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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige och många andra länder stiger medellivslängden och andelen äldre av 

den totala befolkningen ökar. För äldre kan hög ålder medföra tilltagande förekomst av 

ohälsa vilket ökar deras behov av vård och omsorg. Under ålderdomen mister många sin 

livspartner, en erfarenhet som anses vara bland det svåraste att gå igenom i livet. Syfte: Att 

beskriva äldre människors erfarenheter av att ha förlorat sin livspartner. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats och deskriptiv syntes utifrån 12 artiklar. 

Resultat: Partnerns bortgång var en påfrestande känslomässig upplevelse som förde med 

sig konsekvenser för identitetsuppfattningen, förlorad känsla av mening och ökad ensamhet. 

Stöd från familj och vänner och att hålla sig sysselsatt hjälpte dem att finna ny mening i livet 

och komma framåt i sorgearbetet. Erfarenheten av att förlora sin livspartner ledde för många 

till en personlig utveckling med etablerande av nya livsmönster och en ny 

identitetsuppfattning. Slutsats: Förlusten av livspartnern var en omvälvande erfarenhet 

som innebar lidande och betydande förändringar i de efterlevandes livssituation. Genom 

sociala relationer och aktiviteter fann de ny mening i livet vilket hjälpte dem i processen mot 

försoning och upprättandet av ett nytt liv utan partnern. 

Nyckelord: livsavgörande händelse, partner, senior, sorg, systematisk litteraturstudie   



 

ABSTRACT 

Background: In Sweden and many other countries life expectancy is rising as well as is 

elderly people´s proportion of the population. Living in advanced age might involve greater 

incidence of illness increasing their need for healthcare services. During old age many people 

loses their lifecompanion, an experience conceived as one of the most stressful events in life. 

Aim: To describe elderly people´s experiences of having lost their lifecompanion. Method: 

Systematic literature study with qualitative approach and descriptive synthesis based on 12 

articles. Results: The death of the partner was a strenuous emotional experience that 

brought with it consequences for identity, loss of sense of purpose and increased loneliness. 

Support from family and friends and to keep busy helped them to find new meaning in life 

and to move forward in the grieving work. The experience of losing their life partner led 

many to a personal development with the establishment of new life patterns and a new 

identity perception. Conclusion: The loss of the life partner was a transformative 

experience that involved anguish and significant changes in the life situation of the survivors. 

Through social relationships and activities, they found new meaning in life which helped 

them in the process of reconciliation and the establishment of a new life without the partner.  

Keywords: grief, life change event, literature study, partner, senior citizen 
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1 INLEDNING  

I Sverige och många andra länder ökar andelen äldre människor i förhållande till den totala 

befolkningen. Framsteg för vård och behandling av sjukdomar samt förbättrad 

levnadsstandard har bidragit till högre medellivslängd för både män och kvinnor. Samtidigt 

medför högre levnadsålder ökad risk för att drabbas av sjukdomar eller ohälsa som fordrar 

vård och omsorg. Det kan förväntas att sjuksköterskor och personal inom andra 

vårdprofessioner allt oftare kommer att möta och vårda äldre människor. Större kunskap om 

äldre människors erfarenheter och livsvillkor kan ge omvårdnadspersonal bättre 

förutsättningar att möta och vårda dem i enlighet med deras behov. Många äldre med 

vårdbehov behöver inte vistas på institution utan kan bo kvar hemma och på plats få olika 

former av stödinsatser från kommun eller hälso- och sjukvård. I parförhållanden blir även 

ofta partnern delaktig i vården som många gånger sker i hemmet. Vården av den anhöriga 

kan pågå under flera år och när maken eller makan dör riskerar den efterlevande att komma i 

en utsatt situation med förlust både av sin livspartner och en meningsfull uppgift i livet. De 

behöver hitta vägar för att bevara hälsa och välbefinnande och kunna fortsätta leva ett 

självständigt liv utan partnern. En forskargrupp på Mälardalens högskola, MDH/HVV: 

Långvarigt självständigt liv, har intresserat sig för ämnet och inspirerat mig till att söka en 

djupare förståelse för hur äldre påverkas av att förlora sin livspartner. Att lindra lidande och 

främja hälsa tillhör sjuksköterskans centrala ansvarsområden och forskning som kan bidra 

med underlag för utveckling av omvårdnad av en skör patientgrupp känns i hög grad 

angeläget.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av relevanta begrepp som regelbundet återkommer i 

examensarbetet. Sedan framställs den teoretiska grunden utifrån vårdvetenskapligt 

perspektiv, tidigare forskning samt sjuksköterskans ansvar utifrån tillämpliga lagar och 

styrdokument. Sist presenteras en problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Begreppen äldre, livspartner, änka och änkling har central betydelse i arbetet och definieras 

nedan för att innebörden av dem tydligt ska framgå. Med äldre avses i texten, om inget annat 

anges, person som är 65 år eller äldre. Det är den åldersgräns som används i Sverige när 

människor definieras som äldre (Socialstyrelsen, 2018). Internationellt sett saknas en 
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åldersdefinition men enligt World Health Organization (WHO, 2019) använder de flesta 

utvecklade länderna i världen på samma sätt som Sverige gränsen 65 år för när en person 

benämns som äldre. Livspartner, vidare, definieras som en romantisk partner att dela livet 

tillsammans med, en ständig umgängespartner genom giftermål eller utanför äktenskapet, av 

samma kön eller motsatt kön. Med änka avses en kvinna som tidigare varit gift vars make 

avlidit och som inte gift om sig. Änkling avser på motsvarande sätt en man som varit gift vars 

fru avlidit och som inte heller gift om sig. För begreppen änka respektive änkling har 

beskrivningar hämtats från Nationalencyklopedin [NE], (2013a, b).  

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Katie Eriksson (1994, 2000a, 2000b, 2014) beskriver i sin omvårdnadsteori hur hälsa och 

lidande förhåller sig till varandra och framställer en teoretisk grund för vårdande som lindrar 

lidande. Då upplevelsen av att förlora sin livspartner ofta är förenat med lidande har 

Erikssons teori valts som vårdteoretisk referensram för examensarbetet. Eriksson (2000b) 

hävdar att alla yrkesgrupper som har en vårdande funktion i sin yrkesutövning bör förankra 

sitt handlande i vårdvetenskap.  

I Erikssons teori beskrivs människan som en unik individ bestående av kropp, själ och ande 

(Eriksson, 2000b). De mänskliga elementen betraktas inte som separata, åtskilda delar utan 

ses i ett helhetsperspektiv förenade till en integrerad enhet, människan. Den helhetssyn på 

människan Eriksson ger uttryck för innefattar även en helhetssyn på livet. Att vara en 

levande människa handlar inte bara om det biologiska utan innebär att äga livsvilja, hopp, 

önskningar, drömmar och känslor och de innersta mänskliga drivkrafterna beskrivs som 

begär efter liv, kärlek och mening i sitt liv (Eriksson, 2014). Enligt omvårdnadsteorin hyser 

människan en inneboende längta efter gemenskap med andra och att få ge och ta emot kärlek 

(Eriksson, 2000b). I likhet med synen på människan uppfattar Eriksson även hälsa ur ett 

helhetsperspektiv och som ett fenomen i flera dimensioner. Hälsa ses som ett dynamiskt och 

personligt tillstånd som inte alltid behöver innebära frånvaro av sjukdom eller lidande utan 

relaterar till hur människan upplever sig själv och situationen som helhet (Eriksson, 2000a). 

I hälsobegreppet går det att urskilja en objektiv dimension, som innefattar det faktiska 

tillståndet, och en subjektiv dimension, som innefattar känslan av välbefinnande (Eriksson, 

2014). Objektiva sjukdomstecken innebär verklig ohälsa men behöver inte med säkerhet 

betyda att individen upplever ohälsa. Personen kan ha nått försoning med lidandet eller 

känner trots ohälsa hopp och mening som gör det möjligt att uppleva välbefinnande. 

Då hälsa ses som en upplevelse av helhet innebär lidande att denna helhet rubbas (Eriksson, 

1994). Lidande definieras av Eriksson som något i sig självt ont och utan mening men som 

kan ges en mening av människan. Lidandet blir då uthärdligt vilket innebär att lidande och 

hälsa inte behöver utesluta varandra utan hälsa anses vara förenligt med uthärdligt lidande 

(Eriksson, 1994). I lidandet slits människan mellan sin nuvarande situation och hur hon 

önskar det skulle vara och mellan det hon upplever som ont och gott (Eriksson, 1994). Att 

utkämpa lidandets kamp kan leda till förnyelse och personlig utveckling eller till ett döende 

med möjliga konsekvenser för både kropp, själ och ande. Enligt Eriksson (1994) förekommer 
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tre former av lidande: Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. En vanlig form av 

sjukdomslidande är kroppslig smärta men även känslor såsom skam eller skuld i relation till 

sjukdom räknas hit. Livslidande berör människans hela livssituation på ett djupare, 

existentiellt plan och aktualiseras ofta när det som tidigare varit självklart i livet förändras 

eller försvinner. Vårdlidande är lidande orsakat av vården och kan uppkomma t ex om 

patienten felbehandlas, inte bemöts med värdighet, kränks eller blir utan vård.  

Som en metafor för den process som kan leda fram till ett lindrat lidande talar Eriksson 

(1994) om ett lidandets drama i tre akter: att bekräfta lidandet, att vara i lidandet och att 

försonas med lidandet. När vårdaren bekräftar patientens lidande kan denne bli en medaktör 

i lidandets drama och hjälpa patienten att möta och vara i sitt lidande. Att vara i lidandet 

innebär att få tid och rum att lida, att få släppa fram sina känslor och inte längre hålla något 

tillbaka, att möta verkligheten sådan den är. Denna fas innehåller ofta motstridiga känslor 

och en pendling mellan känslor av hopp och hopplöshet, ljus och mörker. I den sista fasen, 

försoningsfasen, har det onda som skett integrerats med aktuellt liv till en ny upplevelse av 

helhet och meningsfull tillvaro. Den som nått försoning har ofta förmåga att se något 

meningsfullt med det genomlevda lidandet. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare vårdvetenskaplig forskning om äldre och åldrande, sorg och 

sorgeprocessen samt yngre människors erfarenheter av att förlora sin livspartner.  

2.3.1 Äldre och åldrande 

Äldres perspektiv på åldrande rymmer både positiva och negativa upplevelser. Många 

människor strävar efter att få ett långt liv och en god ålderdom. Tack vare den medicinska 

vetenskapens framsteg kan fler sjukdomar botas och bättre behandlingar erbjudas som 

bidrar till att vi lever längre än tidigare. Trots det kan ålderdomen medföra en rad negativa 

förändringar som påverkar äldres hälsa både fysiskt och psykiskt. I kombination med 

bristande förståelse för åldringsprocessen finns risken att äldre utsätts för ålderism och 

utpekas som en börda eller ett problem för samhället (Kalfoss, 2017). Åldern när en 

människa räknas som äldre varierar i litteraturen och en särskild kronologisk ålder behöver 

inte vara liktydigt med specifika funktionsförändringar eller upplevelse av åldrande. 

Forskning visar att äldres upplevelse av hälsa under ålderdomen i många fall styrs av 

förmågan till adaption snarare än de faktiska förändringarna eller händelserna. I en studie 

med deltagare i åldern 68–82 år undersöktes resiliens i relation till livskvalitet och 

upplevelse av negativa livshändelser, t ex försämrad hälsa eller förlust av närstående (Hildon, 

Montgomery, Blane, Wiggins & Netuveli, 2010). Resultatet visade att vissa egenskaper hos 

deltagarna kunde kopplas till högre upplevd livskvalitet vid närvaro av negativa händelser. 

Det som stärkte förmågan till adaption var sociala faktorer som att ha goda relationer och 

känna delaktighet i samhället samt hanteringsstrategier vilka involverade en aktiv 

bearbetning av de negativa händelserna istället för undvikande reaktioner. Liknande resultat 

kunde påvisas i en studie av Tkatch et al., (2017) med deltagare i åldern 66-80 år. Där 
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framkom att upplevelsen av hälsa inte alltid stod i relation till deltagarnas objektiva 

hälsotillstånd utan de med svårare sjukdomsbörda värderade tvärtom i många fall sin hälsa 

högre än deltagare med lindriga sjukdomstillstånd. I intervjuerna visade det sig att 

deltagarna med sämre självskattad hälsa saknade lämpliga strategier för att bearbeta eller 

hantera motgångar i form av hälso-eller livsförändringar.  

För många äldre är det väsentligt att kunna bo kvar hemma och fortsätta leva oberoende och 

självständigt (De Juan Pardo, Russo, & Roqué-Sánchez, 2018; Halaweh, Dahlin-Ivanoff, 

Svantesson, & Willén 2018; Tkatch et al., 2017; Shaw & Langman 2017). Att bli beroende av 

andra för att sköta sitt dagliga liv betraktar äldre som en negativ aspekt av åldrande och 

något som motvilligt accepteras när de inte klarar sig själva längre. Somliga uttrycker fruktan 

för att förlora självständighet och autonomi och menar att de hellre dör än blir beroende av 

andra för sitt dagliga liv (De Juan Pardo et al., 2018; Shaw & Langman, 2017). De uttryckte 

oro för att bli en börda för andra eller att behöva flytta till äldreboende, som ansågs vara en 

plats utan privatliv och värdighet. Hjälp från hemtjänsten associerades däremot inte i lika 

hög grad med negativa förväntningar eftersom de kan bo kvar hemma då (Shaw & Langman, 

2017). För att bevara hälsa och oberoende är många äldre noga med att ta hand om sig själva 

och de betonar särskilt vikten av att inte bli passiva utan på olika sätt hålla sig aktiva under 

ålderdomen. Passivitet beskrevs som ett tillstånd av att bli sittande hemma och sällan träffa 

människor vilket ansågs direkt skadligt. En aktiv ålderdom sågs som en nyckel för att bevara 

både fysisk och psykisk hälsa (Halaweh et al., 2018; Shaw & Langman, 2017). Somliga 

upplevde det som en befrielse när de gick i pension, att få frihet att göra saker för att de själva 

önskade det istället för att de måste, som när de arbetade. Enligt Shaw och Langman (2017) 

bidrar dagliga- eller regelbundna aktiviteter till att skapa rutiner och strukturer för livet, 

något många äldre behöver för att uppleva mening och välbefinnande. Det framkom att äldre 

ofta var fysiskt aktiva till exempel genom träning på gym, aerobics, promenader, golf, 

simning, pilates eller yoga. Hälsosamma matvanor nämndes som en metod för att bevara den 

fysiska hälsan t ex att alltid äta frukost och minska på intaget av socker och salt (Halaweh et 

al., 2018). De kognitiva funktionerna underhölls genom att läsa, lyssna på radio, lösa korsord 

eller syssla med hobbies. Äldre upplevde det också intellektuellt stimulerande och trivsamt 

att gå olika kurser och lära sig nya saker som språk eller hantverk (De Juan Pardo et al., 

2018; Shaw & Langman, 2017).  

Forskning visar att sociala relationer har signifikant inverkan för äldres upplevelse av 

åldrande (Halaweh et al., 2018; Shaw & Langman, 2017).  Sociala relationer utgör en positiv 

kraft för gott åldrande som motiverar de äldre att fortsätta leva och motverkar negativa 

känslor eller tankar (Halaweh et al., 2018). Främst nämns goda familjerelationer men även 

kontakt med grannar, vänner och övriga samhället. I Shaw och Langman (2017) framkom att 

förlusten av arbetsrelaterade dagliga relationer och uppgifter efter pensioneringen fick 

somliga äldre att gå tillbaka till arbetet på deltid. Vidare framkommer i flera studier att 

många äldre vill ha en uppgift och känna att de behövs för någon även när de avslutat 

yrkeskarriären (Halaweh et al., 2018; Shaw & Langman, 2017; Tkatch et al., 2017). 

Pensionering eller åldrande tycks inte påverka den inre identiteten. Många äldre menar att 

även om kroppen och utseendet inte är vad det har varit så känner de sig inte gamla (De Juan 

Pardo et al., 2018; Kalfoss, 2017; Shaw & Langman, 2017). Genom engagemang i 

frivilligarbete får somliga en sysselsättning som stärker upplevelsen av mening och 
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välbefinnande. I en studie av Kalfoss (2017) med 490 deltagare i åldern 60-91 år menar sig 

19% inte känna delaktighet i samhället. Kalfoss (2017) studie indikerar dock att äldre är 

betydligt mer positivt inställda till åldringsprocessen än vad som uppfattas i den allmänna 

samhällsopinionen. Det framkommer att över 2/3 av deltagarna tycker det finns många 

trivsamma saker med att bli äldre och nästan 60 % ansåg det vara ett privilegium att få bli 

gammal.  

2.3.2 Sorg och förlust av närstående 

Många människor kommer någon gång i livet uppleva en händelse av traumatisk karaktär. 

Att någon gång i livet drabbas av sorg är i det närmaste oundvikligt och blir vanligare med 

högre ålder, särskilt för kvinnor. Att mista sin livspartner eller annan närstående anses vara 

en av de mest påfrestande livshändelserna för en människa att gå igenom (Ihrmark, Hansen, 

Eklund & Stödberg, 2012). Förlusten skapar sorg som för med sig intensiva känslomässiga 

reaktioner och en förändrad upplevelse av oss själva, omgivningen och framtiden (Love, 

2007). Även om förluster av familjemedlemmar och närstående är en erfarenhet som drabbar 

många under livets gång är upplevelsen personlig och individuell. Love (2007) menar att 

faktorer som personlighet, livshistoria, socialt sammanhang, kultur och förlustens 

symboliska betydelse inverkar på hur individens sorgereaktion kommer att bli. Förlusten 

leder ofta till ett sökande efter mening med både död och liv och en omvärdering av 

personliga värderingar, livsuppfattningar och trosuppfattningar. I en studie av Ihrmark et al. 

(2012) deltog personer som drabbats av sorg i form av dödsfall, separationer, eller 

ansträngda relationer i en enkätundersökning om deras sorgereaktioner. De dominerande 

reaktionerna uppgavs vara känslor av ledsamhet, följt av gråt, obesvarade frågor och brist på 

energi. 

Även om förlusten av en närstående är en kraftigt påfrestande händelse tar sig de flesta 

igenom sorgeprocessen alltefter som tiden går och med hjälp av stöd från vänner eller 

bekanta. Studier pekar på att de flesta sörjande inom ca två år från förlusten kommit 

närmare försoning, upplever positiva känslor och har återgått till normalt fungerande dagligt 

liv (Arizimendi & O’Connor, 2015; Wilson, Cohen, MacLeod & Houttekier, 2018). Enligt en 

studie av Bellamy, Gott, Waterworth, McLean och Kerse (2014) med deltagare som förlorat 

minst en närstående upplevde de sörjande bäst stöd från den närmaste familjen, vänner och 

genom gemenskap i sociala föreningar. I en studie av Wilson et al., (2018) framkom att vissa 

faktorer och omständigheter tycktes förstärka deltagarnas känslor av sorg. Starkare sorg var 

mer vanligt hos deltagare med kvinnligt kön, om förlusten gällde en livspartner eller ett barn, 

om deltagaren hade låg utbildning, om förlusten skett tidigare än 2 år innan studien gjordes 

samt om deltagarna upplevde att den bortgångne inte fick en god död. Enligt Holland och 

Neimeyer (2010) och Love (2007) framstår förmågan att kunna se mening med förlusten 

som betydelsefull för att gå framåt i sorgeprocessen. För ett mindre antal människor blir 

sorgen för svår att hantera och kan utvecklas till s k komplicerad sorg vilket kan erfordra 

professionell hjälp i form av t ex sorggrupper eller terapi (Arizimendi & O’Connor, 2015). Vid 

komplicerad sorg upphör eller avstannar sorgearbetet vilket kan orsaka långvariga negativa 

hälsoeffekter som t ex depression eller ångest. Tillståndet förekommer i högre grad efter 

plötsliga dödsfall eller om den efterlevande varit starkt beroende av den avlidne. 
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Komplicerad sorg vid naturliga dödsfall uppges av Arizimendi och O’Connor (2015) drabba 

ca 7 % av sörjande och upp till 20% av dem som förlorat sin livspartner.   

Arizimendi och O’Connor (2015) samt Love (2007) menar att förlust normalt leder till ett 

mönster av symtom över tid som kan likna faser och innebär en utveckling från akut starka 

känslor i början till försoning och införlivande av förlusten med sitt eget liv i ett senare skede 

men att dessa symtom kan pendla fram och tillbaka under hela sorgeprocessen och inte 

heller behöver tillhöra en viss fas. Maciejewski, Zhang, Block och Prigerson (2007) 

undersökte om sorgeförloppet över tid, formulerat i fem faser, med tvivel, längtan, ilska, 

nedstämdhet och acceptans, kunde överensstämma med de i studien ingående deltagarnas 

sorgereaktioner. 233 deltagarna, varav majoriteten förlorat sin livspartner, kontaktades vid 

tre tillfällen mellan 6 och 24 månader efter dödsfallet då deras yttringar av sorg undersöktes. 

Det framkom att acceptans av förlusten var den starkaste sorgereaktionen redan från början 

och framåt, vilket var oväntat, men att de olika känslotillståndens maximala intensitet 

upplevdes just i den ordning som förutsetts genom forskarnas hypotes. De olika sorgfaserna 

upplevdes starkast i ordningen: Tvivel, längtan, ilska, nedstämdhet och acceptans. 

2.3.3 Yngre människors erfarenheter av att förlora sin livspartner 

Bland forskare betraktas människor som förlorar sin livspartner när de är yngre än 45 år som 

yngre änkor och änklingar (Lowe & Mc Clement 2011; Taylor, & Robinson, 2016). Att förlora 

sin livspartner i unga år är ofta en oväntad händelse för de drabbade där den efterlevande 

inte är förberedd för den nya livssituationen (Doherty & Scannell-Desch, 2008; Khosravan, 

Salehi, Ahmadi, Sharif & Zamani 2010; Taylor, & Robinson, 2016). Partnerns plötsliga 

bortgång kan leda till ett initialt intensivt känslomässigt trauma med känslor av hopplöshet, 

vrede, depression och tomhet. Drömmar och framtidsplaner för familjen blir om intet, vilket 

gör att det för en del känns som världens undergång. Enligt Khosravan et al., (2010) kunde 

änkornas känslor av hopplöshet leda till en mer ohälsosam livsstil samt till suicidförsök. 

Samtidigt visar sig andlighet och religion ha en funktion i den omvälvande situationen då 

många beskriver hur de fått tröst och mening genom andliga upplevelser av partnerns 

närvaro eller av Gud (Khosravan et al., 2010; Taylor & Robinson, 2016). För änkor vars män 

dött i terrorattacker eller i krigssituationer fanns inte alltid en kropp vilket gjorde det 

komplicerat att acceptera makens död och planera för begravning (Doherty & Scannell-

Desch, 2008).  Änkor beskrev hur deras personliga identitet var starkt sammanflätad med 

livspartnern vilket utlöste en personlig kamp att identifiera vilka de var utan partnern (Lowe 

& Mc Clement, 2011).  

De flesta av änkorna och änklingarna var föräldrar med hemmavarande barn vilka de blev 

ensamma om att ta hand.  Ansvaret upplevdes av många som överväldigande (Khosravan et 

al., 2010; Taylor & Robinson, 2016). Samtidigt kunde ansvaret för barnen fungera som 

drivkraft och motivation för föräldern att kämpa och se framåt. Genom engagemanget för 

barnen flyttades fokus från dem själva och hjälpte dem genom de svåraste stunderna 

(Khosravan et al., 2010; Taylor & Robinson, 2016). I Doherty och Scannell-Desch, (2008) var 

deltagarna gravida vid partnerns död och de anger på liknande sätt omsorgen om det ofödda 

barnet som en sporre att hålla ihop sig själva och leva sunt. Ansvaret för babyn i magen 
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gjorde t ex att de trots svårmod avstod från alkohol och tobak samt åt ordentligt fast de 

saknade aptit. 

Förlusten av partnern kunde påverka sociala relationer på ett sätt som inte alltid var väntat. 

Änkorna och änklingarna umgicks tidigare vanligen med andra par men utan sin partner 

förändrades deras sociala identitet. I Lowe och Mc Clement (2011) och Taylor och Robinson 

(2016) framkommer hur änkorna ville fortsätta umgås med sina forna vänner från 

parrelationer men att dessa tyckte det var opassande och obekvämt att träffas när inte hennes 

man var med. Ledsna och besvikna över detta blev de tvungna att söka sig nya vänner. Enligt 

Khosravan et al., (2010), som intervjuat yngre änkor i Iran, blev änkorna stigmatiserade och 

förlorade social respekt i samhället då det beskrivs som en förutsättning för kvinnor i Iran att 

vara gifta för att erhålla social status.  Stigmatisering kunde till och med leda till att 

släktingar tog avstånd eller bröt kontakten med änkorna som blev lämnade ensamma och 

utan stöd i sin situation.  

Behovet av stöd framkommer som en väsentlig del av yngre människors erfarenheter av att 

förlora sin livspartner. De nämner exempelvis familjemedlemmar, vänner, stödgrupper, 

andra änkor, kyrkliga organisationer och professionella samtalsterapeuter. Den närmaste 

familjen och släkten fungerade ofta som ett oumbärligt stöd, både emotionellt och praktiskt 

(Lowe & Mc Clement, 2011; Taylor & Robinson, 2016). Vänner gav också värdefull hjälp och 

stöd men ibland upphörde stödet efter begravningen, vilket ledde till förvåning och 

besvikelse bland en del änkor och änklingar. En del beskriver hur människor som de trodde 

var goda vänner inte ställde upp och stöttade dem när krisen kom medan andra visade dem 

mer omsorg och omtanke än de förväntat sig (Doherty & Scannell-Desch, 2008). Särskilt 

värdefullt var det att få möta andra yngre med liknande erfarenheter och därför sökte många 

få kontakt med andra yngre änkor och änklingar genom stödgrupper, online eller fysiskt i 

kommunen. (Doherty & Scannell-Desch, 2008; Lowe & Mc Clement, 2011; Taylor & 

Robinson, 2016).  

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) 

tydliggörs sjuksköterskans ansvar för omvårdnad samt de kompetenser som åtföljer yrket. 

Här framkommer att sjuksköterskan är ansvarig för och leder omvårdnadsarbetet, 

självständigt eller i teamsamverkan med annan personal och andra yrkesgrupper. Vidare 

framgår att sjuksköterskan ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd både utifrån 

subjektiv information och objektiva data samt förmedla vård som främjar hälsa och lindrar 

lidande. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) föreskriver att vård ska ges med målet om 

god hälsa samt på lika villkor till alla i befolkningen. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

framkommer att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt skyddas från vårdskada. Vårdskada kan innebära 

men till följd av given vård eller på grund av brist på vård. För att uppfylla lagens krav att ge 

en god och patientssäker vård behöver sjuksköterskan ha kunskap om vad som kännetecknar 

olika patientgrupper och vilka risker de är särskilt utsatta för. Bland äldre förekommer ofta 
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många samtidiga förluster inom olika delar av livet som gör dem sårbara och skapar behov av 

stödjande insatser. Insatser från flera aktörer kan behöva samordnas för att säkerställa 

kontinuitet och patientsäkerhet i vårdkedjan, något som enligt kompetensbeskrivningen 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) är sjuksköterskans ansvar. I kompetensbeskrivningen 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) framgår även att sjuksköterskan ska använda ett 

helhetsperspektiv på patientens situation vilket tillämpat på äldre som förlorat sin 

livspartner kan involvera att avgöra vilka risker som finns i den efterlevandes nya 

livssituation t ex angående det sociala livet, boende eller fysisk- och psykisk hälsa och vid 

behov samverka med andra yrkesgrupper för förslag på åtgärder. Enligt Patientlagen (SFS 

2014: 821) ska patienten bli informerad om sina rättigheter och möjligheter i en situation för 

att självständigt kunna ta beslut till erbjuden vård eller framföra önskemål om specifik 

åtgärd.  Patientens autonomi och integritet ska respekteras och beslut om åtgärder så långt 

som möjligt ske i samråd med denne.  

ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) innehåller riktlinjer för 

sjuksköterskors handlande ur etisk synvinkel. Enligt den etiska koden ska sjuksköterskor 

uppvisa ett etiskt förhållningssätt som präglas av respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet. Utifrån ICN:s etiska kod har sjuksköterskor ett etiskt ansvar att tillvarata 

patienters intressen som har svårt att tala för sig eller göra sig hörda, såsom fallet kan vara 

med äldre. Sjuksköterskor ska arbeta för en vårdkultur och organisationskultur som främjar 

ett etiskt förhållningssätt och stödjer medarbetares utveckling till högre etisk medvetenhet. I 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står skrivet att äldreomsorg ska inriktas på att äldre får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att främja omvårdnadens värdegrund och 

medarbetares etiska medvetenhet på arbetsplatser inom äldreomsorgen kan sjuksköterskan 

uppmuntra till fortbildning t ex genom Nationell värdegrund för äldreomsorg 

(Socialstyrelsen, 2012), ett kunskapsunderlag som behandlar vilka etiska värden 

verksamheten ska styras av och vad ett etiskt förhållningssätt innebär i det dagliga arbetet.  

2.5 Problemformulering 

En demografisk förändring äger rum hos befolkningen både i Sverige och globalt. 

Människors livslängd ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och mer effektiva 

behandlingsmetoder för sjukdomar. Andelen äldre av den totala befolkningen ökar och i 

Sverige har både män och kvinnor en förväntad medellivslängd på ca 80 år. Tidigare 

forskning visar att förmågan till autonomi samt goda sociala kontakter är väsentligt för att 

människor ska uppleva en god ålderdom. I parrelationer kan båda personerna bo 

tillsammans långt upp i åldrarna innan död eller sjukdom hindrar deras samvaro. Den som 

blir ensam kvar när partnern dör står inför nya livsförutsättningar och utmaningar att 

fortsätta livet utan sin livspartner. Det kan tänkas att äldre får särskilda svårigheter att 

anpassa sig till en ny livssituation beroende på omständigheter kring hälsa, ekonomi eller 

boende. Forskning visar att förlusten av sin livspartner är en av det svåraste erfarenheterna 

som finns i livet och en händelse som kan ge följder för resten av livet. Studier visar också att 

förlusten kan upplevas lika svår även när döden är väntad, som ofta är fallet när äldre 

personer dör. Ur vårdvetenskapligt perspektiv behöver den lidande människan en medaktör i 
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lidandets drama, någon som genom närvaro och bekräftelse står med i livets våndor. 

Sjuksköterskan kan i sitt ansvar för omvårdnad bli en medaktör i upplevelsen av att förlora 

sin livspartner för att främja hälsa och mening hos de äldre och förmedla vård som lindrar 

lidande. I och med den demografiska förändringen med stigande andel äldre människor i 

samhället kan det antas att sjuksköterskor oftare än tidigare kommer vårda äldre personer, 

vilket ställer krav på sjuksköterskors kompetens och kunskap kring äldre människors 

vårdbehov och bakomliggande livsvillkor. En djupare förståelse av äldre människors 

erfarenheter av att förlora sin livspartner kan främja möjligheten för sjuksköterskor att ge 

individualiserad vård till denna patientgrupp.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldre människors erfarenheter av att ha förlorat sin livspartner. 

4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras den metod som har använts för examensarbetet. Vidare 

presenteras hur datainsamling och urval gått till samt hur analysen har genomförts. Sist görs 

en redovisning av etiska överväganden som varit relevanta under arbetets tillkomst. 

4.1 Val av metod 

För att inhämta material där människors personliga erfarenheter kommer fram blev 

utgångspunkten att söka efter studier vars resultat presenterades i form av kvalitativa data. 

Enligt Polit och Beck (2017) är kvalitativa studier lämpliga när syftet är att beskriva eller 

förstå deltagarnas upplevelser och erfarenheter av ett fenomen eller en livssituation. De 

menar att fokus i kvalitativa studier är koncentrerat på den subjektiva upplevelsen av 

fenomenet och värderas- eller mäts inte i termer av rätt eller fel. Enligt Evans (2002) kan en 

systematisk litteraturstudie med kvalitativ design användas för att sammanställa och 

analysera kvalitativa data i syfte att få en djupare förståelse för de upplevelser eller fenomen 

som studierna undersöker och därför ansågs det lämpligt att utforma examensarbetet som en 

litteraturstudie. Vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar som svarade på syftet valdes ut för att 

ingå i litteraturstudien och analyserades enligt Evans (2002) metod med beskrivande syntes. 

Metoden innebär att en textnära sammanställning av artiklarnas resultat genomförs utan att 

någon tolkning görs. De beskrivningar av innehållet som härvid framställs syntetiseras och 

uttrycks sedan på en högre abstraktionsnivå. Evans (2002) anger fyra steg i analysprocessen 
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för litteraturstudie: 1) Välj vilka studier som ska ingå. 2) Identifiera nyckelfynden i varje 

studie. 3) Jämför nyckelfynden och sammanställ teman och subteman. 4) Beskriv fenomenet. 

Stegen redovisas nedan under rubrikerna Datainsamling och urval samt Analys. 

4.2 Datainsamling och urval 

Första steget i litteraturstudien innebär att söka rätt på och välja ut materialet som ska 

analyseras. Genom Mälardalens högskola erhölls åtkomst till databaser med 

vårdvetenskapligt innehåll. Sökningarna efter lämpliga studier gjordes i databaserna 

CINAHL Plus och PubMed. För att sökprocessen skulle bli organiserad och effektiv följdes 

Östlundhs (2012) råd och riktlinjer om informationssökning. Det innebar att genom 

inledande sökningar skapa sig en övergripande bild över den forskning som är tillgänglig 

inom ämnet och sedan mer systematiskt och noggrant avgränsa sig för att hitta specifik 

litteratur som svarar på syftet, den egentliga litteratursökningen. Vid ett tillfälle anlitades 

även en bibliotekarie som bistod med råd och tips om sökteknik. 

För att hitta studier med relevans för syftet användes inklusions- och exklusionskriterier 

samt avgränsningar vid datainsamlingen (Östlundh, 2012). Inklusionskriterierna bestod av 

att artiklarna skulle vara kvalitativa, att deltagarna i studierna var 65 år eller äldre samt att 

de förlorat sin livspartner. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara 

kvantitativa och att deltagarna i studierna inte var yngre än 65 år. Avgränsningarna gjordes i 

databasernas sökformulär vilka innehöll olika funktioner för att precisera sökningarna. 

Sökningen avgränsades i CINAHL Plus till att artiklarna skulle vara från 2010–2018, skrivna 

på engelska samt att de var peer-reviewed. För PubMed användes samma avgränsningar 

förutom att peer-reviewed inte fanns som ett valbart alternativ. I ett senare skede 

kontrollerades samtliga valda artiklar i ULRICHSWEB för att säkerställa att de publicerats i 

expertgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Sökprocessen i databaserna genomfördes både med sökord i fritextsökning och genom 

sökning via ämnesordlista. Kontroll gjordes initialt i svensk MESH för att hitta lämpliga 

sökord och vilka termer de motsvarades av på engelska. I början var urvalet av ord fåtaligt 

men efterhand upptäcktes fler och fler relaterade ord i artiklarnas ämnesord som kunde 

användas som synonymer samt i kombinationer. De sökord som användes var ”elderly”, 

”aged”, ”older”, ”spouse”, ”spousal”, ”bereavement”, ”loss”, ”experience*”, ”perceptions”, 

”attitudes”, ”views”, ”perspectives”, ”qualitative”, ”widowhood”, ”widow”, och ”widower”. 

Sökförfarandet presenteras i en sökmatris i bilaga A där det framgår hur sökorden 

kombinerats och vilket urval som genererats. Om sökningarna genererade mer än 70 träffar 

lades ytterligare sökord till eller utformades nya kombinationer av för att få färre antal 

träffar. Som framkommer av bilaga A skedde urvalet vid datainsamlingen i flera steg. I de 

genererade träfflistorna lästes först samtliga artiklars titlar. Bland de titlar som tycktes 

relevanta utifrån syftet lästes även artiklarnas abstract. I samband med det valdes många 

artiklar bort när det framkom att studierna använde kvantitativ metod. Studier som visade 

sig vara kvalitativa däremot lästes igenom för att kontrollera innehållet i förhållande till 

syftet. Artiklar där inte alla deltagare var 65 år eller äldre valdes initialt bort men undantag 
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gjordes senare för att inkludera två artiklar i vilka även några deltagare var yngre än 65 år. 

Vid en närmare kontroll av de båda studierna framkom att antalet deltagare yngre än 65 år 

var få och att deras bidrag till studiernas resultat var fåtaliga. I den ena studien var 4 av 65 

deltagare yngre än 65 år, närmare bestämt i åldern 57–64 år, medan det exakta antalet 

deltagare yngre än 65 år inte gick att utläsa i den andra, bara att medelåldern var 74 år. Vid 

en översyn av den senare studiens resultat konstaterades att 2 av 13 citeringar som användes 

kom från intervjuer med deltagare yngre än 65 år (båda 62 år) vilket sågs som ett argument 

för att studien kunde användas. Efter att en helhetsbedömning av dessa artiklars kvalitet och 

innehåll genomförts ansågs de bidra med relevant data till litteraturstudien och inkluderades 

i den fortsatta processen. Totalt blev 14 artiklar kvar som sparades ned på datorn och skrevs 

ut på papper för att sedan studeras i detalj om de verkligen svarade på syftet. Vid denna 

granskning visade sig två inte uppfylla inklusionskriterierna och de ströks därför. En 

kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2012) rekommendationer genomfördes slutligen för att 

verifiera kvaliteten hos de 12 studier som nu återstod. Artiklarnas kvalitet prövades gentemot 

14 frågor som omformulerats för att kunna besvaras med ja eller nej. Frågorna och resultatet 

framkommer i bilaga B, där ja ger ett poäng och nej ger noll poäng. Samtliga artiklar 

bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och inkluderades därför till den slutliga analysen. 

En beskrivning av varje artikel redovisas i en artikelmatris i bilaga C.  

4.3 Analys 

Utifrån syfte och vald metod har under datainsamlingen kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar samlats in för att utgöra underlag till nästa steg i litteraturstudien vilket enligt Evans 

(2002) innebär att identifiera nyckelfynd från var och en av studierna. De utgörs av meningar 

eller textavsnitt i artiklarnas resultatdel som fångar det mest centrala av resultaten och svarar 

på syftet till litteraturstudien. Var och en av de artiklar som valts ut lästes noggrant flera 

gånger för att få en helhetskänsla för varje artikels innehåll och förstå detaljer i olika delar av 

framställningen. Nyckelfynden från artiklarnas resultatdel markerades och sparades i ett 

digitalt dokument på originalspråket för att minimera risken för tolkning. Samtidigt märktes 

de med en sifferkod som gjorde det möjligt att urskilja från vilken artikel respektive 

nyckelfynd hämtats. Dokumentet skrevs ut på papper och varje nyckelfynd klipptes ut till 

mindre lappar som lades i en hög. Tredje steget enligt Evans (2002) innebär att jämföra 

nyckelfynden med varandra och utifrån likheter och skillnader skapa teman och subteman 

som kan generera en ny förståelse och beskrivning av fenomenet som studeras. Således 

jämfördes och sorterades nyckelfynden så de som liknade varandra lades tillsammans. 

Samtidigt kontrollerades ännu en gång att de svarade på syftet för litteraturstudien. Två 

övergripande teman kunde urskiljas och utifrån dessa identifierades sex subteman. Sista 

steget i analysen var att beskriva fenomenet. I detta steg kontrollerades varje tema och 

subtema mot artiklarnas resultat för att verifiera att de utgjorde rimliga beskrivningar av 

resultatet. Fenomenet beskrevs sedan i löpande text i examensarbetets resultatdel där teman 

och subteman fungerade som rubriker. Texten formulerades med stöd av citat och referenser 

från artiklar som tydliggjorde respektive subteman. I tabell 1 nedan presenteras utdrag ur 

analysmatrisen med tema, subteman och relaterade nyckelfynd. 
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Tabell 1: Utdrag ur analysmatrisen 

Nyckelfynd Tema Subtema 

However, it is clear that these women wish that they were 

still married, and their identities still remain strongly 

associated with their husbands and with their identity as 

wife. (Art. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad värld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlorad 

identitet 
[…]participants’ reflections on their sense of purpose lead 

to further questioning and cognitive confusion on issues of 

selfidentity, who they are currently without caring for their 

spouse. (Art. 5) 

”Well since the wife died it’s been lonely. I’ve lost my 

routines and I find myself without a purpose, you know.” 

(Art. 6) 

 

 

Berövad 

mening 

 

” […] nothing matters, the person who you spent your life 

with is gone” (Art. 5) 

 

”No one hears you. You can utter no words in a day of  

twenty-four hours. You need not say anything. No one will 

hear you. I just talk to myself…The greatest pain is- I feel 

so isolated” (Art. 2) 

 

 

Brist på 

samvaro och 

stöd 
”You’d lost all of your friends they didn’t come because 

they were disappointed with [her] they didn’t want to see 

her like that” (Art. 4) 

4.4 Etiska överväganden 

Vid utformningen av examensarbete ska åtgärder vidtas för att människor inte ska skadas, 

utnyttjas eller såras (Kjellström, 2017). Vidare föreskriver etikprövningslagen (SFS 2003: 

460) att forskning i Sverige som berör människors hälsa ska prövas i en regional 

etikprövningsnämnd. Genom att utforma examensarbetet som en litteraturstudie med redan 

bearbetat material behövdes emellertid inte någon sådan etikprövning göras. Under 

arbetsprocessen gjordes dock ett flertal etiska värderingar för att säkerställa att 

examensarbetet utfördes på ett etiskt korrekt sätt och följde gällande etiska riktlinjer. Enligt 

Kjellström (2017) behöver tre kriterier vara uppfyllda för att en studie ska anses vara etisk: 

Att studien behandlar en relevant fråga, att den har god vetenskaplig kvalitet samt att den 

genomförs på ett etiskt sätt. Ämnet har valts med målsättningen att resultatet ska komma till 
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nytta både för omvårdnadspersonal och andra berörda i den livssituation som beskrivits. 

Samtliga artiklars vetenskapliga status har kontrollerats i ULRICHSWEB och konstaterats 

varit expertgranskade genom peer-review. Vid genomläsningen av artiklarna kontrollerades 

att forskarna följde etiska riktlinjer enligt CODEX (2018) om deltagares rätt till anonymitet 

och frivillig medverkan i forskningen. För att styrka litteraturstudiens trovärdighet 

granskades var och en av artiklarna enligt en mall av Friberg (2012) med 14 frågeställningar 

för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Vidare har under skrivprocessen etiska 

riktlinjer enligt CODEX (2019) följts för att undvika oredlighet som plagiat, förvrängning 

eller förfalskning av material.  

5 RESULTAT 

I avsnittet presenteras resultatet av äldre människors erfarenheter av att ha förlorat sin 

livspartner. Utifrån de valda studierna framkom två teman och sex subteman som nedan 

redovisas översiktligt i tabell 2. Teman och subteman åtföljs av en förklarande text och 

understöds av citat från studierna som ytterligare tydliggör innebörden av respektive tema 

och subtema. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Tema Subtema 

 

Förändrad värld 

Förlorad identitet 

Berövad mening 

Brist på samvaro och stöd 

 

Att komma vidare i livet 

Finna ny mening 

Att ge och få stöd 

Personlig utveckling 

5.1 Förändrad värld 

Att förlora sin livspartner innebar betydande förändringar i livsförutsättningarna för de 

äldre. För många blev det en kamp både på det psykiska och fysiska planet att bemästra de 

utmaningar som den nya livssituationen förde med sig. Deras självuppfattning var nära 

associerad med partnern och dennes bortgång ledde många gånger till förvirring och 

vilsenhet kring sin egen identitet. Oklarhet kring identiteten förstärkte känslan av förlorad 
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mening och ökade ensamhetskänslorna hos änkorna och änklingarna, något som även 

upplevdes till följd av förändringar i deras sociala nätverk. Dagliga rutiner som involverat 

partnern och gett dagarna innehåll och struktur förändrades eller avbröts när partnern dog, 

vilket gav dem en känsla av att förlora sitt syfte. Att som efterlevande ensam bo kvar i parets 

gemensamma hem kunde bli ogörligt utan god ekonomi och förmåga att sköta de nödvändiga 

praktiska göromålen.  

5.1.1  Förlorad identitet 

Deltagarna beskrev hur förlusten av sin livspartner inverkade på deras identitetsuppfattning 

och syn på sig själva (Bennet, 2010; Damianakis & Marziali, 2012; Holtslander, Bally & 

Steeves, 2011).  För majoriteten ledde det till en identitetskris när de inte längre kunde 

relatera till livspartnern i sitt dagliga liv. Många av de äldre hade varit gifta eller levt 

tillsammans med sin livspartner under större delen av livet. Ett långt liv tillsammans förde 

med sig att starka band utvecklades i parrelationen, den egna identiteten sammankopplades 

med partnern och de betraktade sig som del av ett par där den ena begreppsligt inte kunde 

existera utan den andra (Bennet, 2010; Damianakis & Marziali, 2012). ”However, it is clear 

that these women wish that they were still married, and their identities still remain strongly 

associated with their husbands and with their identity as wife” (Bennet, 2010).  

Identifikationen med parrelationen gjorde att känslan av att vara gift kvarstod efter 

dödsfallet. För vissa kvinnor var banden så starka att de upplevde det som att förlora en 

kroppsdel när partnern dog (Bennet, 2010).  

I samtliga studier hade majoriteten av deltagarna en kortare eller längre tid vårdat sin 

partner i hemmet innan denne dog. Det blev en del av deras identitet att vara vårdare åt sin 

partner och när uppgiften som vårdare upphörde förstärkte det vilsenheten kring 

självuppfattningen (Bennet, 2010; Damianakis & Marziali, 2012; Holtslander et al., 2011). 

”[…]participants’ reflections on their sense of purpose lead to further questioning and 

cognitive confusion on issues of selfidentity, who they are currently without caring for their 

spouse.” (Damianakis & Marziali, 2012). De kände inte längre igen sig själva utan upplevde 

främlingskap och brist på mening i tillvaron, även bland sina egna familjemedlemmar 

(Damianakis & Marziali, 2012).  

5.1.2 Berövad mening 

När partnern dog uppstod hos många av de äldre en känsla av meningslöshet (Bennet, 2010; 

Chan & Chan, 2011; Damianakis & Marziali, 2012; Davies, Crowe, & Whitehead, 2016; 

Holtslander et al., 2011). ” […] nothing matters, the person who you spent your life with is 

gone […]” (Damianakis & Marziali, 2012). Att vårda partnern hade av många setts som en 

livsuppgift som gav dem något att leva för. Det bidrog till en upplevelse av syfte och gav 

struktur åt vardagen genom dagliga rutiner. Med partnerns bortgång upphörde många 

aktiviteter och rutiner som varit förenade med rollen som make/maka och vårdare vilket 

skapade en känsla av tomhet och brist på mening (Chan & Chan, 2011; Collins, 2014; Davies 

et al., 2016; Holtslander et al., 2011). ”Well since the wife died it’s been lonely. I’ve lost my 

routines and I find myself without a purpose, you know.” (Davies et al., 2016). Somliga av 
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änkorna och änklingarna kunde inte se någon meningsfull framtid utan kände sig maktlösa 

eftersom de själva var gamla och partnerns död påminde dem om att det när som helst kunde 

vara deras tur (Chan & Chan, 2011). Ingen av de äldre uttryckte en negativ inställning till 

erfarenheten av att vårda sin partner även om somliga nämnde utmattning och att de 

försummat sin egen hälsa under perioden de vårdat partnern (Holtslander et al., 2011). 

Somliga äldre kom i en existentiell kris med tankar på varför partnern dog först och kunde 

inte se meningen med partnerns död eftersom de ansåg att denne förtjänade en fin ålderdom 

efter ett långt yrkesliv med hårt arbete (Chan & Chan, 2011). Oförmåga att uppleva mening i 

situationen blev ett hinder för fortsatt sorgearbete och känslan av att inte kunna göra mer för 

sin partner kunde förstärka upplevelsen av meningslöshet i situationen. Chan och Chan 

(2011) menar att förmågan till acceptans av partnerns död försvårades om omständigheterna 

kring dödsfallet gjorde att det uppfattades som onaturligt, t ex om partnern ansåg att 

tillräckliga vårdåtgärder inte vidtogs på sjukhuset.    

5.1.3 Brist på samvaro och stöd 

För många äldre ledde makens/makans bortgång till förändringar i deras sociala nätverk på 

så sätt att även andra relationer upphörde (Collins, 2014; Davies et al., 2016; Vesnaver, 

Keller, Sutherland, Maitland, & Locher, 2016). Som par umgicks de för det mesta med andra 

par och ofta stod den ena parten för merparten av de sociala kontakterna. Den efterlevande 

kunde hamna i en ställning med få vänner och begränsat socialt nätverk. Speciellt ensamma 

kunde de bli vars sociala nätverk redan innan partnerns död var begränsat (Collins, 2018; 

Damianakis & Marziali, 2012; Davies et al., 2016). Män berättade hur sociala relationer med 

vänner började avta eller upphörde redan under tiden som vårdare av partnern. ”You’d lost 

all of your friends they didn’t come because they were disappointed with [her] they didn’t 

want to see her like that” (Collins, 2018). Särskilt när frun diagnosticerats med Alzheimers, 

verkade vänner vilja sluta umgås. I en studie där samtliga änkor och änklingar var 85 år eller 

äldre nämnde alla ett ökande antal förluster av vänner och bekanta på grund av nedsatt hälsa 

eller dödsfall, (Isherwood, King, & Luszcz, 2017). Av männen sade sig hälften av dem inte ha 

någon vän kvar i livet. 

 

Deltagarna bodde i de allra flesta fall i egen bostad tillsammans med partnern när denne dog 

och var vana vid att ha sällskap både dag och natt. Att bli ensam kvar i parets gemensamma 

hem var både känslomässigt och praktiskt betungande. De oroade sig för att bli ensamma i 

världen och vem som skulle ordna deras begravning när maken/makan dog före dem (Chan 

& Chan, 2011). Sviktande kroppslig hälsa hos somliga begränsade deras möjligheter att 

förflytta sig utanför hemmet vilket medförde att mycket tid tillbringades i bostaden 

(Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews, Tong, Rosenthal, & McDonald, 2013). 

Ensamheten ledde till känslor av isolering när de inte hade någon förtrolig att prata med 

(Chan & Chan, 2011; Martin-Matthews et al., 2013). ”No one hears you. You can utter no 

words in a day of twenty-four hours. You need not say anything. No one will hear you. I just 

talk to myself…The greatest pain is- I feel so isolated” (Chan & Chan, 2011). Isolering 

upplevdes speciellt intensivt i samband med högtider som associerades med social samvaro 
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och familjegemenskap, t ex vid julhelgen (Collins, 2014; Collins, 2018). Det tog tid att vänja 

sig vid tystnaden i hemmet när välbekanta ljud associerade med partnern inte längre hördes 

(Davies et al., 2016.).  

Tidigare hade deltagarna lagat måltider och ätit tillsammans med sin partner i hemmet. 

Måltiden vid bordet blev en rutin för paret vilken fungerade som en naturlig träffpunkt för 

kommunikation och samvaro (Davies et al., 2016; Vesnaver et al., 2016). När partnern dog 

skedde förändringar i deras attityder till mat och matlagning. Många kände en bristande 

motivation till att laga mat när det bara var de själva som skulle äta den (Damianakis & 

Marziali, 2012; Thompson, Tod, Bissell, & Bond, 2017; Vesnaver et al., 2016). Resultatet blev 

att de åt enklare mat än tidigare eftersom de inte ansåg det vara värt besväret att lägga ned 

tid och ansträngning att tillaga en måltid för bara en person. ”In these accounts, food 

purchase, preparation and cooking were regarded as activities linked to family life, not the 

domain of single person” (Vesnaver et al., 2016). I en studie med änklingar visade det sig att 

det inte var maten i sig som var glädjeämnet vid måltider utan det viktiga var den sociala 

aspekten, att få äta tillsammans med någon (Thompson et al., 2017).  Änklingar med få 

sociala kontakter kunde hamna i en utsatt situation för att klara av mathållningen, särskilt 

dem som inte varit engagerade i matlagning när partnern levde (Collins, 2018; Thompson et 

al., 2017). Somliga beskrev hur det kändes emotionellt påfrestande eller allmänt omotiverat 

att sitta och äta ensam vid matbordet sedan partnern dött på grund av det påminde om 

förlusten av partnern (Thompson et al., 2017; Vesnaver et al., 2016).  

De efterlevande behövde ordna många administrativa uppgifter som rörde dödsboet, vilket 

beskrevs som känslomässigt påfrestande, t ex planering för begravningen, meddela 

organisationer och myndigheter om partnerns död, ta bort partnerns namn från konton och 

andra juridiska ärenden (DiGiacomo, Lewis, Phillips, Nolan, & Davidson, 2015). Somliga 

änkor ansåg att dessa bestyr utgjorde den svåraste fasen att ta sig igenom efter partnerns död 

och de fick ofta utföra dem helt själva. Brist på stöd i kombination med nedsatt fysisk 

förmåga försvårade för somliga att ensamma klara den praktiska skötseln av bostaden och bo 

kvar hemma (DiGiacomo et al., 2015; Isherwood et al., 2017). En del flyttade till mindre 

bostäder medan andra fick plats på äldreboende. Men att lämna hemmet kunde upplevas 

känslomässigt uppslitande och vissa som valde att bo kvar riskerade sin hälsa när de själva 

genomförde fysiskt krävande underhåll av bostaden. Änkor uppgav även, till skillnad från 

änklingar, sämre ekonomiska förutsättningar efter partnerns död som skäl till att behöva 

flytta (DiGiacomo et al., 2015).  

5.2 Att komma vidare i livet 

Både änkor och änklingar beskrev förlusten av livspartnern som en känslomässigt smärtsam 

erfarenhet. För att gå framåt i sorgeprocessen mot lindrat lidande och försoning framhöll de 

vikten av att inte dra sig undan mänsklig kontakt utan aktivera- och engagera sig i sociala 

sammanhang samt utveckla nya vanor. De behövde också få tillgång till formellt och 

informellt personligt stöd för att klara de dagliga utmaningar som följde av den nya 

livssituationen. Vägen genom sorgearbetet för att komma framåt i livet medförde en 
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personlig utveckling för de efterlevande i vilken de började se på sig själva med en förnyad 

självbild: som en enskild, självständig person. 

5.2.1 Finna ny mening 

Den efterlevande kunde i början av sorgeprocessen uppleva fortsatt starka band till den döde 

vilket gav dem styrka att ta sig igenom den mest akuta sorgeperioden (Bennet, 2010). En 

upplevelse av att relationen fortlevde förmedlade tröst och kunde visa sig genom 

”kommunikation” med den döde (Damianakis & Marziali, 2012). Att kunna acceptera 

partnerns död underlättade sorgeprocessen och förbättrade möjligheten att uppleva mening 

med sitt eget liv igen (Chan, & Chan, 2011; Damianakis & Marziali, 2012). De som såg 

partnerns död som naturlig eller rimlig hade lättare att acceptera förlusten och kunde i högre 

grad hämta kraft och mening från parets gemensamma förflutna för att hantera sina svåra 

känslor (Chan & Chan, 2011). 

En central punkt i de äldres berättelser om det som hjälpte dem att ta sig fram i livet efter att 

partnern gått bort rör betydelsen av att på det ena eller andra sättet hålla sig aktiv (Chan & 

Chan, 2011; Collins, 2014; Collins, 2018; Damianakis & Marziali, 2012; Davies et al., 2016; 

Holtslander et al., 2011; Isherwood et al., 2017). ”Being active in later -life widowhood 

appears to be integral to the process of letting go of elements of the past and moving on with 

a sense of purpose” (Collins, 2014). Aktiviteter som involverade social kontakt var mest 

betydelsefulla för att deltagarna skulle uppleva livet meningsfullt igen (Chan & Chan, 2011; 

Collins, 2014; Damianakis & Marziali, 2012; Davies et al., 2016; Holtslander et al., 2011; 

Isherwood et al., 2017). ”Being with others and keeping busy were identified as important 

factors that had enabled the construction, or continuation, of a socially engaged and 

meaningful widowed life in the fourth age” (Isherwood et al., 2017). Aktiviteter hjälpte dem 

att hitta en balans mellan svåra stunder av sorg och stunder av lättnad vilket gav dem känslan 

av att ha kontroll på situationen och finna en väg framåt fastän svåra känslor och tankar 

ständigt kom och gick (Holtslander et al., 2011). Att träffa vänner, skriva eller promenera 

hjälpte dem att finna balans. Även andlighet t. ex i form av religion gav känslomässig styrka 

(Damianakis & Marziali, 2012; Holtslander et al., 2011). Samtidigt fanns även behov av 

stunder i avskildhet för att reflektera och bearbeta sin sorg (Holtslander et al., 2011). Olika 

slags frivilligarbete sågs av många som meningsskapande och bidrog till sysselsättning (Chan 

& Chan, 2011; Collins, 2018; Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews et al., 2013). Somliga 

var sedan tidigare med i organisationer kopplade till yrkeslivet, vilket kunde stärka känslan 

av tillhörighet (Collins, 2018). Rutiner och planering av dagarna gav struktur och fungerade 

stabiliserande för affekter. ”Having a plan for the day restored some menaing and purpose in 

their lives, as one said: If I go to bed knowing tomorrow I have to do this or that, even if it’s 

insignificant, I need that to have balance. Keep busy, keep on the go.” (Holtslander et al., 

2011). Deltagarna, särskilt män, nämner vikten av tillgång till och förmåga att köra bil för att 

upprätthålla aktiviteter och social kontakt med sina vänner (Isherwood et al., 2017; Davies et 

al., 2016).  Änklingars sociala aktiviteter involverade ofta måltider tillsammans med vänner 

eller att det fanns möjlighet att äta i samband med sammankomsten (Thompson et al., 2017). 

De var engagerade i gruppaktiviteter t ex inom kyrkan, sport, pensionärsföreningar, 

vinklubbar och dansföreningar. För andra med sämre fysisk rörelseförmåga, både änkor och 
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änklingar, var det viktigt att utveckla rutiner och aktiviteter i det dagliga livet hemma för att 

uppleva struktur och mening, t ex kring hushållsarbete eller fritidssysslor som utfördes 

inomhus (Isherwood et al., 2017).  

5.2.2 Att ge och få stöd 

Stora skillnader förekom mellan deltagarna i fråga om deras hälsotillstånd och förmåga till 

självständighet. Somliga bodde hemma helt utan hjälp medan andra i varierande grad 

behövde någon form av personligt stöd. Hjälpbehovet tilltog ofta i takt med åldern, något 

som var speciellt tydligt i en studie där deltagarna var 85 år eller äldre (Isherwood et al., 

2017). Formellt stöd innebar insatser från samhället, t ex hemtjänst, medan informellt stöd 

kom från familjemedlemmar, vänner och bekanta. Det är det informella stödet, i form av 

socialt- och praktiskt stöd, som främst kommer fram i deltagarnas berättelser.  

Kontakten med den närmaste familjen, ofta vuxna barn, förmedlade värdefullt socialt stöd till 

deltagarna (Collins, 2018; Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews et al., 2013). Familjens 

betydelse tenderade att öka ju äldre deltagarna blev och förmedlade alltmer praktiskt stöd i 

form av assistans med olika praktiska göromål. Att komma närmare barnen för att kunna få 

sällskap och hjälp från dem beskrevs som den främsta anledningen till byte av bostad hos 

deltagare i studien med änkor och änklingar som var 85 år eller äldre (Isherwood et al., 

2017). ”My daughter is a very good daughter and takes very good care of me. I consider 

myself extremely lucky. She lives close by…she’s five minute drive from here…” (Martin-

Matthews et al., 2013). Närhet till barnen bidrog till att öka deras känsla av trygghet. När de 

äldre inte längre kunde köra bil fick de hjälp från familjemedlemmar som skjutsade dem till 

sociala aktiviteter, affärer eller gjorde ärenden. En skillnad kunde ses mellan söner och 

döttrar gällande vilken sorts hjälp de i första hand bistod föräldern med. Döttrar hjälpte dem 

i första hand genom att handla, ordna mat och skjutsa medan söner utförde reparationer i 

hemmet och skötte trädgårdsarbete (Isherwood et al., 2017). Samtidigt var somliga 

reserverade till att be barnen om hjälp för de kände att de inte ville belasta dem med sina 

behov men de var tacksamma och önskade återgälda barnen för hjälpen de bistod med 

(Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews et al., 2013). Det gjorde att de flesta äldre sökte 

efter möjligheter och tillfällen där de i sin tur kunde göra något för sina söner och döttrar. De 

stöttade barnen exempelvis genom att hälsa på dem, hjälpa dem i trädgården, handla, utföra 

hushållsaktiviteter, ge råd och hjälpa dem ekonomiskt. Förutom barnen utgjorde vänner den 

främsta källan för socialt- och praktiskt stöd (Collins, 2018, Davies et al., 2016; Holtslander 

et al., 2011; Martin-Matthews et al., 2013; Thompson et al., 2017). ”I can’t think of anybody 

better than the local community and my friends, they are the people who have been my 

salvation…” (Thompson et al., 2017). Somliga brottades med skuldkänslor för att inte ha gjort 

tillräckligt för partnern medan hen levde (Damianakis & Marziali, 2012; Holtslander et al., 

2011). För dem var det angeläget att i samtal få uttrycka sina tankar och känslor för någon 

annan. Vänners stöd och hjälp hade vanligen karaktären av ömsesidighet som blev till nytta 

för både givare och mottagare (Collins, 2018; Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews et al., 

2013). Trots sviktande hälsa bland många av de äldre visade de ett starkt engagemang för att 

hjälpa andra (Holtslander et al., 2011). I Isherwood et al. (2017) beskrev deltagarna vikten av 

att veta vem de kan vända sig till i en nödsituation och här betonades grannars betydelse, 
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speciellt om barnen bodde långt borta. Överenskommelser med grannar om att ömsesidigt se 

efter varandra och uppmärksamma om något inte står rätt till ökade tryggheten i hemmet. 

5.2.3 Personlig utveckling 

Att förlora sin livspartner var för många av deltagarna en omvälvande upplevelse som ställde 

krav på deras resiliens och förmåga att anpassa sig till den nya livssituationen. När ett väl 

etablerat livsmönster, från den ofta långa relationen med partnern, tog slut erfordrades en 

personlig utveckling hos den efterlevande för att kunna inrätta sitt liv efter de nya 

livsförutsättningarna. En del av den personliga utvecklingen innefattade förändringen av 

identitetsuppfattningen. En diskrepans mellan deltagarnas inre identitetsuppfattning och 

den faktiska verkligheten skapade en klyfta som behövde överbryggas för att deltagarna 

skulle kunna hitta tillbaka till sig själva igen. Att identifiera sig som ensamstående och änka 

respektive änkling involverade en personlig kamp och process där det handlade om att i små 

steg lätta banden till den döde (Bennet, 2010). Den här processen kunde påverkas av fysiska 

attribut såsom partnerns tillhörigheteter. Medan de var betydelsefulla minnen för den 

efterlevande kunde de även hämma utvecklandet av ny identitetskänsla eftersom de påminde 

om partnern och livet som varit. Hemmiljön, som varit parets gemensamma bostad, kunde 

också ha en bromsande inverkan på bildandet av ny identitetskänsla och somliga gynnades i 

sin personliga utveckling av att flytta. 

Deltagarna betonade att de önskade kunna leva så självständigt som möjligt fast de förlorat 

sin livspartner (Bennet, 2010; Isherwood et al., 2017; Martin-Matthews et al., 2013). För att 

bevara sitt oberoende och anpassa sig till livet som ensamstående behövde de utveckla sina 

vanor och söka nya bekantskaper och intressen. ”You’ve got no local friends now, you’ve got 

neighbours who don’t want to know. So…I then had to explore other fields. So I play bridge 

on Wednesday, I swim on Friday and…I’ve got an art class once a month and the pensioner’s 

they meet in [town] once a month” (Collins, 2018). Somliga änklingar såg en fördel med att 

de under tiden som vårdare tvingats ta mer ansvar för sysslor i hemmet och på så vis 

förberetts för att klara sig själva hemma senare (Collins, 2018; Thompson et al., 2017). Att 

klara av sysslor som tidigare varit förbehållet partnern stärkte processen mot en förnyad 

identitet (Damianakis & Marziali, 2012). Änkor berättade hur de nya erfarenheterna av 

självtillräcklighet i hemmet ökade deras självförtroende och inspirerade dem att engagera sig 

i nya sociala intressen som att resa, gå med i föreningar, börja med en ny hobby eller 

frivilligarbete (Bennet, 2010). Somliga beskrev deras personliga framsteg som att börja ett 

nytt kapitel i livet (Damianakis & Marziali, 2012). Andra änkor berättade hur de upplevde en 

ny frihet att styra över sina liv och sin tid som ensamstående när de inte behövde tillbringa 

tid i köket för att laga parets gemensamma måltider (Bennet, 2010; Vesnaver et al., 2016). En 

del upplevde begränsningar för att utveckla sig själva och sina intressen på grund av 

uppfattningar i samhället eller hos andra människor som föreskrev hur de lämpligast skulle 

bete sig som änkor eller änklingar (Bennet, 2010; Davies et al., 2016). Att utvecklas och gå 

vidare i livet efter att partnern dött kunde även leda till skuldkänslor och kännas som ett svek 

mot partnern och det liv de byggt upp tillsammans (Damianakis & Marziali, 2012). Därför var 

det viktigt för de efterlevande att under processen av personlig utveckling hedra sin förlorade 

livspartner och på ett vördnadsfullt sätt bevara minnet av det liv de levt tillsammans 
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(Damianakis & Marziali, 2012; Holtslander et al., 2011). ” […] A friend of mine has now 

remarried but he still goes to his wife’s grave with flowers everyday” (Damianakis & Marziali, 

2012). Att finna en balans mellan att leva i minnen från förr och sträcka sig mot framtiden 

hjälpte dem vara närvarande i nuet och gynnade deras personliga utveckling (Holtslander et 

al., 2011). 

6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet förs en kritisk argumentation där styrkor och svagheter blir belysta i 

fråga om arbetets resultat, metod och etik. Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och vårdvetenskaplig teori som framställts i bakgrundsavsnittet. Vidare diskuteras 

metoden genom att undersöka fördelar och nackdelar i det valda förfarandet och sist 

presenteras en etikdiskussion kring etiska aspekter som övervägts under arbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att utifrån äldre människors berättelser beskriva deras 

erfarenheter av att ha förlorat sin livspartner. I resultatet framkom att änkorna och 

änklingarna efter förlusten upplevde ett lidande med svåra känslor och tankar, ibland även 

sådana de inte väntat sig. De kände sig vilsna angående sin identitet, kände sig ensamma och 

upplevde att livet förlorat sin mening. I resultatet framkom även änkors och änklingars 

beskrivningar av handlingssätt för att hantera sorgen och anpassa sig till änkeståndet. De 

lyfte fram sociala relationer och aktiviteter som viktigast för att uppleva mening igen. Stöd 

och hjälp från familj och vänner var betydelsefullt och likaså att själv hjälpa andra. Det 

framgick att den nya livssituationen krävde förändringar av deltagarnas tankar och 

handlingssätt som ledde till en personlig utveckling.  

I resultatet framkom att en påtaglig konsekvens av att förlora sin livspartner berörde den 

egna identiteten. Många änkor och änklingar beskrev hur de fick svårigheter med att 

definiera vilka de själva var utan partnern. En del hade varit gifta hela livet och att förlora 

partnern kändes som att bokstavligt talat förlora en del av sig själv. I tidigare forskning 

beskrev yngre änkor liknande erfarenheter när deras partner dog (Lowe & Mc Clement, 2011; 

Taylor & Robinson, 2016). De yngre änkorna hade levt tillsammans med partnern under 

kortare tid än de flesta deltagarna i resultatet men hade trots det svårigheter att hitta sin 

identitet utan mannen. När fenomenet kopplas till Erikssons (1994) omvårdnadsteori 

bekräftas behovet av ett helhetsperspektiv i synen på människa och hälsa för att förstå 

änkorna och änklingarna i deras totala livssammanhang och hur de relaterar till det. Det 

känslomässiga engagemanget i relationen verkar ha större betydelse för sammansmältning 

av identitet hos paren snarare än tidslängden av relationen då fenomenet framkom i studier 

med både äldre och yngre deltagare. Resultatet visade att de flesta deltagarna vårdat sin 
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partner under en kortare eller längre period av sjukdom som föregick frånfället. Uppgiften 

hade integrerats med deras identitet och när ansvaret för partnern upphörde visste de inte 

längre vilka de var. De kände inte igen sig själva. I tidigare forskning framkom att även yngre 

änkor vårdat sin partner men de uttryckte ingen koppling mellan den uppgiften och identitet 

(Lowe & Mc Clement, 2011). Kanske gjorde deras ansvar för barnen att identiteten som 

vårdare inte fick utrymme att växa till. Att sorg påverkar identitetsuppfattningen bekräftas av 

Love (2007) som menar att förlusten av en närstående kan leda till behov av att omdefiniera 

sig själv, omgivningen och framtiden. Däremot beskrevs inte förändringar i 

identitetsuppfattningen som en del av det naturliga åldrandet. Tidigare forskning om äldre 

och åldrande visade att åldrande inte fick deltagarna att känna sig gamla även om kroppen 

och utseendet skilde sig från förr (De Juan Pardo et al., 2018; Kalfoss, 2017; Shaw & 

Langman, 2017). Kroppen och utseendet, menade de, gav inte en rättvis bild av vilka de var 

utan på insidan kände de sig likadana som när de var yngre. Det kan nämnas att de flesta 

deltagarna i de studierna inte var änkor eller änklingar. 

Resultatet visade att förlusten av partnern fick de efterlevande att uppleva livet som 

meningslöst. Saknaden gjorde att livet tycktes ha förlorat sitt syfte. Det kan associeras till vad 

Eriksson (1994) kallar livslidande, som kan aktualiseras vid händelser vilka berör 

människans hela livssituation eller när det som tidigare varit en självklar del av livet 

försvinner. Lidandet får den drabbade att ifrågasätta både död och liv på ett existentiellt plan. 

Eriksson (1994) hävdar även att lidande i sig självt är ont men att det kan ges en mening av 

den som lider. Love (2007) bekräftar att sorgereaktioner med existentiell karaktär är normalt 

vid förlusten av en närstående och att de ofta leder till en omvärdering om vad som är 

betydelsefullt i livet. Bristen på mening hos deltagarna i resultatet förstärktes av att uppgiften 

som vårdare tog slut, en syssla som enligt deltagarna fyllde dagarna med innehåll och gav 

syfte och struktur för vardagen. Enligt tidigare forskning om yngre änkor kände de också 

meningslöshet och hopplöshet efter partnerns död men de hade en stark motiverande 

drivkraft för livet till skillnad från änkorna i resultatet och det var omsorgen om sina barn. 

Ansvaret för barnen krävde att de flyttade fokus från sig själva vilket hjälpte dem ta sig 

igenom svåra stunder (Khosravan et al., 2010; Taylor & Robinson, 2016). I resultatet 

framgick att äldres förmåga till acceptans av partnerns död hämmades om omständigheterna 

kring dödsfallet gjorde att det uppfattades som onaturligt eller olustigt. Det bekräftas i 

tidigare forskning av Wilson et al., (2018) vilken påvisade att kraftigare upplevelse av sorg 

hos deltagare som drabbats av förlust korrelerade med sämre omständigheter kring själva 

dödsfallet. En god, naturlig, död tycks alltså ge bättre förutsättningar att hantera sorgen efter 

närstående, något som kan vara av särskilt intresse inom palliativ vård.  

I resultatet framkom att änkorna och änklingarna upplevde brist på samvaro och stöd i den 

nya livssituationen som uppstått efter partnerns död. Många uppgav att sociala relationer 

med vänner förändrades eller tog slut när de blev ensamstående och inte längre kunde umgås 

parvis med sina gamla vänner. I tidigare forskning beskrev yngre änkor liknande sociala 

följder när de förlorade sin partner vilket tvingade dem att aktivt söka efter nya vänner (Lowe 

& Mc Clement, 2011; Taylor & Robinson, 2016). Deltagarna i resultatet tycktes söka efter nya 

kontakter i mindre omfattning än yngre änkor och änklingar vilket gjorde dem mer utsatta 

för ensamhet och isolering. En av flera tänkbara förklaringar kan vara sviktande fysisk hälsa 

som försvårade för dem att lämna hemmet. Indraget körkort på grund av ohälsa eller 
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oförmåga att köra bil ökar beroendet av kommunala färdmedel, familjemedlemmar eller 

vänner för att transportera sig och i resultatet nämnde särskilt änklingarna vikten av tillgång 

till bil för att upprätthålla sociala kontakter. Tidigare forskning om äldre och åldrande 

associerar ensamhet med negativa följder för förmågan att hantera svåra livshändelser. Så 

visade Hildon et al., (2010) att tillgången till sociala relationer och att känna delaktighet i 

samhället var två faktorer som stärkte förmågan till adaption vid negativa livshändelser. I 

Halaweh et al., (2018) betraktades sociala relationer som en positiv kraft som inverkade 

positivt på äldres attityd till livet och fungerade som en buffert vid nedstämdhet. Betydelsen 

av sociala relationer bekräftas även i vårdvetenskaplig teori då Eriksson (2000b) menar att 

människan är social och längtar efter gemenskap med andra. I resultatet framkom att 

måltiderna med partnern varit en betydelsefull social daglig händelse för änkorna. Utan 

partnerns sällskap fann de måltiderna emotionellt påfrestande och de förlorade motivationen 

för matlagning. Vid en jämförelse med tidigare forskning om åldrande framhöll äldre 

hälsosamma matvanor som en viktig del i strävan för att bevara hälsan (Halaweh et al., 

(2018). Resultatet visade också att deltagarna upplevde otillräckligt stöd från omgivningen i 

samband med dödsfallet t ex med planering av begravningen och att ordna med juridiska 

spörsmål, åtgärder som för dem upplevdes känslomässigt påfrestande. Brist på stöd i 

kombination med försämrad ekonomi eller nedsatt hälsa gjorde även att somliga änkor och 

änklingar blev tvungna att byta bostad eller flytta till äldreboende. Sjuksköterskor som 

kommer i kontakt med äldre i behov av stöd har ansvar för att upplysa om vilket stöd de är 

berättigade till och se till att hjälpinsatserna samordnas (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Relaterat till tidigare forskning har det visats att autonomi och att kunna bo kvar 

hemma hör till det mest betydelsefulla när äldre beskriver kriterier för en god ålderdom (De 

Juan Pardo et al., 2018; Halaweh et al., 2018; Shaw & Langman, 2017; Tkatch et al., 2017).  

I resultatet framkom att änkorna och änklingarna behövde återfå känslan av meningsfullhet i 

tillvaron för att kunna hantera sorgen och se en framtid efter partnerns död. Att acceptera 

partnerns död underlättade för dem att uppleva mening i nuet och hjälpte dem hämta styrka 

och tröst från parets gemensamma förflutna. Tidigare forskning om sorg bekräftar att en 

koppling existerar mellan progression i sorgeprocessen och upplevelse av mening på så sätt 

att sorgearbetet främjas när den drabbade kan se en mening med det som hänt (Holland & 

Neimeyer, 2010; Love, 2007). Ur vårdvetenskaplig synvinkel utgör meningsskapande i 

lidandet en del i lidandets drama som för fram mot försoning (Eriksson, 1994). Dessutom 

beskriver Eriksson (2014) betydelsen av att känna mening i sitt liv som ett grundläggande 

begär sprunget ur människans innersta drivkrafter. För att lindra lidande tycks det utifrån 

ovanstående vara en viktig uppgift för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal att hjälpa 

änkor och änklingar finna mening efter förlusten av livspartnern. Resultatet visade att hålla 

sig aktiv och sysselsatt i olika sociala sammanhang var centralt för att uppleva livet 

meningsfullt igen. Aktiviteter av olika slag skapade social kontakt och gjorde att deltagarna 

för tillfället fick något annat att tänka på än partnern. Att vara sysselsatt hjälpte dem att steg 

för steg släppa taget om det förflutna och se det meningsfulla i framtiden. Tidigare forskning 

om äldre och åldrande bekräftar positiva associationer för hälsa och välbefinnande med 

aktivitet och sysselsättning. I Halaweh et al. (2018) och Shaw och Langman (2017) uppger 

äldre en aktiv ålderdom som avgörande för att bevara fysisk och psykisk hälsa. Shaw och 

Langman (2017) stödjer också resultatets utfall i fråga om vikten av att skapa nya dagliga 
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rutiner och att planera dagens innehåll som främjande för upplevelsen av mening. Vidare 

visade resultatet att aktiviteter inte enbart behövde handla om rekreation utan många 

nämnde frivilligarbete som en källa till motivation och syfte. Liknande uppfattningar 

redovisades även i tidigare forskning där många äldre uppgav frivilligarbete som ett sätt att få 

en uppgift och känna sig behövda efter avslutad yrkeskarriär (Halaweh et al., 2018; Shaw & 

Langman, 2017; Tkatch et al., 2017). 

I resultatet framkom att den närmaste familjen och vänner fungerade som ett avgörande stöd 

för änkorna och änklingarna i livssituationen som följde efter partnerns död. Den närmaste 

familjen, oftast vuxna barn, var en värdefull social kontakt och hjälpte dem också med 

allehanda praktiska göromål. Det bekräftas av Bellamy (2014) som visade att informellt stöd 

från familj och vänner upplevdes mer värdefullt än formellt stöd t ex i sjukhusets regi för 

äldre som förlorat en närstående. Studien visade också att de äldre erfor viktigt informellt 

stöd genom intresseföreningar och intresseorganisationer, t ex pensionärsföreningar och 

andra sociala föreningar, eller genom kyrkans verksamhet. Utifrån Patientlagen (SFS 

214:821) ska sjuksköterskan i kontakt med äldre respektera deras autonomi och integritet 

och vårdåtgärder genomföras i samråd. Med tanke på att deltagarna i resultatet inte 

värderade formellt stöd speciellt högt behöver sjuksköterskan vid möten med äldre som 

berövats sin livspartner vara lyhörd för vilken sorts stöd just de behöver och önskar. Kanske 

är det viktigare att sjuksköterskan hjälper dem att finnas med i ett socialt sammanhang än 

förmedlar kontakt med samtalsterapeut eller sorggrupper. I tidigare forskning beskriver 

yngre änkor och änklingar på liknande sätt som änkorna och änklingarna i resultatet familjen 

och vänner som det viktigaste stödet efter dödsfallet men de lyfter även fram vikten av 

professionellt stöd som terapi och sorggrupper (Doherty & Scannell-Desch, 2008; Taylor & 

Robinson, 2016). Tidigare forskning om åldrande visade att goda relationer med familj och 

vänner inverkade positivt på äldres upplevelse av välbefinnande och åldrande men i de 

studierna hänvisade deltagarna inte i lika hög grad till barnen utan refererade ofta till 

partnern som en viktig social supporter (Halaweh et al., 2018; Tkatch et al., 2017). Vidare 

framkom i resultatet att deltagarna var rädda för att relationen med barnen skulle äventyras 

om de belastade dem för ofta med sina behov och därför avstod somliga från att be dem om 

hjälp ibland. Det bekräftas av de Juan Pardo et al. (2018) där somliga äldre medvetet bad 

andra om hjälp istället för barnen, t ex för att handla, så att den goda familjerelationen inte 

skulle riskeras. Resultatet visade också att deltagarna ofta uppvisade en osjälvisk 

livsinställning och gärna stod till förfogande för andra även om de själva led av sviktande 

hälsa. Deras vänskapsrelationer kännetecknades av en ömsesidighet som gynnade både 

givare och mottagare när de på olika sätt stöttade varandra. Detta bekräftades av Tkatch et al. 

(2017) som menade att äldres ömsesidiga support till varandra var ett förfarande som 

främjade deras möjligheter att bevara hälsa och välbefinnande.  

Slutligen visade resultatet att förlusten av livspartnern förde med sig en personlig utveckling 

för änkorna respektive änklingarna. För att klara omställningen från att leva i parrelation till 

ensamstående behövde de förändra både hur de såg på sig själva och de vanor och 

livsmönster som hörde samman med den tidigare parrelationen. Detta kan kopplas till 

Erikssons (1994) teori där lidande beskrivs som en människas kamp mellan sin nuvarande 

situation och hur hon önskar att det är och mellan det som hon uppfattar som ont respektive 

gott i livssituationen. Kampen blir en utmaning som kan leda till växt och utveckling för den 
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lidande människan och innehålla såväl livsstilsförändringar som förnyad självbild. Enligt 

Eriksson (1994) är målet för kampen lindring genom försoning med lidandet, vilket innebär 

att det onda som skett integreras med aktuellt liv till en ny upplevelse av helhet och mening i 

tillvaron. Love (2007) menar att sorgearbetet ofta leder till en omvärdering av tidigare 

ståndpunkter och livsuppfattningar och en upplevelse av att växa som människor. Resultatet 

visade vidare att när partnern dog blev många ensamma om att sköta allt i hemmet men för 

dem som klarade det blev erfarenheten ett lyft för självförtroendet och inspirerade dem att 

utveckla nya vanor, intressen och kontakter t ex resa, gå med i föreningar, börja med en ny 

hobby eller frivilligarbete. Somliga kunde emellertid känna sig begränsade i sin utveckling på 

grund av andras uppfattningar om hur en änka eller änkling lämpligast skulle bete sig. 

Paralleller kan dras till ålderism som visar sig som fördomar, diskriminering eller stereotypa 

föreställningar om människor enbart baserat på att de är äldre. I tidigare forskning om 

åldrande visade det sig att äldre upplevde sig bemötta med stereotypa attityder t ex i affärer 

eller jobbsammanhang eller betraktades som okunniga och sinnessvaga människor (Shaw & 

Langman, 2017). Stigma som följd av änkestånd påvisades av Khosravan et al. (2010) som 

menade att negativa attityder till yngre änkor i Iran förekom i hela samhället och gjorde att 

deras möjligheter till social utveckling och interaktion med andra begränsades.  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre människors erfarenheter av att ha förlorat 

sin livspartner. För att bäst kunna ta del av och förstå erfarenheter valdes en studiedesign 

med kvalitativ ansats. I studier med kvalitativ design genereras data med deltagarnas egna 

ord och formuleringar vilket ger möjlighet att få en djupare bild och förståelse för deltagarnas 

personliga upplevelse av fenomenet och dess sammanhang än vid studier med kvantitativ 

ansats vars data representeras av siffror i olika former (Henricson & Billhult, 2017). För att 

svara på syftet gjordes en litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) av tolv 

vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar. Antalet artiklar svarar upp mot det vetenskapliga 

kravet att en litteraturstudie ska baseras på minst tio artiklar för att betraktas som 

meningsfull och giltig (Willman & Stoltz, 2017). Examensarbetet hade även kunnat utformas 

som en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) genom att presentera en översikt över relevant 

forskning i ämnet. Risken med en sådan ansats är att den inte i samma utsträckning skapar 

fördjupad förståelse för personliga erfarenheter eftersom även kvantitativa studier används, 

varför metoden valdes bort. Istället för litteraturstudie kunde ett arbetssätt med intervjuer av 

äldre människor kunnat genomföras för att svara på syftet men den metoden kunde inte 

väljas på grund av arbetets begränsade tidsram. Egna intervjuer kunde ökat trovärdigheten 

hos examensarbetet eftersom de skulle ge direkt tillgång till deltagarnas ord utan mellanled i 

form av andra forskares bearbetning. Examensarbetet utformades utifrån änkors och 

änklingars perspektiv för att först och främst kunna ta del av erfarenheter från dem som 

själva förlorat sin livspartner.  

Artiklarna i litteraturstudien hämtades från de vetenskapliga databaserna CINAHL Plus och 

PubMed. Till en början söktes bara efter artiklar i CINAHL Plus men när det observerades att 

artiklar återkom fastän sökorden varierades användes även PubMed för att bredda 
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sökstrategin. Innan syftet bestämdes till att beskriva äldres erfarenheter av att ha förlorat sin 

livspartner undersöktes om det även fanns material i databaserna som beskrev 

sjuksköterskors eller vårdpersonals erfarenheter av vård eller stöd till äldre änkor och 

änklingar men urvalet upplevdes vara begränsat. Bland dem som hittades var de flesta 

kvantitativa studier som handlade om utvärderingar av specifika interventioner och beskrev 

inte vårdpersonals personliga erfarenheter. Under den inledande litteratursökningen 

hittades även en del forskning som kunde svara på syftet men var äldre än från 2010. Det kan 

ifrågasättas om det var relevant att hålla fast vid avgränsningen artiklar från 2010 och framåt 

i den egentliga sökningen då några år äldre forskning kring äldres erfarenheter av att förlora 

sin livspartner antagligen inte hade uppvisat några avgörande skillnader jämfört med nyare. 

Även under den egentliga litteratursökningen, efter att syftet för examensarbetet fastslagits, 

upplevdes svårigheter att hitta lämpligt material inom de inklusionskriterier och 

avgränsningar som angivits på grund av att ett betydande antal av artiklarna i träfflistorna 

var kvantitativa och därmed inte möjliga att använda i en litteraturstudie enligt Evans (2002) 

metod. Under sökprocessen visade det sig att betydligt mer forskning fanns tillgängligt om 

kvinnors erfarenheter av att förlora sin livspartner än om mäns erfarenheter vilket medförde 

att kvinnor blev överrepresenterade i materialet till litteraturstudien. De studier som valdes 

ut representerade berättelser från 208 kvinnor och 76 män. Det är möjligt att analysen gett 

ett annorlunda resultat med andra teman och subteman om det varit en jämnare 

könsfördelning. Samtidigt bidrar skillnader t ex i medellivslängd mellan kvinnor och män att 

det finns fler änkor än änklingar i samhället överlag, något som dels kan förklara skillnaden i 

tillgänglig forskningslitteratur och dels styrker trovärdigheten i resultatet.  

För att resultatet av litteraturstudien ska bli trovärdigt behöver de utvalda artiklarna hysa 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Enligt Willman och Stoltz (2017) bör en 

granskningsmall användas för att underlätta kvalitetsgranskningen av artiklarna i en 

litteraturstudie. En mall av Friberg (2012) med 14 frågeställningar valdes som hjälp för att 

bedöma kvalitativa artiklars vetenskapliga kvalitet. Förfarandet gav en tydlig överblick över 

de granskade artiklarnas vetenskapliga kvalitet och frågorna samt svaren och poängen för 

varje artikel framgår i en kvalitetsgranskningstabelltabell i bilaga B. Samtliga artiklar 

bedömdes ha tillräcklig kvalitet för att inkluderas i litteraturstudien och fick mellan 10 och 14 

poäng av 14 möjliga. Alla artiklarna svarade på syftet men var inte homogena i 

framställningen av ämnet utan skilde sig åt i fråga om syfte och fokus. Ämnet togs upp ur ett 

flertal olika perspektiv vilket gjorde att det initialt upplevdes svårt att i analysprocessen 

utläsa likheter och skillnader utifrån nyckelfynden. Efterhand upptäcktes gemensamma 

fenomen men det kan konstateras att det hade varit en fördel att vara två författare i 

arbetsprocessen för att kunna diskutera materialet och få ett bredare perspektiv på texten än 

sin egen synvinkel. Polit och Beck (2016) nämner självreflektion under forskningsprocessen 

som ett redskap för att komma till rätta med förförståelse och egna föreställningar om 

datamaterialet vilket annars kunde leda till felaktiga slutsatser. Nyckelfynden översattes från 

engelska till svenska med hjälp av online språklexikon bab.la samt Glosbe varvid en strävan 

fanns att översättningen skulle vara textnära gentemot originaluttrycket för att minimera 

uppkomst av omtolkningar enligt Evans (2002) anvisningar. Vissa ord och uttryck var trots 

tillgång till dessa lexikon svåra att översätta till lämplig svenska och risken finns att de 

feltolkades. 
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Trovärdighet är ett grundläggande kvalitetsmått när det gäller kvalitativa studier som 

inrymmer flera olika begrepp för att beskriva deras kvalitet, till exempel giltighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Polit & Beck, 2016). Enligt Polit och Beck (2016) är en förutsättning för 

att kunna bedöma studiers trovärdighet att alla steg i forskningsprocessen noggrant har 

beskrivits och redovisats i publikationens olika delar. I detta arbetet har styrkor och 

svagheter öppet redovisats för att styrka litteraturstudiens trovärdighet och ge läsaren större 

möjlighet att göra en egen värdering om resultat och slutsatser verkar rimliga. Analysen har 

skett med minimal omtolkning av data och en strävan har funnits att lägga förförståelse och 

egna uppfattningar åt sidan för att göra resultatet så rättvisande och pålitligt som möjligt. 

Arbetets giltighet representerar huruvida studiens resultat kan anses vara sant och rimligt 

och stärks av författarens objektiva förhållningssätt och att artiklarnas lämplighet har 

granskats vad gäller vetenskaplig kvalitet och syfte för studien. Samtidigt förekom betydande 

skillnader mellan artiklarnas inriktning av ämnet vilket försvårade analysen och kan ses som 

en svaghet i sammanhanget. Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2016) i vilken grad 

resultatet kan tillämpas även i andra grupper eller sammanhang jämfört med dem som 

studerats. De tolv artiklarna som analyserades var gjorda i fem länder och representerade 

totalt fyra världsdelar. Trots den geografiska spridningen av forskningen och skillnader 

mellan artiklarnas syften kunde gemensamma data från artiklarnas resultat urskiljas som 

formulerades som teman och subteman. Det indikerar att de fenomen som beskrivits i 

arbetets resultat kan antas vara allmängiltiga och överförbara till länder vars förhållanden 

liknar dem som representeras i studien. Samtidigt kan resultatet ha påverkats av att 

kvinnliga deltagare var överrepresenterade i studierna vilket gör det oklart i vilken grad det 

verkligen är representativt för män.     

6.3 Etikdiskussion 

Under skrivprocessen fanns en strävan att bearbeta studiematerialet enligt forskningsetiska 

riktlinjer beskrivna i CODEX (2019) genom att inte plagiera, förvränga eller fabricera något i 

materialet. För att tydliggöra ursprunget till påståenden och formuleringar i texten användes 

referenser som hänvisades till enligt APA-manualen. Materialet översattes textnära från 

engelska till svenska för att minimera eventuell omtolkning av texten. Trots tillgång till 

språklexikon var vissa engelska ord och uttryck svåra att översätta till passande svenska 

varvid risken finns att något eller några av dessa feltolkades.  Målsättningen under hela 

arbetsprocessen var att använda ett objektivt förhållningssätt där förförståelse och egna 

attityder om ämnet lades åt sidan.  Studierna konstaterades vara fackgranskade efter kontroll 

i ULRICHSWEB vilket säkerställer deras status som vetenskapliga texter och inbegriper att 

de utförts med etiskt korrekta metoder. Dessutom gjordes en manuell granskning enligt mall 

av Friberg (2012) som visade att artiklarna uppfyllde relevanta kvalitetskrav. Att de 

analyserade studierna använt etiska metoder och förhållningssätt i tillvägagångssättet var en 

förutsättning för att tas med i examensarbetet. Samtliga deltagare i de analyserade studierna 

uppgavs ha deltagit frivilligt, vilket är ett krav i Sverige för forskning som involverar 

människor (CODEX, 2018). En konsekvens av frivillig medverkan är dock att forskarna bara 

får data från just de individer som visat intresse för studien. De som tackade nej, hur tänkte 

de? Varför var inte de intresserade? Kanske skulle de som avböjt att vara med i forskning 
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uttrycka andra åsikter eller tankar än de som frivilligt ställde upp och därmed påverka 

resultatet i en annan riktning. Med det perspektivet finns risken att både de enskilda 

studiernas trovärdighet och detta arbetets trovärdighet kan ifrågasättas, särskilt i fråga om 

överförbarhet.  

7 SLUTSATS 

Förlusten av livspartnern var en omskakande livshändelse som medförde förändrade 

livsförutsättningar och orsakade en kamp för de efterlevande att bemästra de utmaningar 

den nya livssituationen förde med sig. Många av änkorna och änklingarna upplevde en 

identitetskris då deras självuppfattning under åren sammanflätats med partnern vilket fick 

dem att fråga sig vilka de själva var när inte partnern fanns med längre. Förlusten ledde till 

känslor av meningslöshet vilket resulterade i ett ökat andligt engagemang och sökande efter 

mening med livet och döden. Alla fick inte tillräckligt stöd från omgivningen när partnern 

dött utan plågades av ensamhet och betungades av praktiska göromål som de på egen hand 

måste ombesörja. Samtidigt framstod stödet från familj och vänner som centralt för att de 

skulle orka med sin nya livssituation, både socialt och praktiskt. Medverkan i sociala 

aktiviteter och sociala sammanhang hjälpte deltagarna att återfå känslan av mening i livet, 

vilket var viktigt för att komma framåt i sorgearbetet. Trots den emotionella påfrestning det 

innebar att förlora sin livspartner var det en komplex erfarenhet som även tillförde mening 

genom att många utvecklades och växte som människor.  

Äldres behov av stöd efter förlust av sin livspartner gör det angeläget för sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal att noggrant undersöka förutsättningarna för självständigt liv avseende 

nutrition, socialt nätverk och familjerelationer. Då de äldre helst ville bo kvar hemma och 

autonomi visade sig betydelsefullt för deras välbefinnande bör beslut kring boendet vara 

grundligt motiverade och ske i samförstånd men änkan respektive änklingen. Sjuksköterskor 

och omvårdnadspersonal bör även uppmuntra änkor och änklingar till delaktighet i sociala 

sammanhang då vänner och familj upplevdes som ett effektivare stöd i sorgeprocessen än 

hjälpinsatser som samtalsterapi. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet visade att äldre önskar bevara autonomi och oberoende så länge som möjligt, även 

när de förlorat sin livspartner, därför är mer forskning motiverat om vad som kan underlätta 

för äldre att bo kvar hemma. Till exempel kan det undersökas om hemsjukvårdens roll kan 

utökas eller omstruktureras eller om nya typer av boendeformer kan bildas där de äldre 

fortfarande kan ha privatliv men ändå få stöd och hjälp i enlighet med sina behov. Det är 

väsentligt inte bara ur individens perspektiv utan även samhällsekonomiskt att hållbara 

lösningar för äldre att bo kvar hemma skapas jämfört med om de äldre bor på institution. 
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Den pågående demografiska förändringen som äger rum i Sverige och många andra länder 

ger ytterligare anledning till vidare forskning om detta då allt fler äldre kommer att behöva 

samhällets resurser i form av vård eller omsorg. I den vetenskapliga litteraturen är änklingars 

förhållanden betydligt mindre beforskat än änkors vilket motiverar till vidare studier om 

mäns situation som förlorat sin livspartner. I Sverige stiger dessutom medelåldern för män i 

snabbare takt än för kvinnor, en utveckling som kan medföra att andelen änklingar ökar i 

förhållande till änkor. Tidigare forskning har visat att resiliens hos äldre är en skyddande 

faktor vid svåra livshändelser. Vidare forskning är motiverat om vad som kännetecknar 

resiliens hos äldre och hur sjuksköterskor kan medverka till att stärka deras resiliens i syfte 

att göra dem bättre rustade för svåra livshändelser som att förlora sin livspartner. 
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or 
perceptions 
or attitudes 
or views or 
perspectives) 
AND (elder 
or older or 
elderly) AND 
qualitative 
AND ( 
widowhood 
or widow or 
widower) 

2010-2018, 
engelska 

40 7 2 10 
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 BILAGA B - KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Frågor Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Finns det ett tydligt 
problem formulerat?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 
omvårdnads vetenskaplig 
teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Är syftet tydligt 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden tydligt 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersökningspersonerna 
eller situationerna 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs det hur data har 
analyserats? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och 
teoretiska utgångspunkter 
hänger ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar resultatet på 
syftet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat 
studiens resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tydliga 
argument? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 
metoddiskussion? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Finns det en återkoppling 
till 
omvårdnadsvetenskapliga 
utgångspunkter? 

Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej Nej  Nej  Nej  Nej  Ja Nej 

Sker en återkoppling till 
det praktiska vårdarbetet? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Total poäng 10 11 12 12 12 12 12 12 12 10 14 11 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS  

Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Bennett, K.   

"You can't spend years 
with someone and just 
cast them aside": 
Augmented identity in 
older British widows. 

Journal of Women & 
Aging 

Storbritannien 

2010 

 

 

 

Att beskriva 
processen 
kring att 
ombilda sin 
identitet som 
änkor går 
igenom efter 
förlusten av 
sin livspartner.  

Kvalitativ 

studie. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 65 
kvinnor i 
åldrarna 57 till 
92 år. De hade 
varit änkor 
mellan ett och 
32 år. 

Analysmetod 
enligt 
grundad-teori. 

Tre teman om 
förändringen av 
identitet framkom 
utifrån intervjuerna: 
Att hålla kvar bandet 
med den avlidne, att 
istället släppa taget 
om honom samt 
personlig utveckling. 
Identiteten hos 
kvinnorna efter 
förlusten får drag 
både av livet före och 
efter den avlidnes 
död. 

10/14 

2 Chan, W. H., & Chan, C. 
W.  

Acceptance of Spousal 
Death: The Factor of Time 
in Bereaved Older Adults' 
Search for Meaning. 

Death Studies 

Hong Kong 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 
processen för 
att acceptera 
sin makes eller 
makas död 
bland äldre 
kineser utifrån 
omständighete
rna vid 
dödsfallet. 

Kvalitativ 
studie.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 15 äldre 
kvinnor och 
män i åldern 
66 till 86 år 
som upplevt 
sin 
make/makas 
bortgång efter 
60 års ålder.  

Analysmetod 
enligt 
grundad-teori. 

 

 

 

 

 

Tid framträdde som 
ett övergripande 
begrepp från vilket 
två teman 
formulerades. (1) 
Tidpunkten, i 
betydelse kring 
omständigheterna, 
för makens/makans 
död. (2) 
Motsägelsefulla 
upplevelser av 
tidsuppfattningen i 
tillvaron efter 
makens/makans död.   

11/14 
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Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Collins, T.  

Managing widowhood in 
later life: The challenges 
encountered. 

International Journal Of 
Therapy & Rehabilitation 

Storbritannien 

2014 

Att beskriva 
utmaningar 
äldre kvinnor 
står inför som 
förlorar sin 
man eller 
partner. 

Kvalitativ 
studie med 
longitudinell 
design. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 26 äldre 
kvinnor i 
åldern 62-90 
år som varit 
änkor mellan 
ett och tre år.   
Intervjuer 
gjordes vid tre 
tidpunkter 
under ett och 
ett halvt år. 

Analysmetod 
enligt tematisk 
analys.  

Negativa aspekter av 
att bli änka som 
framkom berörde 
familjekonflikter, 
beroende, förluster av 
andra relationer, att 
åta sig för mycket, 
passivitet och att 
känna sig utanför.  

12/14 

4 Collins, T.   

The personal communities 
of men experiencing later 
life widowhood. 

Health & Social Care In 
The Community 

Storbritannien 

2018 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 
sociala nätverk 
och 
umgängesvano
rs betydelse 
bland äldre 
män som mist 
sin livspartner. 

Kvalitativ 
studie.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med sju äldre 
män i åldern 
71–89 år som 
varit änklingar 
mellan ett och 
tre år. De fick 
även visuellt 
redovisa en 
uppfattning 
om sitt sociala 
nätverk genom 
att fylla i ett 
diagram. 

Analysmetod 
enligt tematisk 
analys för 
intervjuerna 
och innehålls-
analys av 
diagrammen. 

Tre typer av sociala 
kontakter 
identifierades som 
innefattade 
familjemedlemmar, 
vänner och andra. 
Somliga av deltagarna 
visade sig ha ett 
mindre socialt 
nätverk vilket ökar 
risken för ensamhet 
och social isolering. 
Deltagare betonar att 
deras sociala 
umgänge påverkades 
redan innan makan 
dog på grund av 
hennes sjukdom och 
att de under lång tid 
fungerat som vårdare 
åt henne.   

12/14 
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Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Damianakis, T., & 
Marziali, E.  

Older adults' response to 
the loss of a spouse: The 
function of spirituality in 
understanding the 
grieving process.  

Aging & Mental Health 

Kanada 

2012  

Att beskriva 
betydelsen av 
andlighet i 
gruppterapi 
för äldre änkor 
och änklingar 
som lever med 
sorg efter sin 
man eller fru.  

Kvalitativ 
studie. 

Deltagarna var 
24 äldre 
personer 
mellan 65 och 
82 år som 
hade mist sin 
make eller 
maka det 
senaste året. 
De genomgick 
gruppterapi en 
gång i veckan i 
sammanlagt 14 
veckor. 
Sammankomst
erna spelades 
in. 

Analysmetod 
enligt 
kvalitativ 
innehålls-
analys. 

Fem teman framkom 
från gruppdeltagarna 
i vilka ett andligt 
perspektiv 
uppfattades. (1) 
Andlighet som ett 
stöd i fråga om själv- 
uppfattning och 
mening med livet (2) 
Att få tröst genom att 
”tala med” 
maken/makan som 
dött. (3) En 
existentiell tomhet 
upplevdes 
tillsammans med 
förlust av jaget och 
socialt engagemang. 
(4) Stöd i 
sorgeprocessen. (5) 
Att se framåt, känna 
en ny mening med 
livet och få kraft att 
aktivera sig socialt 
igen.   

12/14 

6 Davies, N., Crowe, M., & 
Whitehead, L.  

Establishing routines to 
cope with the loneliness 
associated with 
widowhood: a narrative 
analysis. 

Journal Of Psychiatric & 
Mental Health Nursing 

Nya Zeeland 

2016 

 

 

 

 

Att beskriva 
äldre änkor 
och änklingars 
upplevelser av 
ensamhet.  

Kvalitativ 
studie med 
narrativ 
design. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 40 äldre 
kvinnor och 
män i åldern 
70–97 år som 
varit änkor 
respektive 
änklingar 
sedan minst 
två år tillbaka. 

Analysmetod 

enligt tematisk 

analys. 

 

Olika faser vad gäller 
ensamhet och sociala 
kontakter visade sig i 
deltagarnas liv efter 
att maken/makan 
dött. Initialt 
upplevdes stark 
saknad efter 
makan/maken och de 
förlorade också 
mycket av vardagliga 
rutiner som innehöll 
social kontakt. 
Genom att börja med 
nya vanor och 
aktivera sig kunde 
deltagarna få nya 
sociala kontakter och 
känslan av ensamhet 
reducerades.   

12/14 
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Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 DiGiacomo, M., Lewis, J., 
Phillips, J., Nolan, M., & 
Davidson, P. M.   

The business of death: a 
qualitative study of 
financial concerns of 
widowed older women.  

BMC Women's Health 

Australien 

2015  

 

Att beskriva 
änkors 
erfarenheter 
av tiden kort 
efter makens 
död, inklusive 
ekonomiskt 
perspektiv 
samt hur 
ekonomiska 
förhållanden 
påverkade 
transitionen 
till änka sent i 
livet   

Kvalitativ 
studie med 
longitudinell 
design. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 21 
kvinnor i 
åldern 65–82 
år som varit 
änkor mellan 2 
och 47 
månader. 

Analysmetod 
enligt tolkande 
fenomenologis
k analys. 

Tre teman framkom 
utifrån intervjuerna. 
(1) Att ordna alla 
praktiska göromål 
efter dödsfallet 
upplevdes fysiskt och 
psykiskt påfrestande. 
(2) Könsroller 
påverkade. Om 
maken tidigare hade 
skött ekonomin blev 
ekonomiska frågor 
svåra att hantera för 
många änkor. (3) De 
ekonomiska och 
praktiska 
förändringarna 
skapade oro för att de 
inte skulle kunna bo 
kvar. 

12/14 

8 Holtslander, L. F., Bally, J. 
M., & Steeves, M. L.   

Walking a fine line: An 
exploration of the 
experience of finding 
balance for older persons 
bereaved after caregiving 
for a spouse with 
advanced cancer. 

European Journal Of 
Oncology Nursing 

Kanada 

2011 

Att beskriva 
hur 
anhörigvårdar
e som förlorat 
sin make eller 
maka i cancer 
återfinner 
balans i livet. 

Kvalitativ 
studie.  

Tio äldre män 
och kvinnor i 
åldern 66-83 
år vars make 
eller maka dött 
i cancer under 
det senaste 
året och som 
fungerat som 
vårdare åt 
denne deltog i 
djupintervjuer. 
Deltagarna 
skrev även 
under två 
veckors tid 
dagbok vars 
texter sedan 
analyserades. 

Analysmetod 
enligt 
konstruktivisti
sk grundad- 
teori. 

 

Huvudtemat som 
framträdde bland 
deltagarna var att 
sträva efter att finna 
en balans mellan 
djupt svårmod och 
framåtanda för att 
lyckas skapa sig ett liv 
utan sin partner. 
Balansen inbegrep att 
uppleva sig ha 
kontroll, att kunna 
forma en ny identitet, 
att förbättra sitt 
självförtroende, att 
känna sig bekväm 
med tillvaron och att 
kunna se framåt. 

12/14 
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Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Isherwood, L. M., King, D. 
S., & Luszcz, M. A.  

Widowhood in the fourth 
age: support exchange, 
relationships and social 
participation.  

Ageing & Society 

Australien 

2017 

 

 

Att beskriva 
änkors och 
änklingars, 
som är 85 år 
eller äldre, 
erfarenheter 
och behov av 
sociala 
relationer, stöd 
och aktiviteter. 

Kvalitativ 
studie. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 20 äldre 
kvinnor och 
män i åldern 
85–96 år som 
varit änkor 
respektive 
änklingar 
mellan 9 
månader och 
16 år. 

Analysmetod 
enligt tematisk 
analys. 

Fyra teman relaterat 
till sociala resurser 
framträdde. (1) Ett 
förändrat socialt 
nätverk (2) Åldrande, 
hälsa och socialt stöd. 
(3) Upplevelser av få 
stöd. (4) Att som 
änka/änkling leva ett 
aktivt socialt liv. 

Deltagarna upplevde 
ett krympande socialt 
nätverk men strävade 
samtidigt efter att 
bibehålla sin 
självständighet. Män 
och de av deltagarna 
som blivit änkor efter 
85 års ålder upplevde 
oftare ensamhet och 
social isolering än 
övriga. För många av 
deltagarna var sociala 
kontakter och 
aktiviteter viktiga för 
att livet som 
änka/änkling skulle 
kännas meningsfullt. 

12/14 

10 Martin-Matthews, A., 
Tong, C. E., Rosenthal, C. 
J., & McDonald, L.  

Ethno-cultural diversity in 
the experience of 
widowhood in later life: 
Chinese widows in 
Canada. 

Journal Of Aging Studies 

Kanada 

2013 

 

Att beskriva 
äldre kinesiska 
kvinnors 
erfarenheter 
av att leva som 
änka boende i 
Kanada 

Kvalitativ 
metod. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med 20 äldre 
kvinnor i 
åldern 69-93 
som var födda 
i Kina men 
bodde i 
Kanada sedan 
minst 5 år. De 
hade varit 
änkor 4–38 år. 

Analysmetod 
enligt 
kvalitativ 
innehålls-
analys. 

Deltagarnas 
erfarenheter av att 
leva som änkor 
präglades i högre grad 
av sin bakgrund som 
kinesisk kvinna och 
av upplevelsen av att 
ha lämnat sitt land än 
änkeståndet i sig.  

Det mest 
betydelsefulla i 
änkornas liv var deras 
egen familj och 
gemenskap med 
andra från samma 
etniska folkgrupp. 

 

10/14 
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Art.

Nr 

Författare, titel, 

tidskrift, land, år 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11 Thompson, J., Tod, A., 
Bissell, P., & Bond, M.  

 Understanding food 
vulnerability and health 
literacy in older bereaved 
men: A qualitative study.  

Health Expectations 

Storbritannien 

2017 

Att undersöka 
risker för äldre 
änklingar 
knutna till 
deras 
mathållning. 

Kvalitativ 
studie. 

Ostrukturerad
e intervjuer 
genomfördes 
med 20 äldre 
män i åldern 
65 till 90 år 
som varit 
änklingar 
mellan 6 
månader och 
30 år. 

Analysmetod 
enligt tolkande 
tematisk 
analys. 

Aspekter som kan 
påverka änklingarnas 
hälsa i fråga om 
kosten presenterades 
som fem teman: 
Ekonomisk trygghet, 
sociala nätverk, 
matlagningskunskape
r, rutiner kring mat, 
samt att handla och 
laga mat bara för en 
person. 

Genom männens 
sociala nätverk 
genomfördes 
aktiviteter som ofta 
inbegrep att äta 
tillsammans.  

14/14 

12 Vesnaver, E., Keller, H. H., 
Sutherland, O., Maitland, 
S. B., & Locher, J. L.  

Alone at the Table: Food 
Behavior and the Loss of 
Commensality in 
Widowhood.  

Journals Of Gerontology 
Series B: Psychological 
Sciences & Social Sciences 

Kanada 

2016  

Att beskriva 
hur änkor 
upplever att 
äta ensamma 
och om det har 
påverkat deras 
mathållning. 

Kvalitativ 
studie.  

Intervjuer 
genomfördes 
med 15 äldre 
kvinnor i 
åldern 71 till 
86 år som varit 
änkor mellan 6 
månader och 
15 år.  

Analysmetod 
enligt 
konstruktivisti
sk grundad- 
teori. 

Kvinnornas matvanor 
förändrades efter att 
maken dött. Att äta 
ensam utan sin make 
upplevdes mindre 
trivsamt även om 
själva maten 
fortfarande 
uppskattades. Brist 
på gemenskap vid 
måltiderna ledde till 
mer oregelbundet 
ätande, mer frekvent 
användning av 
färdiga 
livsmedelsprodukter 
samt enklare typ av 
matlagning.  

11/14 
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