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Någon gång i livet kommer de flesta individer tvingas möta på de 

svårigheter som en sorg för med sig. Sorg är en reaktion på en förlust. Syftet 

med studien var att belysa stödformer som kan hjälpa individer i deras 

sorgeprocess. Där sorgeprocessen i detta fall relaterar till förlusten av en 

närstående. Deltagarna var 23 stycken kvinnor mellan åldrarna 19-62 som 

hade upplevt en sorgeprocess till följd av närståendes bortgång. Materialet 

bestod av en enkät med öppna frågor. De insamlade enkäterna analyserades 

genom en meningskoncentrering för att bilda övergripande teman. För att 

kontrollera reliabiliteten i analysen genomfördes ett interbedömar-

reliabilitetstest. Studien resulterade i att familj, partner och vänner ansågs 

som det mest betydelsefulla stödet. Hur man upplever och hanterar sorg är 

individuellt. Därmed är även tidsaspekten för en sorgeprocess varierande. 
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De flesta människor kommer någon gång i livet att tvingas möta på de svårigheter som en 

sorg för med sig. Att förlora en närstående är bland den mest emotionellt påfrestande 

situationen som en individ kan komma att erfara. De känslor som en okomplicerad sorg kan 

föra med sig innan man accepterar förlusten av den närstående och kan gå vidare i livet, är 

olika skeden av att sörja och upplevelser av tomhet. Även känslor av ilska och skuld kan 

förekomma (Howarth, 2011). Sorg benämns som en reaktion på en förlust och kan inte 

förutses. Därmed varierar reaktionen från individ till individ. Att ha genomgått en 

sorgeprocess innebär att man kan utveckla sin förmåga att möta och hantera nya kriser i 

framtiden. Minnen och upplevelser associerade med den avlidne bidrar till att närstående kan 

hålla kvar en del av den som har gått bort. En sorgeprocess är en naturlig del av livet, med en 

känsla av ledsnad. Dessa känslor kan kännas främmande och som stöd i anpassningen av sin 

nya livssituation, kan det sociala och professionella stödet hjälpa den sörjande genom att 

belysa att dessa känslor är både vanliga och normala (Wijk & Molander, 2009). Känslor av 

avtrubbning kan även förekomma och medföra negativ påfrestning på den psykiska hälsan. 

Dock kan sorg även uppfattas förändra den sörjande individens syn på sig själv och sin 

omgivning. Sorgen kan även få individen att uppskatta livet mer än innan förlusten, samt 

främja och utveckla individens psykiska hälsa (Berzoff, 2011). Alla individer hanterar sin 

sorg olika. Vissa tar sig ur sorgeprocessen fortare och kan då återgå till ett mer vanligt liv, 

medan andra har svårigheter att återhämta sig. Vissa tar sig igenom sorgen fort men har 

egentligen inte bearbetat den och oväntade hälsoproblem kan då uppkomma, samt medfölja 

svårigheter med att uppskatta livet (Bonanno, 2004).  

Att förlora en närstående definieras av författaren som en typ av förlust (Shear, 2012). Där 

sorg är reaktion på förlusten. Att sörja är en process och när den upplevs som lyckad börjar 

lidandet att avta och har därmed hittat sin plats i den sörjandes vardag. Nära relationer ger   
 ----------------------------------------------------------------  

* Vi tackar hjärtligt de individer som medverkade i vår studie och gjorde den möjlig, genom att öppet 

berätta och beskriva sina upplevelser inom detta känsliga ämne. 
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livet mening och lycka. De hjälper oss att lösa problem och bearbeta våra känslor. Att sörja 

innebär att man omstrukturera sina emotioner för att kunna anpassa sig till ett liv utan den 

avlidne (Shear, 2012). Att man behöver bearbeta sig genom sorgen för att återhämta sig efter 

förlusten av ennärstående är något som flera forskare inom samma fält är överens om. Att 

sorgebearbetning är en kognitiv process är själva grundtanken där den sörjande tvingas att 

konfrontera verkligheten i relation till den bortgångne. Denna grundtanke har varit 

dominerande inom teorin om sorg och förlust sedan Freud var aktiv. Freuds tanke var att 

individen var tvungen att bearbeta sig genom sorgen för att kunna få ett avslut, och därmed 

kunna gå vidare i livet (M. Stroebe & W. Stroebe, 1991). 

Freud lade grunden för studien om sorg då han beskrev sörjande som en reaktion på en 

förlust (Olsson, 2008). Det var Freuds livslånga erfarenheter som låg till grund för hans 

forskningsintresse kring sorg. Han förlorade sin far vilket blev utgångspunkten för hans 

forskningsarbete. Därefter förlorade han ett flertal närstående individer (Shapiro, 1996). 

Freuds uppfattning om sorg var att den inte skulle ses som en sjukdom, utan den sörjande 

skulle få sitt utrymme. Att lägga sig i sorgebearbetningen skulle leda till mer skada än nytta. I 

modern tid anser forskarna att sorg kan bli ett psykologiskt problem för den sörjande 

individen och att professionell hjälp kan bli nödvändigt (Granek, 2010). 

Från ett terapeutiskt perspektiv uppmärksammas vikten av att uppmuntra klienter, det vill 

säga sörjande individer, till att dela med sig av sina erfarenheter. För att på så sätt kunna fylla 

dessa smärtsamma upplevelser med mening och på så sätt kunna bidra till att hjälpa andra 

sörjande. Man vill stödja individer till att sätta ord på sina känslor och minnas den avlidne 

med hjälp olika typer av metoder, såsom dagböcker eller foton (Berzoff, 2011). Att förneka 

och trycka undan sina känslor är inte att föredra för att anpassningen efter förlusten skall bli 

lyckad. Det krävs istället att individen lär sig att hantera sina känslor och sin sorg. Däremot 

finns det en uppfattning om att individen inom en kortare tid förväntas ha bearbetat sin sorg, 

och därmed återhämtat sig till ett vardagligt liv igen. Den generella uppfattningen om 

sorgebearbetning är att om man inte följer de normer som finns över när man förväntas ha 

bearbetat färdigt sin sorg ses det som att man har reagerat onormalt eller olämpligt. Om man 

bearbetar sin sorg under en kortare tid skulle tanken kunna vara att man lättare går vidare i 

livet än de som inte bearbetar sin sorg lika fort, dock finns det begränsat med bevis för att se 

om det verkligen är så. Likaså finns det lågt antal studier inom långtidsåterhämtning inom 

sorgebearbetning (Wortman & Silver, 1989).  

Utifrån anknytningsteorin har det hävdats att familj och vänner inte kan kompensera 

förlusten av en individ som man har hög anknytning till. Därmed kunde inte det sociala stödet 

hämma den emotionella ensamheten (W. Strobe, M. Strobe, Abakoumkin & Schut, 1996). 

Vid förlust av en närstående ökar risken för sjukdom och dödlighet. För att kunna anpassa sig 

till ett liv utan den närstående måste man hantera de emotioner som förlusten för med sig. Det 

är endast en liten andel individer som får bestående hälsomen till följd av den smärtsamma 

upplevelsen av att ha förlorat en närstående. Frågan om hur vi kan skydda dessa individer från 

detta är viktigt för forskningen om förlust (W. Stroebe, Shutb & M. Stroebe, 2005).  

Traditionella teorier kring sorg ser sorgebearbetning som en process av att lösa sorgen för 

att återgå till det normala. Socialt stöd uppstår när den sörjande tror att det finns åtminstone en 

person som lyssnar på denne utan att döma. Att kunna prata öppet om emotioner i 

sorgeprocessen kan främja den personliga tillväxten då denne skapar ett nytt perspektiv om 

sig själv, den avlidne och omgivningen (Hogan & Schmidt, 2002). Vetskapen om att man inte 

är ensam, utan har familj och vänner omkring sig kan underlätta sorgebearbetningen (W. 

Stroebe, Zech, M. Stroebe, & Abakoumkin, 2005). Även musik som sorgeterapi anses 

användbart för de individer som har svårigheter i att finna ord för att uttrycka sina emotioner 

(Bright, 1999).  
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I en studie om kulturella skillnader har forskarna funnit argument för att skillnaderna är 

fåtaliga. Dock visade det sig att sörjande individer i Kina hellre söker en mening än att tänka 

på den avlidne, i motsats till sörjande individer i USA. Däremot fanns inga kulturella 

skillnader i relation, då deltagarna upplevde att vänner underlättade sorgeprocessen mer än 

familj och att bearbeta själv (Pressman & Bonanno, 2007). 

I en palliativ vårdenhet, det vill säga vård i livets slutskede, i Sverige genomfördes en 

studie med syfte att undersöka det sociala stödet från släktingar eller vänner under det första 

året efter att den närstående gått bort. För att öka kunskapen kring behovet socialt stöd vid 

förlust av närstående. Resultatet visade på att majoriteten av deltagarna i studien upplevde att 

deras behov av socialt stöd tillgodosågs av deras respektive sociala nätverk, såsom familj, 

släktingar och vänner. Behovet var speciellt högt efter bortgången av den närstående. Medan 

professionellt stöd ansågs nödvändigt för den sörjande när det sociala nätverket upplevdes ej 

räcka till, samt när denne inte ville vara en börda för sina närstående. Det är inte det sociala 

nätverkets storlek som avgör kvaliteten på stödet, utan hur välfungerande relationen är mellan 

den sörjande och dennes sociala nätverk. Sammanfattningsvis vill författarna belysa vikten av 

att bättre förstå hur det kommer sig att vissa sörjande individer har ett större behov av socialt 

stöd. Vidare forskning behövs för att identifiera sörjande individers behov av stöd och vilka 

tillvägagångssätt som behövs för att möta dessa behov (Wijk & Molander, 2009). 

I en annan svensk studie om sorgehantering och socialt stöd vid palliativ vård, (Benkel, 

Wijk & Molander, 2009) resulterade i fyra stycken åtgärder kring detta. ”Hantera sorgen” 

innebar att deltagarna vidtog olika åtgärder för att kunna hantera sin sorg, såsom ta en paus 

från sorgeprocessen, för att samla ihop den energi som krävs vid bearbetningen av sorgen för 

att kunna återgå till det vanliga livet. Det som uppfattades negativt med att ta en paus är att 

man blir mer mottaglig för olika intryck, som musik, bilder och vid högtider där man påminns 

av den avlidne.  Att ”bli informerad” som anhörig till den sjuke innan dödsfallet är en annan 

åtgärd för att hjälpa individen att förbereda sig för vad komma skall. Att ”bli förberedd” på 

vad som händer under sjukdomsperioden och att döden närmar sig. Detta för att få en insikt i 

vad som väntas komma efter bortgången. Att få ett ”avslut” ger den anhörige till den avlidne 

möjligheten att gå vidare med sitt liv, men att den avlidne lever vidare i anhörigs minne. För 

att kunna få ett avslut krävs det en förståelse över det inträffade. “Rollerna i relationerna” 

influerade vilket socialt stöd som behövdes. Beroende på vem det är i omgivningen som 

avlidit, så har detta också en inverkan i hur mycket den anhörige blir påverkad. Exempelvis 

uppfattas bortgången av en individ från en äldre generation som mer naturlig, jämförelsevis 

med någon yngre individ som är mitt i livet (Benkel, Wijk & Molander, 2009).  

En annan svensk studie handlade om deltagare som haft en närstående som gått bort i 

demens. Dessa deltagare var även vårdnadsgivare till sin sjuke anhörig. Här poängterades 

också vikten av att ha en möjligt att säga farväl av den sjuke, och som upplevdes som ett 

viktigt ögonblick för sorgeprocessen och för att den anhörige skulle kunna gå vidare. 

Deltagarna som uppgav sig ha haft ett bra socialt stöd upplevde sig därefter ha fått bättre hjälp 

under sjukdomsperioden och efter den anhöriges bortgång. Medan de deltagare som upplevde 

ett negativt stöd av exempelvis vänner, upplevde att dessa stödpersoner gav oönskade råd 

samt uppmuntrade ett för snabbt återhämtande (Almberg, Grafstroé & Winblad, 2000). 

En studie gjordes om ungdomars upplevelser av sorg och resulterade i fem olika teman 

som är relaterade till detta. I ”Sorg som en process” framkommer det att deltagarna upplevde 

att det tog tid att läka från sorgeprocessen, och kände svårigheter i att få andra att förstå deras 

sorg. Deltagarna berättade också om vikten av att ta små steg i läkningsprocessen för att 

kunna gå vidare i livet. ”Uttryck av känslor” var ett annat tema där deltagarna 

uppmärksammad de känslor som uppkom i samband med bortgången av den närstående. 

Dessa känslor kunde vara skuld, rädsla och förvirring. ”Stödet” från andra upplevdes som 

betydelsefullt i sorgeprocessen. Att kunna be om hjälp vid behov, samt vetskapen om att 
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deltagarna inte var ensamma gav en känsla av trygghet. Deltagarna uppmärksammar 

betydelsen av att kunna hantera sin sorg. Där de belyste vikten av att ha ett samtalsstöd och 

utföra aktiviteter för att distansera sina tankar. Vikten av att kunna identifiera den bortgångne 

genom olika sätt för att minnas. De unga deltagarna belyste vikten av att arbeta sig igenom 

och hantera sorgen för att kunna gå vidare i livet. I det sista temat ”empowerment och hopp” 

berättar deltagarna om betydelsen av att lära känna sig själv och andra, samt om hoppfullheten 

att komma över sorgen (Swank, 2013). 

Andra studier har också visat på att det är viktigt att prata om den avlidne och stödja den 

sörjande att hantera för emotionellt påfrestande känslor. Det är betydelsefullt att någon vill ge 

av sin tid för att finnas som stöd för den sörjande. Individer med tidigare erfarenheter om sorg 

kan bidra med hjälp till en individ som är i en pågående sorgeprocess (Bath, 2009). En annan 

studie genomfördes i Finland med syfte att beskriva ungdomars förmåga att hantera förlusten 

av en närstående. Vissa av de unga deltagarna upplevde att de självständigt kunde bearbeta 

sorgen med hjälp av musik, att gråta, hålla sig sysselsatt och att reflektera. Samtidigt förekom 

känslor som rädsla för döden, ensamhet och depression, vilket gjorde den självständiga 

bearbetningen svår. Andra upplevde att familj och släkt var betydelsefullt för att de sörjande 

skulle kunna återhämta sig. Vänner var ett viktigt stöd enligt vissa deltagare, då de alltid fanns 

där vid behov. Dock upplevde sig vissa deltagare som en börda för sina närstående. En 

deltagare talade om vikten av tid för att hantera sorgen. En annan deltagare var vid behov av 

professionell hjälp. Några av deltagarna upplevde att skolan var ett hinder i 

sorgebearbetningen (Rask, Kanunonen & Paunonen-Ilmonen, 2002). En annan studie styrker 

problemet med ett bristande socialt stöd. Deltagarna upplevde att närstående var kalla i sitt 

bemötande och ignorerade deras emotionella smärta. Vissa upplevde sig förbisedda och i den 

redan stressfulla miljön efter den bortgångne skapades konflikter med närstående. Till följd av 

det bristande stödet skapades ilska (Wilsey & Shear, 2007). 

Syftet med studien var att belysa stödformer som kan hjälpa individer i deras sorgeprocess. 

Där sorgeprocessen i detta fall relaterar till förlusten av en närstående. Studien kan därmed 

bidra till samhällsnytta. Genom att belysa vikten av ett fortsatt socialt stöd även efter att 

sorgearbetet förväntas och tros vara färdigbearbetat av omgivningen. Samt öka kunskapen för 

anhöriga om vad som anses betydelsefullt vid bemötandet av den sörjande. Nyttan är även till 

för att den sörjande skall kunna känna trygghet i att denne inte är ensam i de känslor en sorg 

för med sig. Författarna jobbade utifrån följande frågeställningar: 

- Vilken stödform har varit mest betydelsefull för dessa individer? 

- Vad anser dessa sörjande individer har varit mest betydelsefullt vid bemötandet av 

respektive stödperson/ stödpersoner? 

- När var stödet betydelsefullt i sorgeprocessen?   

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Deltagarna valdes ut utifrån studiens syfte och att de själva bedömt sig förlorat en närstående 

och på så sätt genomgått en sorgeprocess. En del av deltagarna handplockades genom 

personliga kontakter och andra tillfrågades på ett Internetforum för studerande och 

examinerade Beteendevetare över hela landet. Ett snöbollsurval nyttjades där författarna bad 

sina personliga kontakter att i sin tur efterfråga sina kontakter om intresse fanns att delta i 

studien. Antalet deltagare var 23 stycken kvinnor med varierande åldrar, mellan 19 till 62 år. 
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Ett medelvärde på åldern blev 32,83 och standardavvikelsen på åldern blev 13,38. Ingen 

ersättning utgick men deltagarna blev erbjudna möjligheten att ta del av den färdiga 

uppsatsen. Det blev ett bortfall på 14 stycken individer på grund av diverse orsaker, vilket var; 

inga erfarenheter i området, tidsbrist, tillfrågade tackade nej, samt att svar uteblev av 

tillfrågade av okänd orsak. Även en sorgecirkel kontaktades utan resultat. 

 

Material  
 

Materialet bestod av en enkät med sex öppna frågor och två frågor gällande kön och ålder. 

Möjlighet fanns att få enkäten elektroniskt via mail eller få den utlämnad i pappersform. 

Enkäten utformades självständigt utav författarna utifrån studiens syfte, att belysa stödformer 

som kan hjälpa individer i deras sorgeprocess. Där sorgeprocessen i detta fall relaterar till 

förlusten av en närstående. Samt utformades enkäten utifrån studiens frågeställningar. 

Enkäten grundade sig i författarnas personliga erfarenheter och uppfattning kring fenomenet 

sorg. Att tvingas genomgå en sorgeprocess är något som de flesta individer någon gång i livet 

kommer att få erfara. Att förlora en närstående är bland det mest påfrestande en individ kan 

komma att få uppleva. Vilket styrks av nyare forskning (Howarth, 2011). Enkätens 

utformning ligger delvis till grund av litteratur som belyser vikten av ett socialt stöd 

(Kowalski & Westen, 2009, Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010, Tesser, 1995).  Även en 

svensk studie ansågs av författarna vara av relevans, där dess syfte var att undersöka 

upplevelsen av socialt stöd vid förlust av en närstående (Wijk & Molander, 2009).  

 Frågorna handlade om vilka individer som upplevts som stöd vid en sorgeprocess. Samt 

vad deltagarna tyckte var viktigt med hur stödpersonerna behandlade dem genom sorgen, och 

vilka stöd som upplevdes vara viktigast och vad det var som gjorde just det stödet så 

betydelsefullt. Enkäten berörde även vikten av när stödet var betydelsefullt. Två öppna frågor 

ställdes, där deltagarna hade möjlighet att tillägga tankar som uppkommit under 

genomförandet av enkäten, samt om något annat stöd utöver det som redan nämnts varit 

betydelsefullt.  

 

Procedur 
 

Enkäterna skickades ut tillsammans med ett missivbrev. I missivbrevet framkom information 

om studien och dess syfte, vad deltagandet innebar och etiska riktlinjer. Samt att det var 

konfidentiellt, det vill säga ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet och inga 

enskilda deltagare kommer att kunna identifieras i resultatredovisningen. Deltagandet var 

frivilligt och att avbryta under studiens gång var acceptabelt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Möjlighet till att genomföra en intervju fanns för deltagare som upplevde svårigheter med att 

skriftligt besvara frågorna. Vid frågor och tillgång till den färdiga uppsatsen kunde författarna 

kontaktas via mail. Även handledarens kontaktuppgift angavs. Författarna informerade om 

möjligheten till återkoppling med deltagarna för uppföljande frågor, vid behov. 

För att kontrollera om något i enkäten var oklart genomfördes först en pilotstudie. Där fyra 

bekanta tillfrågades personligen om intresse fanns för att delta i studien. Dessa deltagare fick 

först ta del av missivbrevet och därefter genomföra enkäten. Efter att de genomfört enkäten 

fick de frågor gällande deras uppfattning om datamaterialet. Detta för att ha en möjlighet att 

revidera det som uppfattades som svårbegripligt i enkäten, innan resten av deltagarna fick ta 

del av den. Enkäten och missivbrevet upplevdes som begriplig och ingen revidering behövdes 

göras. När pilotstudien gav klartecken kunde andra eventuella deltagare tillfrågas skriftligt 

och muntligt. Enkäter och missivbrev skickades därefter ut till andra personliga kontakter och 

deras kontakter samt på ett Internetforum för studerande och examinerade Beteendevetare 

runt om i landet. Från och med utlämningsdatum hade deltagarna en vecka på sig att besvara 
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enkäten och skicka tillbaka den. För att författarna skulle kunna skilja på enkäterna 

numrerades dessa vid återkomst samt lästes för att upptäcka om några kompletterande 

uppgifter behövdes. En deltagare kontaktades för att fördjupa sitt svar.   

 

Databearbetning 
 

Författarna utgick ifrån en hermeneutisk inriktning med en induktiv ansats. Idéen med 

hermeneutik är att individer tolkar sin situation och gör den meningsfull. Man vill få en 

förståelse för individers uppfattning om sin verklighet. Inom hermeneutiken används en 

induktiv ansats där man utgår ifrån frågeställningen för att sedan finna samband i det 

insamlade datamaterialet. Därefter kan man knyta det till en hermeneutisk teori som är en 

deskription av en grupp individers förståelsevärld (Hartman, 2011).  

Som en analysform av datamaterialet gjordes en meningskoncentrering i fem steg. I steg ett 

började författarna med att läsa igenom hela datamaterialet för att få en helhetskänsla, det vill 

säga enkäterna för att få en uppfattning om mättnaden ifall några kompletterande uppgifter 

behövdes tas från deltagarna. I steg två försökte författarna hitta meningsenheterna som finns 

i texten yttrade av deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2009). För att hitta dessa meningsenheter 

ströks det som uppfattades som irrelevant för frågeställningen, vissa tids- och rumsangivelser 

togs bort och kvantitativa angivelser exempelvis mycket, lite, ganska etc. Egennamn och 

upprepningar avlägsnades samt synonyma ord ersattes med ett annat ord. Konkreta begrepp 

fördes ihop till mer abstrakta begrepp (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär att man har 

förkortat formuleringarna där det centrala i texten framkommer. Det är då dessa som benämns 

som meningsenheter. Exempel på två meningsenheter var; ”Det är viktigt att någon lyssnar” 

och ”Lät mig prata och vädra mina känslor” 

Som tredje steg formuleras underteman som dominerar en meningsenhet. Som uppföljning 

på exemplet ovan blir ”lyssna” ett undertema och ”prata” blir ett annat undertema då det 

visar på det centrala i meningsenheterna. Undertemana bildar i sin tur ett övergripande tema 

vilket i detta fall blir begreppet ”samtalsstöd” då det väver in de båda undertemanas innebörd 

i ett mer abstrakt och övergripande begrepp. I steg fyra kontrolleras om det övergripande 

temat svarar på frågeställningarna. I det här fallet kollade författarna om begreppet 

”samtalsstöd” svarade på frågeställningen ”Vad anser dessa sörjande individer har varit mest 

betydelsefullt vid bemötandet av respektive stödperson/ stödpersoner?” I femte och sista 

steget gjordes ett försök att knyta datamaterialets dominerande, övergripande teman samman 

till en beskrivande utsaga. Detta gjordes dels i beskrivande löptext, dels genom 

kompletterande tabeller över vilka övergripande teman som svarade på den aktuella 

frågeställningen som nämnts ovan (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Mellan steg tre och fyra genomfördes först sju meningskoncentreringar tillsammans för att 

få en gemensam överrensstämmelse i arbetssättet och bedömningar av analysgenomförandet.  

Resterande 16 enkäter delades på hälften där författarna självständigt meningskoncentrerade 

dem. Av dessa valde författarna slumpmässigt ut fem stycken enkäter vardera för att genomgå 

ett interbedömarreliabilitetstest, för att få en uppfattning om tillförlitligheten. Dessa enkäter 

meningskoncentrerades utifrån de fem stegen som nämnts ovan i analysplanen för att få fram 

underteman. Underteman staplades upp, vertikalt i en deskriptiv utsaga och enkätnumren 

skrevs ut horisontellt. Därefter gjordes en tabell där varje undertema blev en egen kolumn 

samt varje enkätnummer blev en egen rad. Antalet underteman, i test ett var 31 stycken och i 

test två var det 27 stycken underteman. Dessa kolumner gjordes för att vardera författare 

skulle kunna kryssa i de teman som dem tyckte stämde överrens med respektive enkät. Testet 

gjordes oberoende av varandra, där författaren som utformade det ena testet markerade de 

underteman som fanns i respektive enkät utifrån den meningskoncentrering den gjort.    
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Därefter fick den andra författaren läsa enkäterna i sin helhet samt fick en tom tabell för att 

den skulle markera det den uppfattade förekom i enkäterna, detta för att författarna inte skulle 

påverkas av varandras svar. Det andra testet gjordes vice versa. Exempelvis var ett undertema 

”samtalsstöd” där författarna var för sig fick markera i tabellen vilka underteman i respektive 

enkät som uppfattades förekomma. När författarna läst igenom alla enkäter och fyllt i 

tabellerna jämfördes dessa för att söka överrensstämmelser i författarnas uppfattningar om 

vilka teman som förkom eller ej. När detta gjorts skedde uträkningen för testet. 

Interbedömarreliabiliteten är lika med antal överrensstämmelser delat på antal 

överrensstämmelser plus antal oenigheter (Håkansson & Montgomery, 2003). I test ett blev 

det tre oeniga svar utav 155 möjliga, detta inräknat alla underteman på alla fem enkäter om de 

var med eller ej. I 98% av fallen var författarna överrens om vilka underteman som fanns med 

eller ej i test ett. I test två blev det fem oeniga svar utav 135 möjliga. I 96% av fallen var 

författarna överrens i test två.  
 

 

Resultat 
 

  

Här nedan presenteras resultatet i form av rubriker utifrån författarnas frågeställningar i 

löpande text och tabeller. Resultatet uppmärksammar betydelsefullt socialt stöd, annat 

betydelsefullt stöd, när stödet är betydelsefullt och hur det är betydelsefullt. Under varje 

rubrik belyses ett till två citat från enkäterna för att skapa en målande bild över de 

övergripande temanas betydelse. Av de 23 deltagarna gav två av dessa ett avvikande resultat.  

 

Betydelsefullt socialt stöd 
 

”De personer som fanns där och hjälpte mig i mitt sorgearbete var familj, pojkvän, vänner och 

även vissa skolkamrater som informerades.” 

”Den bästa hjälpen fick jag från ungdomsmottagningen. Där fick jag hjälp i samtal med en 

kurator.” 

 

Det sociala stödet i denna studie relaterar till det upplevda stödet vid en sorgeprocess efter att 

en närstående gått bort. Deltagarna beskrev åtta olika källor till det sociala stödet som de 

uppfattade betydelsefulla (se Tabell 1). Majoriten av dem upplevde att det mest betydelsefulla 

stödet var familj, partner och vänner. Det övergripande temat familj innehöll underteman 

såsom mamma, pappa, syskon, styv mamma/pappa. Det övergripande temat partner innehöll 

underteman pojkvän, sambo och man, samt det övergripande temat vänner innehöll 

undertemana bästa vänner och vänner. Därefter upplevdes släkt, arbetskollegor, 

klasskamrater, annan betydelsefull person och professionellt stöd vara viktiga. De underteman 

släkt innehöll var mor- och farföräldrar, moster, fastrar och kusiner. Annan betydelsefull 

person relaterar till bekanta, chef, värdmamma, kompis föräldrar och lärare. Det vill säga 

individer som upplevdes som ett oväntat stöd vid sorgeprocessen. Det professionella stödet 

definierades som stöd i form av en kurator.   

Två av deltagarna i studien upplevde sig försummade i relation till det sociala stödet. 

Deltagarna kände sig ensamma på grund av bristen av socialt stöd då de inte fick det stöd dem 

själva upplevde sig behöva. Istället för det mänskliga stödet upplevde sig en av deltagarna 

påtvingad medicinsk hjälp. Medan den andra deltagaren uppmärksammade att denne inte 

aktivt sökte hjälp själv, och upplevde sig därmed förbisedd på grund av ett påtryckande ansvar 

från den sociala omgivningen, vid förlusten av den närstående. 
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Tabell 1  

Övergripande teman som handlar om betydelsefullt socialt stöd 

 

Betydelsefullt socialt stöd 

 

Familj 

 

Släkt 

 

Annan betydelsefull person 

Partner Arbetskollegor Professionellt stöd 

Vänner Klasskamrater  

   

 

Annat betydelsefullt stöd 
 

”Att bara få ligga och vila medan man lyssnar på avslappnande musik har varit hjälpsamt.” 

 

Deltagarna definierade annat stöd som något betydelsefullt utanför det sociala stödet vid 

sorgeprocessen. Det fanns fem stycken andra stöd som deltagarna uppmärksammade (se 

Tabell 2). Deltagarna upplevde att viktigast av dessa var att lyssna på musik och umgås med 

sina djur som kan stödja läkningsprocessen. Därefter kom titta på gamla fotografier för att 

minnas den avlidna och alla fina minnen tillsammans, tända ljus i bland annat kyrkan och vid 

minneslund. Samt minnesgrupp på ett Internetforum där upplevelser och känslor kan delas 

med andra som vart med om liknande upplevelser.  

 

Tabell 2 

Övergripande teman som handlar om annat betydelsefullt stöd 

 

Annat betydelsefullt stöd 

 

Musik 

Fotografier 

Djur 

 

 

Tända ljus 

Minnesgrupp på ett internetforum 

 

När stödet upplevdes som betydelsefullt 
 

”Jag tycker att stödet ska finnas där hela tiden och så länge man upplever att stöd behövs, om 

än i olika grader” 

 

Deltagarnas upplevelse av när stödet var betydelsefullt var varierande och de beskrev nio 

olika tidsperspektiv (se Tabell 3). Majoriteten av deltagarna upplevde att stöd i början av 

sorgeprocessen, när man precis fått beskedet var viktigt, men ville ändock belysa vikten av 

stöd efter en tid. Exempelvis under hela sorgeprocessen, efter en tid och att det alltid är viktigt 

med stöd. Mycket beroende på när individen själv upplever att denne är i behov av stöttning. 

Därefter upplevdes stödet som viktigt för deltagarna i samband med begravningen, under 

sjukdomsprocessen och sista farvälet av den anhörig innan bortgång. Här nedan finns exempel 

på hur meningsenheter blev till underteman och därefter bildade övergripande teman (se 

Tabell 4). 
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Tabell 3 

Övergripande teman som handlar om när stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

När stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

Sista farvälet 

 

Behövde stöttning 

Precis fått beskedet Första tiden efter man fått beskedet 

I Samband med begravningen Efter en tid 

Under hela sorgeprocessen Under sjukdomsperioden 

Alltid viktigt med stöd 

 

 

 

 

Tabell 4 

Exempel på meningsenheter och underteman i några av de övergripande teman som relaterar 

till när stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

Exempel på meningsenheter                          

 

Exempel på 

underteman 

 

 

Övergripande 

teman 

 

Jag tyckte stödet var mest betydelsefullt när man 

precis hade fått reda på dödsfallet och fått sagt hejdå 

till den avlidne                                

 

Stödet det var som mest betydelsefullt i början när 

man precis fått beskedet. Att den andre bara fanns till 

medan man bara var ledsen och inte ville prata om 

det. 

 

 

Fått reda på 

dödsfallet      

 

 

I början när man 

precis fått 

beskedet 

 

Precis fått 

beskedet                                                               

 

När det gått en tid efter förlusten. När folk tror att ”nu 

är hon nog som vanligt igen” Men så slår sorgen till 

helt plötsligt igen. 

 

Efter första året som sorgen verkligen kommer. 

Första året handlade egentligen bara om att överleva 

smärtan. Efter första året började saknaden efter den 

anhöriga och tankar på hur framtiden skulle se ut 

 

 

En tid efter 

förlusten   

 

 

Efter första året 

 

Efter en tid 

 

När jag själv bad om råd eller bara                         

ville prata eller bara ”vara”.  

 

 

När man sökte det. Man har perioder då när man 

sökte hjälp man vill sörja ifred och sedan vill man ha 

lite stöd när en sådan period kommer.  

 

 

När man bad om 

hjälp 

 

 

När man sökte 

hjälp        

 

Behövde 

stöttning 
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Fortsättning på Tabell 4 

Exempel på meningsenheter och underteman i några av de övergripande teman som relaterar 

till när stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

I början av sorgeprocessen, precis efter att förlusten 

skett. När man var som mest ledsen och förvirrad                                                                   

 

Första tiden, inte bara första dagarna utan att även 

första tiden efter dödsfallet komma ihåg en när det 

gått några dagar.                            

 

 

I början av 

sorgeprocessen    

 

Första tiden efter 

dödsfallet 

 

Första tiden efter 

man fått beskedet                                

 

 

Hur stödet upplevdes som betydelsefullt 
 

”Att de var öppna och inte försökte vara starka för min skull utan vi kunde prata och gråta/ 

sörja tillsammans.” 

 

”Att min förlust inte glömdes bort och att de förstod att vissa dagar var jag väldigt ledsen, 

medan jag andra dagar kunde känna glädje” 

 

Deltagarna beskrev 14 upplevelser som de uppfattade som betydelsefullt vid bemötandet av 

stödet (se Tabell 5). Alla deltagare var överens om att samtalsstöd av närstående, utomstående 

eller professionellt stöd var viktigt. Där alla deltagarna tog upp i enkäterna att det var viktigt 

att ha någon som de kunde reflektera med och som lyssnade. Samt upplevelsen av att någon 

fanns där, att deltagarna inte kände sig ensamma och kände trygghet i den vetskapen. Men 

även utrymme var viktigt, att deltagarna tilläts sörja på sitt eget sätt och i sin egen takt. En 

överblick presenteras här nedan över hur meningsenheterna, från några av enkäterna 

slumpmässigt valdes ut för att visa ett antal exempel som har bildat underteman som i sin tur 

har resulterat i övergripande teman (se Tabell 6).   

 

Tabell 5 

Övergripande teman som handlar om hur stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

Hur stödet upplevdes som betydelsefullt 

 

Samtalsstöd                                      

 

Känsla av stöd                                               

 

Igenkänning 

Fanns där                                           Bearbetning                                            Minnas med glädje 

Utrymme Respekterad Behandlad som vanligt             

Förståelse                                         Bekräftad                                           Mening 

Omsorg  Öppenhet                                                  
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Tabell 6 

Exempel på meningsenheter och underteman i några av de övergripande teman som relaterar 

till hur stödet är betydelsefullt 

 

Exempel på meningsenheter                    

 

Exempel på 

underteman  

                               

 

Övergripande teman 

 

Det är viktigt att någon lyssnar  

 

Lät mig prata och vädra mina känslor           

 

Lyssna  

 

Prata             

          

 

 

Samtalsstöd 

                                                                          

Att de runt omkring mig visade tålamod 

inför att jag behövde tid att bearbeta sorgen                 

 

Sorgen måste man bearbeta på sitt eget sätt 

 

Tid och tålamod    

 

 

Bearbeta självständigt  

                 

 

Utrymme 

 

De ställde upp och lyssnade, gjorde en del 

jobb, medan jag ibland mest bara var 

närvarande 

 

Gav mig en kram när jag behövde 

 

Ställde upp  

 

 

 

Kram       

 

 

Omsorg 

 

Bara känslan av att veta att man kunde gå till 

någon när jag väl behövde det var viktigast 

 

Hade alltid en stund över för mig. 

 

 

Brydde sig 

 

 

Hade alltid tid 

 

Känsla av stöd 

 

 

Diskussion 
 

 

Syftet med förliggande studien var att belysa stödformer som kan hjälpa individer i deras 

sorgeprocess. Där sorgeprocessen i detta fall relaterar till förlusten av en närstående. 

Författarna jobbade utifrån tre stycken frågeställningar. Den första var vilken stödform som 

varit mest betydelsefull för individer som har förlorat någon närstående. Familj, partner och 

vänner ansågs vara mest betydelsefullt. Därefter upplevdes arbetskollegor, klasskamrater, 

bekanta, annan betydelsefull person och professionellt stöd som betydelsefullt. Den andra 

frågeställningen var vad som upplevdes som mest betydelsefullt vid bemötande av respektive 

stödperson eller stöderpersoner. Det som framkom vara mest betydelsefullt var bland annat att 

de fungerade som ett samtalsstöd, att dem fanns där som någon man kunde reflektera med, 

och som lyssnade. Även utrymme var viktigt för att individen skulle få möjlighet till att sörja 

på sitt eget sätt. När stödet upplevdes som betydelsefullt, var den tredje frågeställningen. 

Deltagarna upplevde stödet som betydelsefullt i början av sorgeprocessen, när man precis fått 

beskedet om att den närstående gått bort, men det var även viktigt med stöd efter en tid. Det 
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poängterade även vikten av att alltid ha ett stöd, att sorgen inte skulle glömmas bort av 

närstående och omgivning.  

Något som var återkommande i deltagarnas svar involverade upplevelsen om att stödet 

endast var närvarande i början. Därför hade de svårt att komma ur sorgeprocessen. En del 

individer tar sig igenom sorgen fort men har egentligen inte bearbetat den och oväntade 

hälsoproblem kan uppkomma, och medfölja svårigheter med att uppskatta livet (Bonanno, 

2004). Deltagarna poängterar vikten av ett stöd under hela sorgeprocessen, som tidsmässigt 

kan variera beroende på individ. I förliggande studie framkom andra typer av stödformer, som 

tillexempel att ligga och lyssna på musik. Musik som sorgeterapi anses vara bra för individer 

som har svårt att finna ord och uttrycka sina emotioner (Bright, 1999). Ett annat stöd var att 

minnas med hjälp av foton av den avlidne. I en annan studie framkommer det att man med 

hjälp av foton kan minnas den bortgångne och sätta ord på sina känslor (Berzoff, 2011). 

Andra stödformer som upplevdes betydelsefulla var att tända ljus till minne av den 

bortgångne och att minnas med hjälp av internetforum.  

Annat som kom fram vid föreliggande studie var att vissa utav deltagarna upplevde att de 

inte fick något stöd av sina närstående. Dessa kände sig illa bemötta, och omgivningen 

uppfattade dem som starka, vilket en av deltagarna trodde berodde på att stödet uteblev. Detta 

har också framkommit i andra studier. En studie belyser problematiken med ett bristande 

socialt stöd, där närstående uppfattades som nonchalerande i sitt bemötande mot den sörjande 

(Wilsey & Shear, 2007). En annan deltagare upplevde sig som illa bemött av närstående, då 

de istället för att erbjuda socialt stöd, uppmuntrade henne till medicinskt stöd i form av 

läkemedel. Andra deltagare upplevde det som underligt att det inte erbjöds något 

professionellt stöd efter närståendes bortgång. Individer med tidigare kunskaper inom 

sorgebearbetning kan stödja en sörjande under en pågående sorgeprocess (Bath, 2009). I en 

annan studie framkom att vikten av att ha upplevt ett socialt stöd vid sorgeprocessen bidrog 

till positiva erfarenheter bland deltagarna. Medan de deltagare som upplevde sig ha ett sämre 

stöd under sorgeprocessen inte upplevde sig få det stöd som de behövde (Almberg, Grafstroé 

& Winblad, 2000).  Detta visar likheter med föreliggande studie där de flesta deltagarna 

upplevde ett positivt stöd från respektive stödperson eller stödpersoner. Där de sörjande 

upplevde sig få den stöttning som de behövde. Resterande deltagare upplevde brister i det 

sociala stödet då de upplevde att de ej fick det stöd de var i behov av.  

Som analysform av datamaterialet gjordes en meningskoncentrering i fem steg. För att 

hitta meningsenheter i enkäterna därefter bildades underteman som i sin tur skapade 

övergripande teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna började med att 

meningskoncentrera sju enkäter tillsammans. Detta för att hitta ett gemensamt arbetssätt. Inga 

svårigheter upplevdes med att genomföra meningskoncentreringarna, då författarna hade ett 

liknande tankesätt. Därefter delades de resterande enkäterna upp för att författarna 

självständigt kunde meningskoncentrera dem.  

Föreliggande studie hade ett visst bortfall på 14 stycken individer. Bortfallet berodde på att 

vissa inte upplevde sig ha några erfarenheter inom området, andra ville inte deltaga och vissa 

hade inte tid att utföra enkäten. Samt att individer inte svarade. Även svårigheter i att hitta 

sorgecirklar ledde till att vi inte kunde tillfråga dessa typer av deltagare. Vilket också hade 

kunnat bidra till ett annat resultat. Ungefär hälften av deltagarna var studerande och 

examinerade beteendevetare runt om i landet. Författarnas uppfattning är att detta troligen inte 

påverkade resultatet nämnvärt, då studiens syfte var att belysa stödformer vid en 

sorgeprocess. Bara för att man är beteendevetare menar författarna att detta inte innebär att 

man upplever en sorgeprocess på ett annat sätt än någon annan yrkeskategori. De flesta 

människor kommer någon gång i livet att tvingas möta på de svårigheter som en sorg för med 

sig (Howarth, 2011). Upplevelsen i sig är ändock individuell. Alla individer hanterar sin sorg 

på olika vis (Bonanno, 2004). Men kan vara bra att ha i åtanke vid en replikering.  
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Tidigare studier har bland annat visat att ungdomars uppleveser om sorg handlar om vikten 

av socialt stöd och att en känsla av att någon fanns där gav trygghet. Det var även viktigt med 

samtalsstöd som ett sätt att bearbeta för att kunna gå vidare i livet (Swank, 2013). Medan en 

annan studie fokuserade istället på anhöriga som gått bort under palliativ vård. Här belystes 

vikten av en förståelse för individers olika behov av socialt stöd. Samt att professionellt stöd 

upplevdes som nödvändigt när den sörjande ej ville vara en börda och behövde ett stöd utöver 

närstående (Wijk & Molander, 2009). Föreliggande studie visar likheter med studier som 

gjorts tidigare men skiljer sig på två punkter, delvis har aspekten när stödet var betydelsefullt 

uppmärksammats och deltagarna var delaktiga i studien utan hänsyn till en viss kategori. Det 

vill säga det var inte endast ungdomar eller anhöriga till närstående som gått bort under 

palliativ vård. Utan föreliggande studie hade deltagare under olika åldrar och med det enda 

kriteriet att individen skulle ha genomgått en sorgeprocess.  

 

Begränsningar  
 

I föreliggande studie fanns inga barn, ungdomar, äldre individer över 62 år eller några 

manliga deltagare, vilket är en brist och skapar svårigheter med generaliserbarheten. Även 

deltagarantalet skapar svårigheter att generalisera. Skulle alla ålderskategorier samt män varit 

delaktiga i studien, skulle resultatet ha kunnat visa sig på ett annat sätt. Anledningen till att 

unga individer inte tillfrågades var på grund av problematiken med att ha deltagare yngre än 

18 år måste ha målsmans tillstånd för att deltaga. Bristen på manliga deltagare berodde på att 

inga av de tillfrågade var villiga till att deltaga. Äldre individer över 62 år var svåra att få tag 

i. En styrka var att de kvinnor som deltog hade varierande åldrar, åldersaspekten var viktig för 

författarna för att erhålla varierande erfarenheter. Dock var åldersaspekten inte viktig för 

själva analysen och resultatet vilket samtidigt är en svaghet med studien. Författarna la ingen 

vikt vid hemorter eller yrkeskategorier, då detta inte ansågs vara av relevans i denna studie då 

fokus endast låg på själva upplevelsen av sorg. Emellertid om studien skulle replikeras kan 

detta vara av vikt att ha i beaktning.  

Nackdelar med meningskoncentreringen som analysmetod, skulle kunna vara att 

författarna komprimerar ner både för lite och för mycket i analyseringen. Att man tar bort för 

lite i analysen kan skapa svårigheter att finna djupet i analysen. Tar man bort för mycket finns 

risken att man har tagit bort text som kan ha varit av relevans för resultatets betydelse vilket i 

sin tur kan bidra till att man även här har svårigheter att finna en tillförlitlig kärna. Risken 

finns att man tar bort viktig data som kunde ha bidragit till ett annat resultat. Ett annat 

problem kan vara författarna och deras förmåga att hålla sig objektiva. Det vill säga att risken 

finns att man väver in egna värderingar i deltagarnas svar genom att ta texten ur sitt 

sammanhang och möjligen ge deltagarnas svar en ny innebörd. Fördelar med analysmetoden 

kan vara att med hjälp av frågeställningarna fick författarna stöd i analyseringen (Hartman, 

2011) genom att få en riktlinje i vad i texterna som var väsentligt respektive oväsentligt och 

kunde komprimeras ner. Därmed kunde författarna lättare finna underteman som i sin tur 

utvecklades till övergripande teman. Författarna hade ett liknande sätt i både synsätt och i 

arbetssätt vilket bidrog till en mindre tung arbetsbörda och ett bättre sammarbete.  

Hermeneutikens idé om att individer tolkar sin situation och gör den meningsfull (Hartman, 

2011) kan dels i denna studie handla om hur deltagarna först tolkar sin situation utifrån 

enkätens uppbyggnad. Därefter tolkar författarna deltagarnas upplevelser för att kunna ge 

dessa mening med hjälp av studiens frågeställningar. Denna inriktning breddade författarnas 

synsätt kring fenomenet sorg i relation till studiens frågeställningar. 
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Reliabilitet och validitet 
 

För att testa reliabiliteten på analysen gjordes ett interbedömarreliabilitstest som är lika med 

antal överrensstämmelser delat på antal överrensstämmelser plus antal oenigheter (Håkansson 

& Montgomery, 2003). Det blev en mycket hög överensstämmelse mellan bedömarna i 

interbedömarreliabilitetstestet. I testet räknades alla underteman in på alla fem enkäter, om de 

var med eller ej. Dock kan det vara bra att ha i åtanke att författarnas liknande arbetssätt vid 

meningskoncentreringen kan ge bristande reliabilitet. En annan brist är att 

överrensstämmelsen sannolikt blir högre desto fler enkäter som jämförs. Vilket skapar en 

större enighet om vilka teman som finns med eller ej.  Däremot om endast en enighet kring 

vilka teman som finns med räknas skulle troligtvis sannolikheten om överrensstämmelsen 

minska.   

Andra hot mot både reliabilitet och validitet kan vara valet av insamlingsmetod. Även 

författarna var överrens om att en enkät skapade ett större intresse för att medverka i studien 

och att det kanske inte upplevdes lika emotionellt påfrestande som en intervju. Dock kan en 

intervju ha givit djupare svar och gett möjligheten till uppföljande frågor. Men författarnas 

uppfattning var att mindre deltagare skulle varit villiga att ställa upp vid en intervju. Detta kan 

också vara bra att ha i åtanke vid en replikering. Även enkäternas frågor kan ha missuppfattats 

och att deltagarna påverkats av glömska, vilket därmed kan ha gett mindre tillförlitliga svar. 

Eftersom författarna inte efterfrågade när sorgeprocessen var. För att minska hotet gjordes en 

pilotstudie där fyra deltagare fick utföra enkäten och därefter uppge hur dem upplevde den. 

Detta för att författarna skulle få en möjlighet att revidera eventuella oklarheter. Dock 

behövdes detta inte göras då inga oklarheter framkom. Enkäterna till pilotstudien delades ut 

förhand. Därefter gavs möjligheten till övriga deltagare att få enkäterna i pappersform eller 

elektroniskt. I missivbrevet som blev utskickat framkom en möjlighet om att genomföra en 

intervju för dem som upplevde svårigheter att skriftligt genomföra enkäten. Detta blev dock 

aldrig nödvändigt. Det framkom även att författarna eventuellt kunde komma att återkoppla 

med deltagarna för uppföljande frågor vid behov. Detta behövdes göras vid ett fall då vissa 

oklarheter uppkom. Att få en möjlighet till att välja tillvägagångssätt uppfattades som positivt 

av de medverkande, då man som deltagare fick välja det sätt som passade dem bäst utifrån 

deras egna förutsättningar.  

 

Slutsats 
 

För framtida forskning bör alla ålderskategorier; barn, ungdom och vuxna, samt båda könen 

vara delaktiga för att se om där finns några skillnader. Hittar man skillnader kan det ge en 

inblick i hur man kan hantera olika typer av individer. Den samhällsnytta som författarna 

anser att förliggande studie bidrar med är att belysa vikten av fortsatt socialt stöd även efter 

att sorgearbetet förväntas och tros vara färdigbearbetat av omgivningen. Även öka kunskapen 

för anhöriga om vad som anses betydelsefullt vid bemötandet av den sörjande. Nyttan är även 

till för att den sörjande skall kunna känna trygghet i att denne inte är ensam i de känslor en 

sorg för med sig. Undersökningens betydelse har bidragit med att bredda perspektivet av 

”när” stödet upplevdes vara betydelsefullt, samt ”hur” det upplevdes vara betydelsefullt.  
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