat dig så som du gjort? 
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• Hur ser din sorg ut just nu? (TRIG och AAG används här) 
• Har det funnits någon brytpunkt i sorgen (när det vänt påtagligt)? 
• Hur ser du på framtiden just nu? 
 

11. Har du sökt hjälp och/el stöd från någon? Vilket stöd har du fått? Anhöriga, 
vänner, sjukvård. Hur har det sett ut? 

 
12. Vilket stöd har du fått från SSH efter ……s död? Hur har det sett ut?  (kontakt, 

avslutande möte, kort/telefonsamtal). Är kontakten avslutad? 
 

 
13. Sammantaget när det gäller stöd till dig/er som närstående;Vad är du nöjd med? 

Missnöjd med? Vilken betydelse anser du att stödet haft? Önskat annat? 
 
14. Hur är ditt eget hälsotillstånd – vanligen, nu? Skillnader mot före din förlust? 

Läkarkontakter, samtalskontakter, sjukskrivning? Medicin? Har du använt 
lugnande medel? 

 
15. Alkohol brukar ibland användas i svåra situationer. Har du använt alkohol på 

samma sätt nu som tidigare? 
 

16. Har du upplevt förluster tidigare? Hur såg din sorg ut då jämfört med nu? Hur såg 
ditt stöd ut då? 

 
17. Har det som hände i samband med din ….s sjukdom och död påverkat din syn på 

sjukvården? Hur? 
 

18. Någon erfarenhet/synpunkt du vill berätta om som jag inte frågat…… 
 

Avsluta med att tacka de(n) närstående varmt för medverkan i uppföljningen. 
 
 
 
 
  +++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 


