
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Självständigt arbete på grundnivå 

    Independent degree project  first cycle 
 

 

 

 

 

 

 

     C-uppsats i socialt arbetet 15 hp 

     Avdelningen för Socialt arbete 

  

     Från anhörig till efterlevande - 

     en kvalitativ studie om livssituationen som äldre vid förlust av livskamrat 

 

 

 

     Hanna Pöllänen och Jannike Rehnholm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Avdelningen för Socialt arbete 

Examinator: Masoud Kamali, Masoud.Kamali@miun.se 

Handledare: Maria Sjölund, maria.sjolund@miun.se 

Författare: Hanna Pöllänen hapo1200@student.miun.se 

         Jannike Rehnholm jare1200@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 

Huvudområde: Socialt arbete 

Termin, år: VT, 2015 

 

mailto:hapo1200@student.miun.se
mailto:jare1200@student.miun.se


 

 

 

Abstract 

 

Förlust av livskamrat beskrivs i forskning vara den svåraste livshändelse en människa kan råka ut för, 

och kan för äldre efterlevande leda till fysiska, psykiska och/eller sociala konsekvenser (Grimby, 2000). 

I föreliggande studie har 6 personer, 3 kvinnor samt 3 män i åldrarna 62-76 år, intervjuats om sin 

livssituation efter förlust av livskamrat genom svår sjukdom. Syftet var att erhålla fördjupad kunskap om 

de konsekvenser livshändelsen medför, relaterat till ålder och genus, samt vilka salutogena resurser, 

relaterat till detsamma, som underlättar sorgeprocessen. Teorier som använts vid analys av insamlad 

empiri är livsloppsperspektiv, genusperspektiv samt salutogenes. Resultatet påvisar fysiska, psykiska 

samt sociala konsekvenser så som Grimby (2000) ovan beskriver gällande äldre efterlevande, samt att 

dessa konsekvenser kan skilja sig åt ur ett genusperspektiv. Livsloppsperspektivet belyser hur aktuell 

livsfas påverkar vilka salutogena resurser som är av störst betydelse. Olika intervjuformer användes 

vilket visade sig påverka kvaliteten i insamlad empiri. 

Nyckelord:  

Äldre, förlust av livskamrat, änka, änkeman, sorg, genusskillnader, salutogena resurser 
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Begrepp som används i denna rapport 

 

 Anhörig/närstående - Jeppsson Grassman (2003) problematiserar användandet av dessa begrepp 

och menar att de ibland används synonymt med varandra, ibland med olika innebörd. Oftast avser 

begreppet ”anhörig” en person med blodsband eller juridiska band till en annan person, medan 

”närstående” innefattar de ovanstående samt vänner och mer ytliga bekanta i det sociala nätverket. I 

Socialstyrelsens (2015) termbank finns rekommendationer för olika begrepp i syfte att säkerställa 

god vård och omsorg. Här rekommenderas att termen ”anhörig” används för familjemedlem eller 

nära släkting och termen ”närstående” för person som den enskilde själv anser sig ha en nära 

relation till. I denna rapport kommer vi att använda begreppet ”anhörig”, då de individer vi åsyftar 

är livskamrat till den sjuka. Kanske har man inte ett juridiskt band till sin livskamrat genom 

giftermål, så som Jeppsson Grassman (2003) menar, men räknas som familjemedlem enligt 

Socialstyrelsens (2015) definition.   

 Efterlevande – Synonymer.se (u.å) definierar efterlevande som någon som lever kvar efter anhörigs 

bortgång. Riksförbundet för änkor och änkemän (2015) använder begreppet ”efterlevande” i 

stödarbetet mot änkor, änkemän, barn samt unga i sorg. I denna studie definieras ”efterlevande” som 

livskamrat till någon som gått bort, oavsett om paret varit gifta eller levt i sambo- eller 

särboförhållande.  

 Äldre - enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2015) definieras ”äldre” att vara från 65 år i de 

flesta industrialiserade länder. 

 Palliativ vård – enligt Socialstyrelsens (2013) definition av palliativ vård inom hälso- och sjukvård 

syftar denna till att minska lidande samt öka livskvaliteten för patienter som har en obotlig sjukdom 

eller skada, och innebär vård i livets slutskede. Begreppet innefattar ett beaktande av såväl, fysiska, 

psykiska, sociala som existentiella behov, samt stöd till anhöriga eller andra för patienten viktiga 

personer, så även i rollen som efterlevande. 
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1. Inledning och problemformulering 

 

”NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer 

oss åt.”  

Enligt Anshelm (2005) är dessa ord en variant av det äktenskapslöfte som uttrycks mellan två blivande 

makar vid en kyrklig vigselgudstjänst (s. 1762). Enligt Svenska Kyrkan (2015a) har varje enskild individ 

ett grundläggande behov av att bli sedd och älskad för den man är, så även i en kärleksrelation mellan 

två människor. När döden sedan drabbar den man älskar, vilket även kan vara annan nära anhörig än 

livskamrat, menar Svenska Kyrkan (2015b) att den enskilda individen reagerar med både kropp och själ. 

Förlust av livskamrat beskrivs dessutom i forskningen som den svåraste och mest stressfulla 

livshändelse en människa kan drabbas av (Grimby, 2000; McIntyre & Howie, 2002; Rossi et al., 2007). 

Eriksson och Svedlund (2007) skriver att många äldre i dagens samhälle väljer att vårdas och dö i 

hemmet, och att anhöriga därmed involveras i sjukvården. Detta leder inte sällan till att det är 

livskamraten som vårdar sin respektive, en situation där denne får ytterligare en roll som tröstare och 

vårdare, och inte bara livskamrat. Denna roll medför förpliktelser och förväntningar, och professionella 

som är inblandade har ett stort ansvar att stötta den som vårdar, inte bara under sjukdomstiden utan även 

efter livskamratens bortgång.   

Även i Socialstyrelsens (2013) nationella riktlinjer för palliativ vård lyfter man fram behovet av stöd till 

anhöriga som vårdar sjuka i det egna hemmet. I dessa riktlinjer hänvisar man till Statens offentliga 

utredning (SOU 2001:6) som förespråkar anhörigas rätt till samtal under såväl sjukdomstiden som efter 

den sjukes bortgång.  Erfarenhetsmässigt tycks dock det långsiktiga stödet till anhöriga svikta, och i 

utredningen påpekas därför att dessa behöver få information om nätverk utanför sjukvården.    

Närvänen (2009) beskriver hur det i ett livsloppsperspektiv anses vara naturligt att döden närmar sig ju 

äldre man blir, men Grimby (2000) menar att man aldrig kan förbereda sig för livet som efterlevande, 

inte ens om man är äldre. När ens kära går bort ändras tillvaron drastiskt, och från att ha levt i tvåsamhet 

står man plötsligt helt ensam, många gånger efter decennier av gemensamt liv. Eriksson och Svedlund 

(2007) återger hur efterlevande beskriver känslan av ensamhet som mer omvälvande än själva saknaden 

efter livskamraten. Har man varit delaktig i vården av sin kära, förlorar man även rollen som den starka, 

tröstande, vårdande så som de beskrivit. 

Är man dessutom pensionär är man utesluten från arbetsmarknaden, vilket Berg (2007) menar leder till 

maktlöshet och ensamhet. Eventuella barn är troligen utflugna ur boet sedan länge. Kanske är det så att 

man efter ett långt liv tillsammans som par, som avslutats med en svår kamp för sin livskamrat under 

sjukdomstiden, plötsligt inte känner sig behövd längre.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa livssituationen för äldre efterlevande när livskamraten i ett 

heterosexuellt förhållande gått bort efter svår sjukdom.  

 

 Hur beskriver informanterna konsekvenser av förlust av livskamrat efter svår sjukdom? 

 Hur resonerar informanterna om ålder och livslopp i relation till efterlevandeskap?  

 På vilka sätt har salutogena resurser betydelse enligt de äldre efterlevande informanterna i 

sorgeprocessen? Hur resonerar informanterna i studien om eventuellt stöd och hjälp de fått 

– vad är betydelsefullt i sorgeprocessen enligt dem? 

 Hur görs genus meningsbärande i sorgeprocessen?  

 

1.2 Stödverksamheter och intresseorganisationer för efterlevande  

I samband med livskamratens bortgång tycks det stöd man haft från vårdpersonalen avta vilket 

beskrivits i Statens offentliga utredning (SOU 2001:6). I den beskrivna situationen uppstår därmed ett 

glapp mellan rollen som vårdande och tröstande livskamrat respektive rollen som efterlevande, en 

situation där individen plötsligt står i det närmaste ensam.  

För vissa är den hjälp och stöd vänner och familj bistår med tillräcklig, men som beskrivet i Statens 

offentliga utredningar (SOU 2001:6) är det viktigt att efterlevande får information om stödverksamheter 

dit de kan vända sig om de har behov av ytterligare hjälp. Det finns enligt 1177 Vårdguiden (2013) 

stödgrupper för efterlevande både inom kyrklig verksamhet, Röda Korset samt numera även inom flera 

sjukhusavdelningar vilka leds av specialutbildad personal. 1177 Vårdguiden tipsar även om 

självhjälpsgrupper eller annan professionell hjälp som psykolog eller psykiatriker, samt var den enskilda 

kan vända sig för att få reda på vilka stödverksamheter som finns på den egna hemorten. Det finns även 

webbaserade organisationer och föreningar som är rikstäckande, dit efterlevande kan vända sig till för 

hjälp och stöd. Ett exempel på detta är webbsidan efterlevande.se (www.efterlevande.se), vilken leds av 

Riksförbundet för änkor och änkemän, men dit även barn och unga vända sig.   

Fördjupad kunskap om situationen det innebär att bli efterlevande som äldre är central i det sociala 

arbetet med äldre människor då det är en företeelse som är vanlig. Det dör ca 90 000 människor i 

Sverige varje år och av dem är ca 67 000 över 65 år enligt Statistiska centralbyrån (SCB) (2015). I det 

sociala arbetet med äldre kommer vi att möta efterlevande människor i behov av adekvat stöd och hjälp. 

Därmed är det av vikt att professionella har kunskap om och förståelse för hur livssituationen som äldre 

efterlevande kan påverka den enskilda individen. Detta ökar möjligheten att ge ett värdigt och 

ändamålsenligt bemötande. 

www.efterlevande.se
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2.  Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Här följer ett avsnitt där vi redogör för tidigare forskning kring situationen som äldre efterlevande. Den 

nedan presenterade forskningen visar att förlust av livskamrat på äldre dagar kan leda till fysiska, 

psykiska och/eller sociala konsekvenser för den enskilda individen, samt att detta, förutom att vara 

åldersrelaterat, även kan kopplas till ett genusperspektiv. Forskning som presenterats visar även vilka 

omständigheter som påverkar livssituationen som efterlevande på ett positivt sätt.  

2.1 Fysiska konsekvenser  

Det finns forskare som ingående beskriver fysiska symtom för äldre efterlevande i samband med 

livskamrats bortgång, och nämner bland annat aptitlöshet, sömnbrist och orkeslöshet, framförallt 

gällande aktiviteter som kräver fysisk styrka (Chen et al., 1999; Lee & Carr, 2007). Dessa fysiska besvär 

tycks i högre grad drabba män än kvinnor. Stroebe (1998) har i sin forskning kunnat se att risken att 

drabbas av fysiska symtom av detta slag är signifikant högre för efterlevande kvinnor och män än för 

dem som fortfarande har sin livskamrat kvar i livet.   

2.2 Psykiska konsekvenser  

Grimby (2000) beskriver psykiska reaktioner som ängslan, oro och gråtattacker, sömnsvårigheter och 

trötthet, samt känsla av skuld och självförebråelse bland äldre efterlevande, såväl män som kvinnor, 

efter förlust av livskamrat. Andra forskare beskriver traumatiska sorgereaktioner, depression samt ångest 

som psykiska reaktioner på förlust, och forskningen påvisar här genusrelaterade skillnader (Chen et al., 

1999; Thompson et al., 1991). Såväl män som kvinnor uppvisar symtom på traumatisk sorg i form av 

hallucinationer som leder till sökande efter livskamraten eller att den efterlevande fastnar i tankar kring 

den avlidna, men kvinnor uppvisar i betydligt högre grad tecken på ångest och depression. Paradoxalt 

nog presenterar Nordin (2009) statistik framtagen via Statistiska Centralbyrån som visar att mer än 

dubbelt så många män som kvinnor begår självmord överlag, och skillnaden är störst bland äldre. En 

bidragande orsak till den höga självmordsfrekvensen bland äldre män sägs vara depression till följd av 

förlust av livskamrat.  

Forskare uttrycker även en del betänkligheter kring genusskillnaderna vad gäller psykiska symtom. 

Chen et al. (1999) spekulerar i om det tar längre tid för män att bli medvetna om psykiska fenomen hos 

sig själva. Andra forskare menar att resultaten kan tyda på att kvinnor i högre grad än män rapporterar 

depressiva känslor och annan psykisk ohälsa (Nolen Hoeksema, 1987; Stroebe, 1998). Stroebe (1998) 

kopplar även mäns tysthet kring psykisk problematik till överrepresentation gällande fysisk ohälsa i 

samband med förlust av livspartner.  
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2.3 Sociala konsekvenser  

Grimby (2000) menar att depression i samband med livskamrats bortgång kan misstolkas, och istället 

vara uttryck för ensamhet som känns övermäktig. Just som äldre är man mer sårbar för denna ensamhet 

menar forskare som beskriver sociala konsekvenser av att vara äldre efterlevande (Carr, 2004; Eriksson 

& Svedlund, 2007; Grimby, 2000; McIntyre & Howie, 2002). Den beskrivna ensamheten leder ofta till 

social isolering, då förlusten av den identitet som var sammankopplad med livet i tvåsamhet leder till 

osäkerhet och lägre självkänsla i relation till andra. I forskningen framkommer även att äldre 

efterlevande har svårt att berätta om sin nya livssituation, då de inte vill störa andra eller vara till besvär 

(Eriksson & Svedlund, 2007; Grimby, 2000). En del av denna reaktion handlar om en oro att förlora 

kontrollen över ett liv de tidigare levt oberoende av hjälp utifrån. Försämrad ekonomisk situation 

beskrivs som ännu en social konsekvens, då man plötsligt är ensam ansvarig för alla omkostnader.  

Man kan se att även sociala konsekvenserna skiljer sig åt ur genusperspektiv. Eriksson & Svedlund 

(2007) beskriver hur sänkt självkänsla kopplad till ny identitet som ensamstående är tydligare bland 

äldre kvinnor, så även de ekonomiska konsekvenserna av förlust av livskamrat. Uppgifter från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (1997) visar att män generellt sett tenderar att ha svagare socialt nätverk 

och ger uttryck för att sakna någon nära vän att tala med, något som kan kopplas samman med Eriksson 

och Svedlunds (2007) beskrivning av hur kvinnor, i samband med förlust av livskamrat, i större 

utsträckning än män upplever stöd från tidigare etablerade sociala och emotionellt starka relationer.    

2.4 Stärkande resurser  

Sociala konsekvenser som känsla av ensamhet och isolering kan enligt forskning mildras genom tillgång 

till ett större socialt nätverk, rutiner i vardagen samt fritidsaktiviteter eller sysselsättningar som skänker 

mening (Eriksson & Svedlund, 2007; Grimby, 2000; McIntyre & Howie, 2002). Eriksson och Svedlund 

(2007) skriver även att stöd- och samtalsgrupper som anordnas på initiativ av sjukvården beskrivs vara 

till hjälp i sorgeprocessen, och ofta uppstår ett djupare samspel mellan deltagarna i gruppen, vilket även 

tycks stimulera till kontakttagande med andra utanför denna. Äldre kvinnor tycks dock, som beskrivits 

ovan, i större omfattning än jämnåriga män uppleva stöd från socialt nära relationer, och de deltar även i 

större utsträckning än män i de beskrivna stödgrupperna. Det framkommer även att förväntningarna på 

dessa stödgrupper skiljer sig åt ur ett genusperspektiv, då kvinnors förväntningar handlar om 

möjligheten att dela upplevelser kring förlusten med andra i liknande situation, medan män önskar få 

kunskap om hur andra löst de praktiska problem förlusten orsakat.   

2.5 Betydelsen av genusskillnader i samband med livskamrats bortgång 

Eriksson & Svedlund (2007) menar att genusskillnader i relationen mellan makarna innan livskamratens 

bortgång blir tydliga i rollen som efterlevande. Bland äldre par i dag är det oftast kvinnan som sköter 

hushållssysslor medan denna förlitar sig till mannen när det gäller praktiska göromål och ekonomi. Som 
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efterlevande måste man åta sig den andres tidigare uppgifter. I detta sammanhang tycks männen ha 

lättare att anpassa sig och ta över de uppgifter kvinnan haft i hemmet än tvärtom. Forskningen (Carr, 

2004; Eriksson & Svedlund, 2007) visar att såväl självkänsla som självförtroende växer hos den 

efterlevande som klarar nya sysslor och utmaningar. 

Då vår genomgång av forskning kring äldre efterlevandes livssituation visar att såväl fysiska och 

psykiska som sociala konsekvenser av förlusten, men även stärkande faktorer i sorgearbetet, skiljer sig 

åt ur ett genusperspektiv, kommer vi nedan att problematisera tre teoretiska perspektiv med relevans för 

denna rapport och dessa kommer tillsammans med tidigare forskning, att användas i resultat- och 

analysdelen. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras tre teoretiska perspektiv – livsloppsperspektiv, genusperspektiv samt 

salutogenes – vilket innebär att varje teori kommer att belysas var för sig. Som avslutning kommer en 

sammanfattning kring de olika teoriernas relevans för denna studie.  

3.1 Livsloppsperspektiv  

Från den dag vi föds börjar vi att åldras och en livslång process tar sin början, där nuet speglas såväl i 

förlupen tid som i framtiden. Närvänen (2009) beskriver hur livet ur ett livsloppsperspektiv indelas i 

olika faser - barndom, ungdom, vuxenlivfas och ålderdom. Ålderdomsfasen delas in i två ytterligare 

grupper, yngre-äldre och äldre-äldre. Uppdelningen inom ålderdomskategorin bygger på föreställningen 

om att man vid en viss kronologisk ålder har en viss hälsostatus. Enligt Berg (2007) räknas yngre-äldre 

ligga i åldersspannet 65-79 år och de äldre-äldre vara 80 år och äldre. Närvänen (2009) beskriver hur 

tidigare förekommande passageriter mellan de olika livsfaserna, ofta med koppling till kyrkliga 

sammanhang så som dop och konfirmation, avtagit i betydelse för att markera övergångar mellan olika 

livsfaser och övergångarna är i dagens samhällen mer otydliga. Vissa nya markörer med koppling till 

ålder har visserligen tillkommit, så som en lagstadgad pensionsålder och obligatorisk skolgång där man 

har övergångar mellan olika stadier.  

Bengtsson et al. (2013) ser detta livsloppsperspektiv som ett tvärvetenskapligt perspektiv, då det förenar 

delar från flera vetenskapliga områden så som sociologi, psykologi, historia samt antropologi. Bengtsson 

et al. samt Giddens & Griffiths (2007) menar att livsloppsperspektivet på detta sätt belyser flera olika 

processer som påverkar människan i hennes livslopp, och kan förklara hur en människas status i 

samhället påverkas av inställningen till en viss ålder utifrån social, kulturell samt historisk kontext. 

Synen på individen påverkas inte av dessa kontexter var för sig, utan genom samspelet dem mellan, samt 

hur detta samspel sett ut i tidigare faser i den enskilda individens liv. Livsloppsperspektivet bidrar 

därmed till en mer nyanserad och vidare bild av åldrandets process och ökar förståelsen för hur enskilda 
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individer definierar sin roll i samhället, detta i relation till hur erfarenheter från tidigare livsfaser format 

nuvarande livsfas men även, som en process, kommer att påverka framtida faser. 

Tillskrivna likheter och skillnader genom ålderskategorisering bidrar enligt Närvänen (2009), liksom 

social kategorisering av klass, kön, etnicitet och funktionsnedsättning, till att människor innesluts eller 

utesluts från samhällets arenor utifrån lagstiftning samt normer som avgör vad som är normalt eller 

avvikande vid en viss ålder. Detta leder även till att livsfaser kan ställas mot varandra i samhället, och att 

vuxna generellt anses befinna sig i en närande livsfas och vara den norm övriga livsfaser relateras till. 

Barn, unga och äldre ses i relation till den närande vuxenlivsfasen som tärande livfaser. Turner (1989) 

menar i detta sammanhang att vuxenlivsfasen karaktäriseras av medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter, autonomi samt att man aktivt bidrar till välfärdssamhället genom deltagande på 

arbetsmarknaden, medan de övriga livsfaserna tenderar att vara en belastning för samhället då de 

karaktäriseras av beroende och maktlöshet i relation till vuxenlivsfasen. Berg (2007) beskriver hur den 

obligatoriska pensioneringen samt förtidspensionering kan påverka individer negativt. Livshändelsen 

som sådan kan leda till påtvingat utanförskap och en känsla av maktlöshet och ensamhet, särskilt för 

gruppen yngre-äldre. 

3.2 Genusperspektiv 

Mattsson (2002) menar att begreppet kön beskriver den biologiska och fysiska kroppen medan 

begreppet genus handlar om tolkning och tillskrivning av egenskaper kopplade till manligt/kvinnligt 

utifrån social och kulturell kontext.  Även Kullberg (2012) betecknar kön/genus som ett mer eller 

mindre socialt konstruerat och producerat fenomen som reproduceras vidare i nya generationer. I det 

engelska språket särskiljer man enligt Mattsson (2002) begreppen ”sex” och ”gender”, medan det 

svenska språket är mer otydligt och begreppet kön innefattar såväl biologiskt som socialt konstruerat 

kön. Under senare tid tycks forskare därmed allt oftare avstå från att särskilja kön/genus, utan använder 

antingen det ena eller det andra begreppet, synonymt med såväl fysisk kropp som med de föreställningar 

som tillskrivs den.  

Mattsson (2002) menar att ett genusperspektiv i forskningssammanhang syftar till att lyfta fram 

relationen mellan kvinna/man och genom detta åskådliggöra de skilda situationer och livsbetingelser 

som föreligger för män respektive kvinnor i samhället.  I syfte att förklara hur genus skapas använder sig 

Kullberg (2012) av Layders (1993) modell, bestående av fem olika dimensioner relevanta för hur den 

sociala verkligheten konstrueras på makro- och mikronivå. Den första dimensionen, ”kontexten”, 

handlar om hur strukturella förutsättningar, som ekonomi och politik, samt kulturella normer och 

värderingar påverkar vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Den andra dimensionen, 

”inramning”, berör den arena där genusordningen iscensätts, till exempel i familj eller på arbetsplats. 

Den tredje dimensionen kallas för ”situationsbundna aktiviteter”, vilket handlar om aktiviteter som män 

eller kvinnor utför inom ”inramningen” och därmed påverkar genusskapandet. I familjärt sammanhang 
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kan detta till exempel handla om hushållssysslor som tvätt och matlagning. Den fjärde nivån kallas 

”själv” och berör självupplevd uppfattning om och förståelse av sig själv som kvinna eller man i relation 

till övriga nivåer. Den femte och sista nivån, ”historia”, handlar om hur genus formats och formas vidare 

genom historien.  

För att belysa skillnaden mellan att vara man respektive kvinna ur ett genusperspektiv, diskuterar 

Mattsson (2002) bland annat fördelningen mellan avlönat arbete och arbete i hemmet. Tidigare var det 

mannen som ensam hade rollen som familjeförsörjare, och trots att det idag kontinuerligt sker en 

utveckling inom detta område och kvinnor idag är yrkesverksamma, är det dock fortfarande så att 

kvinnor oftare arbetar deltid, för att ta ett större ansvar för hushållarbete, medan män i större 

utsträckning arbetar heltid, och därmed har högre inkomst. En grupp kvinnor som fortfarande i stor 

utsträckning är ekonomiskt beroende av sin make/sambo är pensionerade kvinnor, vilka genom oavlönat 

hemarbete och begränsat förvärvsarbete tidigare i livet har en låg Allmän Tilläggspension (ATP), ett 

tidigare pensionssystem som grundades på intjänad förvärvsinkomst.  

Den förändring som enligt ovanstående exempel ändå skett inom familj- och arbetssammanhang visar 

att rollen som man respektive kvinna inte bara påverkas av sociala och kulturella faktorer utan även är 

föränderligt i ett historiskt perspektiv så som Kullberg (2012) kunnat illustrera med Layders (1993) 

modell för social konstruktion i samhället. Kullberg (2012) menar dock att man, åtminstone inom 

västerländsk kontext, fortfarande karaktäriserar vissa områden och aktiviteter till att vara typiskt 

kvinnliga respektive manliga. Wood och Eagly (2002) menar att detta, utifrån ett genusperspektiv, 

härrör från stereotypa föreställningar om att kvinnor är mer omhändertagande och relationsskapande 

medan männen är tävlingsinriktade, målfokuserade samt karriärlystna.   

3.3 Salutogenes 

Framväxten av begreppet salutogenes härrör från den medicinske sociologen Aaron Antonovskys (2005) 

forskning, där han sökte svar på vilka faktorer som ligger bakom att vissa individer kan hantera 

svårigheter och stressorer i livet på ett mer adekvat sätt än andra. Antonovsky upptäckte att det hos 

enskilda individer finns omgivande samt inneboende resurser som avspeglar förmågan att hantera 

stressfulla händelser och situationer. Som en motpol till begreppet patogenes, vilket handlar om faktorer 

som bidrar till sjukdom och ohälsa, myntade han därmed begreppet salutogenes. Salutogenetiska 

resurser definieras som hälsofrämjande sådana. Lindström och Eriksson (2005) menar att dessa 

salutogena resurser banar väg för god hälsa och är förklaringen till att människor, trots genomlidandet av 

svåra händelser, orkar och förmår leva vidare. 

En av de salutogena resurser som Antonovsky (2005) definierade är ”känslan av sammanhang” 

(KASAM), en svensk översättning av engelskans begrepp ”sence of coherence”. Begreppet KASAM 

består av tre delkomponenter - känsla av hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet - och dessa tre 

delkomponenter förutsätter varandra för att ge individen en stark KASAM. Antonovsky myntade även 
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ett samlat begrepp för salutogena resurser, begreppet ”generella motståndsresurser” (GMR). Dessa är 

individuella och relateras till biologiskt arv, tidigare livserfarenheter samt miljö. Några GMR som 

uttryckligen nämns är stark självkänsla, pengar, socialt stöd och kulturell stabilitet. Att ha starka GMR, 

såväl inneboende som omgivande, leder enligt Antonovsky, även till utvecklingen av stark KASAM.  

3.4 Teoriernas relevans för studien 

I denna studie har tidigare forskning visat att det finns faktorer i efterlevandes livssituation som påverkar 

konsekvenserna av förlust av livskamrat. De faktorer som tydligt framkommer i detta sammanhang, och 

som tycks ha betydelse i rollen som efterlevande och för sorgeprocessen, är ålder, genus samt salutogena 

resurser. Av denna anledning har vi valt använda ett livsloppsperspektiv i syfte att belysa de 

konsekvenser det får att tillhöra ålderdomsfasen i rollen som efterlevande. Genusperspektivet använder 

vi för att, på ett mer nyanserat sätt, förstå hur informanterna i denna studie upplever situationen som 

man respektive kvinna i ett efterlevandeskap. Slutligen är det av vikt att förstå vilka faktorer som 

underlättar sorgearbetet och livet som efterlevande, och vi har därför valt att belysa salutogena resursers 

relevans. Vidare i denna rapport kommer vi att använda det samlade begreppet GMR när vi beskriver 

salutogena resurser.  

I resultat- och analysdelen kommer vi att presentera vår tolkning av insamlat material utifrån de 

kategorier som arbetats fram genom kvalitativ innehållsanalys, beskrivet nedan. Vid analys av empirin i 

relation till tidigare forskning kommer vi även att använda oss av de ovan presenterade teoretiska 

perspektiven.  

 

4. Metod och tillvägagångssätt  

Detta metodavsnitt inleds med en diskussion kring den vetenskapsteoretiska grundsyn studien vilar på 

och en problematisering av kvalitetsaspekter i forskningen. Detta avsnitt kommer att följas av ett kort 

avsnitt om litteratursökning. Fortsättningsvis ges beskrivning av urvalsförfarande, av kvalitativ 

datainsamlingsmetod i form av fokusgruppsintervjuer och enskilda djupintervjuer, samt problematiseras 

etiska aspekter med relevans för studien. Vidare beskrivs bearbetning av insamlad data genom kvalitativ 

innehållsanalys, och exempel på kategorisering genom denna metod presenteras. Avslutningsvis ges en 

samlad bild av arbetsfördelningen mellan Pöllänen och Rehnholm under framskrivningen av denna 

rapport. I de sammanhang det är aktuellt i denna rapport syftar begreppet ”intervjuare” på den som 

ställer frågor till ”intervjupersonen” eller ”informanten”, begrepp som i denna rapport används 

synonymt med varandra.  
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4.1 Vetenskapsteoretisk grundsyn  

Denna rapport vilar på en hermeneutisk grundsyn. Bryman (2011) beskriver hur hermeneutiken 

utvecklades utifrån försök att förstå och tolka teologiska texter, och man i detta sammanhang kom fram 

till att det var omöjligt att tolka delar utan att få det sammanhang helheten gav. Såväl Bryman som 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att hermeneutikern tolkar text eller utsagor utifrån upphovsmannens 

perspektiv, där den sociala samt historiska kontexten är av vikt. Detta resonemang stämmer väl överens 

med Alvesson och Sköldbergs (2008) beskrivning av den hermeneutiska utgångspunkten att alla delar av 

livet endast kan förstås i relation till helheten, liksom det motsatta, ett samband som kan förstås som en 

”hermeneutisk cirkel”. I denna studie innebär detta att text som transkriberats från inspelade intervjuer, 

genom kvalitativa innehållsanalys kommer att tolkas som enskilda delar, för att sedan relateras till 

helheten i det sagda. Kvale (1997) menar även att intervjuare samt uttolkare inom hermeneutiken alltid 

har en viss förförståelse som inte går att bortse ifrån, och som redan vid utformning av frågor påverkar 

hur dessa ser ut. Det är därför av vikt att medvetandegöra denna förförståelse för sig själv som 

intervjuare/uttolkare och att ha denna i beaktning vid tolkning av text. 

4.1.1 Kvalitetsaspekter gällande studiens utförande  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskare bör reflektera över skälen till att använda en viss 

metodansats. Denna studie baseras på kvalitativ datainsamling genom intervjuer, samt kvalitativ 

innehållsanalys av den empiri som insamlats. Enligt Bryman (2011) kritiseras kvalitativ 

samhällsvetenskaplig forskning för att brista i subjektivitet och transparens, samt för svårigheten att 

replikera en studie eller generalisera resultat till en större population. Bryman, men även Kvale och 

Brinkmann (2014), menar dock att kvalitativ forskning snarare handlar om att erhålla kontextuell 

förståelse utifrån rik och fyllig data än att kunna generalisera resultat i kvantitativ bemärkelse.  

Validitet i forskning innebär enligt Kvale och Brinkmann att man mätt det man avsett att mäta, 

reliabilitet och replikerbarhet berör möjligheten att återupprepa samma studieformat med exakt samma 

resultat. Lincoln och Guba (1994) kritiserar användandet av dessa begrepp i studier som berör enskilda 

individers subjektiva upplevelser och inte den stora massans uppfattning, och anser att begrepp som 

tillförlitlighet och äkthet bör användas när man bedömer trovärdigheten.  

Tillförlitligheten består enligt Guba och Lincoln (1994) av fyra delkriterier - möjlighet att konfirmera 

och styrka, pålitlighet, trovärdighet samt överförbarhet. Möjlighet att styrka och konfirmera baseras på 

ett objektivt förhållningssätt. I syfte att vara så objektiv som möjligt användes i denna studie en 

semistrukturerad intervjuguide vid intervjutillfällena. En intervjuguide är enligt Bryman (2011) ett 

frågeschema, sammanställt utifrån intervjuform. En semistrukturerad intervjuguide utgår ofta från ett 

specifikt tema, men frågor ställs inte nödvändigtvis i samma ordning som i guiden, utan påverkas av 

samtalet som förs. Följdfrågor kan dessutom ställas om intervjuaren vill knyta an till något 

intervjupersonen svarat. Karaktären på frågorna i denna semistrukturerade intervjuguide var öppna i 
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syfte att insamla empiri baserad på informanternas egna upplevelser, erfarenheter och tankar, detta utan 

påverkan av förförståelse eller teoretiskt utgångspunkt hos intervjuarna (se bilaga 2 och 3). Pålitligheten 

innebär en transparent redogörelse av studiens gång och att utomstående, i detta fall vår handledare, 

fungerar som granskare. Trovärdigheten är enligt Guba och Lincoln (1994) beroende av att studier 

genomförs enligt gällande regler samt att informantvalidering utförs, vilken enligt Bryman (2011) 

säkerställer att forskare tolkat information på rätt sätt. Tolkningen av datainsamlingen i denna studie 

presenterades för informanterna efter intervjuerna, vilket gav dem möjlighet att dementera eller bekräfta 

denna. För att ha överförbarhet menar Guba och Lincoln (1994) att en studie av detta slag empiriskt bör 

kontrolleras i samma kontext vid ett senare tillfälle, alternativt testas i en annan kontext/situation för att 

säkerställas. Överförbarheten sviktar därmed i denna studie på grund av tidsaspekten och rapportens 

storlek. 

Henriksen och Vetlesen (2001) menar att professionella har ett yrkesetiskt ansvar att ta vara på det goda 

i möten med människor. Detta överensstämmer med den äkthet Guba och Lincoln (1994) beskriver, 

vilken handlar om informanters vinst och positiva effekt av en studie. Äktheten i denna studie är 

avhängig såväl datainsamlingsmetoder som urvalsförfarandet, men även allians med informanterna. 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar att allians skapar trygghet i samtal. Flexibilitet, humor och 

intervjuarens förmåga att vara personlig utan att vara privat är, liksom tidsaspekten, viktiga element för 

att utveckla denna allians. En förutsättning för att denna studie kunnat utföras är att Rehnholm, som 

student/praktikant, träffat samtliga informanter vid flertalet tillfällen och därmed hunnit utveckla en 

professionell relation till och allians med dem. Tidigt presenterades informanterna även för Pöllänen.  

Problematisering av studiens utförande visar att den är, på det vis Guba och Lincoln (1994) beskriver, 

tillförlitlig, äkta samt representativ utifrån dess relevans för socialt arbete. 

4.2 Litteratursökning 

Sökning efter relevanta artiklar med koppling till syfte samt frågeställningar skedde i huvudsak via 

databasportalen ProQuest Social Sciences. Sökord som användes i olika sammansättningar var 

”elderly”, ”loss of spouse”, ”widow*” ”widower”, ”psych* OR ”social*”, ”grief OR bereavement” och 

”gender difference*”. För att definiera valda begrepp sökte vi lämpliga websidor via Google. Vissa 

relevanta artiklar och annan litteratur hittades även via sökmotorn Primo, tillhörande Mittuniversitetets 

Bibliotek/Lärande-och resurscentrum (LRC), samt Google Scholar. Ytterligare relevanta referenser fann 

vi citerade i de huvudreferenser som använts i rapporten.  

4.3 Urvalsförfarande i studien  

Föreliggande studie baseras på kvalitativ datainsamling genom intervjuer, presenterade nedan, och den 

urvalsmetod som använts är målinriktat urval.  Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som ett 

strategiskt angreppssätt för att nå överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor, vilket 



 

 

11 

 

överensstämmer med Merriams (1994) beskrivning av det målinriktade urvalet som ett ”icke-

sannolikhetsurval”, där inkludering sker strategiskt och inte genom slumpmässighet. Urvalsmetoden 

betecknas av Merriam som lämplig då forskare önskar upptäcka och förstå skilda fenomen och samspel 

dem emellan, men inte strävar efter generaliserbarhet i kvantitativ bemärkelse. Detta överensstämmer 

med vår intention med föreliggande studie.   

Informanterna i denna studie består därmed av sex personer mellan 62 till 76 år, tre män och tre kvinnor, 

som sedan ca ett år tillbaka lever ensamma efter förlust av livskamrat genom cancersjukdom. Fem av 

informanterna i studien kände till varandra sedan tidigare, då de deltagit i samma sorgegrupp anordnad 

vid ett svenskt sjukhus, ett initiativ som överensstämmer med de nationella riktlinjer Socialstyrelsen 

(2013) framarbetat för palliativ vård i livets slutskede, och där det framgår att stöd ska erbjudas anhöriga 

efter närståendes bortgång. Dessa sorgegruppsträffar var sammanlagt sex till antalet. I samma 

sorgegrupp deltog Rehnholm i rollen som student/praktikant. Den sjätte informanten i studien hade 

deltagit i en annan sorgegrupp, men även denna person hade träffat Rehnholm i egenskap av 

student/praktikant.  

Då denna studie berör efterlevandeskap som äldre, och definitionen av äldre i västerländsk kontext 

enligt WHO (2015) är 65 år och uppåt, skulle den informant som är 62 år kunna exkluderas. Vi 

motiverar dock inkluderingen med hjälp av Närvänens (2009) resonemang kring kategorisering. 

Närvänen menar att kategorisering av människor inte alltid baseras på kronologisk ålder, utan även kan 

grundas i de sociala och kulturella egenskaper människor delar med varandra. Informanten i fråga delar 

såväl social som kulturell kontext med övriga informanter i denna studie, dels utifrån att hon befinner 

sig nära ålderdomsfasen sett ur ett livsloppsperspektiv och redan står utanför arbetsmarknaden genom 

förtidspensionering, dels för att hon delar erfarenheten av att ha förlorat sin livskamrat på äldre dagar.  

4.4 Datainsamlingsmetoder  

Nedan presenteras och problematiseras de två intervjumetoder som använts i denna studie – 

fokusgruppsintervju och enskild djupintervju.  I båda fallen har en intervjuguide bestående av 

semistrukturerade frågor använts. Fyra av informanterna, en kvinna och tre män, deltog i 

fokusgruppsintervju, vid två separata tillfällen. Två kvinnliga informanter deltog i djupintervju, den ena 

per telefon och den andra ”face to face”, det vill säga ansikte mot ansikte. 

4.4.1 Fokusgruppsintervju 

Intentionen bakom genomförandet av fokusgruppsintervjuer var att tillmötesgå de tilltänkta 

informanternas uttalade önskan om gemensam intervju istället för enskild. Denna önskan uttrycktes då 

Rehnholm tidigt, i samband med avslutande sorgegruppsträff, frågade deltagarna om det fanns intresse 

bland dessa att delta i en eventuell studie våren 2015. Alla i gruppen uttryckte intresse för deltagande, 

och Rehnholm fick tillåtelse att återkomma med förfrågan per telefon om den tilltänkta studien blev av, 
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men samtliga delatagare såg helst att intervjuerna skedde i grupp, detta då de kände trygghet i varandras 

sällskap.  

Enligt forskningen (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014) är fokusgruppsintervjun en intervjuform 

som tidigare genom tradition framförallt använts inom marknadsundersökningssektorn, men på senare år 

kommit att användas som forskningsmetod även inom akademisk samhällsforskning, till viss del för att 

det är en tidsbesparande intervjuform jämfört med enskilda djupintervjuer. I dessa fokusgruppsintervjuer 

diskuteras specifika frågeställningar och intervjuaren önskar få en rik samling synpunkter kring ett visst 

tema. Forskare (Kvale & Brinkmann, 2014; Warr, 2005) beskriver hur gruppinteraktionen kan underlätta 

för deltagare att uttrycka tankar och synpunkter kring ämnen som under enskild djupintervju skulle 

kunna vara tabubelagda.  

Enligt Bryman (2011) är fokusgruppintervjun användbar då forskare har för avsikt att studera samspel 

mellan olika deltagare i gruppen. Även Wibeck (2000) beskriver hur metoden med fördel kan användas 

för att studera interaktionen mellan deltagare i fokusgruppen, men att metoden även lämpar sig väl för 

forskning där intentionen endast är att belysa gruppmedlemmars tankar, åsikter eller uppfattningar kring 

ett visst tema. Vår önskan var endast att samla rik och bred empiri kring temat livssituationen som äldre 

efterlevande, utan avsikt att studera samspelet mellan informanterna i fokusgruppen. Detta innebär att 

den empiri som presenteras i resultat- och analysdelen av denna rapport, såväl i form av citat som 

löpande text, kommer att baseras på enskilda individers utsagor, inte som en presentation av samlade 

diskussioner och gemensamma ställningstaganden.  

Wibeck (2000) beskriver moderatorns roll i samband med fokusgruppsintervjuer, och menar att denna 

skiljer sig åt beroende på vilken typ av fokusgruppsintervju det rör sig om. I en ostrukturerad 

fokusgrupp får deltagarna diskutera fritt, och moderatorn griper endast in om det under diskussionen 

kommer upp något ämne som kan vara intressant att diskutera vidare, eller om någon tar över i 

diskussionen på bekostnad av andras möjlighet att komma till tals. I en strukturerad fokusgruppsintervju 

får moderatorn mer rollen av intervjuare med ett antal på förhand bestämda frågor att ställa. Moderatorn 

bör i båda fallen ha egenskaper som flexibilitet, empatisk förmåga och förståelse, och kunna förmedla 

att man som intervjuare inte på något sätt är expert på det ämne som diskuteras. Intervjuaren måste på 

samma gång vara engagerad och opartisk, vilket kan vara en svår balansgång. Med fördel kan 

moderatorn även ha en assistent som sköter det praktiska kring intervjun, som att föra anteckningar inför 

eventuella följdfrågor eller sköta inspelningsutrustning med mera. De två fokusgruppsintervjuerna i 

föreliggande studie var av strukturerad karaktär, på det vis Wibeck (2000) beskriver, och vi som 

intervjuare turades om i rollen som moderator respektive assistent.   

Bryman (2011) uttrycker visst förbehåll mot fokusgruppsintervju, och skriver att det finns en risk att 

stämningen under en gruppintervju kan få informanter att ryckas med, för att i efterhand ångra något de 

uttalat sig om. Även Hollander (2004) problematiserar fokusgruppsintervju, och menar att utfallet 
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tenderar att präglas av flertalet faktorer, som status i gruppen (framförallt genus), kulturella normer samt 

relationen mellan deltagarna. Dessa faktorer kan påverka hur deltagare kommenterar och även leda till 

att vissa håller inne med information, en begränsning om man önskar förstå enskilda individers 

upplevelser, erfarenheter och känslor. Hollander samt Warr (2005) menar dock att en nära relation 

mellan deltagarna tenderar att minimera dessa problem, liksom anpassning av mötesplats.  

Fyra av deltagarna i ovan nämnda sorgegrupp, en kvinna och tre män, valde att medverka som 

informanter i de båda fokusgruppsintervjuerna. Dessa informanter hade, som beskrivet ovan, redan 

tidigare utbytt erfarenheter och upplevelser av högst känslig natur med varandra, och en nära och 

förtrolig relation hade uppstått under sorgegruppsträffarna. Detta faktum minimerade risken att vi skulle 

förlora viktig information från enskilda individer på det vis Hollander (2004) menar. Utifrån 

trygghetsaspekten utfördes de två fokusgruppsintervjuerna dessutom i samma lokal som de tidigare 

sorgegruppsträffarna. Vid båda tillfällena bjöd vi på fika, vilket uppskattades. Det faktum att de träffat 

en av oss tidigare, samt talat med den andra av oss per telefon, gjorde att situationen kändes relativt 

avspänd redan vid första träffen, men framförallt vid den andra. Informanterna var märkbart glada över 

att träffa varandra igen. Innan vi kom igång med själva intervjun bjöd de på mycket skoj och skratt. 

Inför första intervjun hade de fått intervjufrågorna hemskickade i ett förberedande syfte, vilket vi 

återkommer till nedan då vi diskuterar etiska aspekter kring studiens utförande. Alla informanter hade 

läst igenom dessa frågor och hade med sig frågepapperet, och någon hade till och med gjort egna 

anteckningar som delgavs. Detta medförde att de från början hade lite svårt att föra en avslappnad 

diskussion kring frågorna utan ville gärna hålla sig till dem i den följd de kom på papperet. Allt eftersom 

tiden gick blev de mer bekväma i frågesituationen, vilket ledde till en mer avslappnad diskussion kring 

frågeställningarna.  

Andra gången vi sågs hade vi inte skickat ut frågorna i förväg, då dessa var av mer allmän och 

reflekterande karaktär. Diskussionerna som fördes rörde föreställningar om och upplevelser av ålderns 

betydelse för efterlevande, samt eventuella föreställningar kring manligt och kvinnligt i 

efterlevandeskap. Informanterna hade till en början lite svårt att föreställa sig något de inte upplevt, men 

så småningom uppstod intressanta diskussioner kring dessa ämnen. Det var tydligt att informanterna vid 

andra tillfället dessutom var mer bekväma i intervjusituationen redan från början, och de bjöd dessutom 

på roliga historier och anekdoter från förr, vilket höjde stämningen ytterligare.  Som avslut vid detta 

tillfälle fick de ur en hög av kort välja varsitt ”tankekort”. Dessa kort bestod av korta texter, vilka vi 

ville att de skulle reflektera kring, i relation till sin egen situation som efterlevande och tankar kring 

framtiden. Som informantvalidering bad vi även i början av det andra intervjutillfället att få återge vad 

vi uppfattat vid den första intervjun, och därefter frågade vi efter kommentarer och synpunkter på det 

sagda. Informanterna uttryckte enhälligt att vi uppfattat det sagda på rätt sätt, och något tillägg kom i 

samband med detta. I slutet av denna intervju sammanfattade vi kort det vi diskuterat, och inte heller då 

hade informanterna några invändningar till det uppfattade.  
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4.4.2 Enskild djupintervju  

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) (2014) menar att djupintervju önskar fånga 

intervjupersonens perspektiv på ett visst fenomen, speciellt om det rör komplexa erfarenheter. I 

forskning beskrivs hur denna intervjuform innebär balansgång mellan önskan om att nå värdefull 

information jämte respekt för den enskildes integritet (Kvale & Brinkmann, 2014; Sennett, 2004). 

Grunden är enligt dessa att intervjuaren har förmåga att bilda allians med den som blir intervjuad, där 

intervjupersonen känner sig trygg i miljön och därmed vågar berätta och delge intervjuaren sina 

erfarenheter och upplevelser. Hollander (2004) menar att enskilda djupintervjuer kan ge större kunskap 

om den enskilda individens tankar och känslor än vad till exempel en fokusgruppsintervju kan.  

4.4.2.1 Enskild djupintervju per telefon  

Bryman (2011) menar att djupintervjuer per telefon har både för- och nackdelar. En fördel är att de 

sparar pengar, då det inte blir långa sträckor att åka med bil eller andra färdmedel, men även tid, för 

såväl intervjuaren som intervjupersonen. Det kan dessutom vara lättare att svara på känsliga frågor om 

man inte behöver möta intervjuaren öga mot öga. En ytterligare fördel som beskrivs är att en 

telefonintervju är lättare att avsluta än en enskild intervju ”face to face”, vilka tenderar att bli långa. 

Nackdelar Bryman beskriver är bland annat avsaknad av telefon eller svårighet att tala i den, samt 

tekniska svårigheter eller att det krävs speciell utrustning för inspelning. Den största nackdelen beskrivs 

dock vara kopplad till interaktionen mellan intervjuare och intervjupersonen, då intervjuaren i ett 

telefonsamtal förlorar möjligheten att reagera på kroppsspråk och gester hos intervjupersonen som kan 

tyda på obehag eller svårighet att förstå frågeställning. En sådan negativ effekt kan påverka såväl den 

sociala interaktionen i intervjusituationen, som resultatet för datainsamlingen.  

Den femte deltagaren från ovan beskrivna sorgegrupp hade liksom övriga deltagare uttryckt ett tidigt 

intresse för deltagande i studien, och då helst genom intervju i grupp, men var dock av hälsoskäl 

tvungen av avstå medverkan i fokusgruppsintervjuer. Hon uttryckte då intresse för enskild djupintervju 

”face to face”, men på grund av bristande ork hos informanten fick denna slutligen ske per telefon.  

Telefonintervjun blev betydligt kortare än såväl fokusgruppsintervjun som den enskilda djupintervjun 

”face to face”. Kvinnan hade liksom övriga deltagare i studien fått frågorna per brev innan hon godtog 

att delta, så även de sista två frågor som togs upp som diskussionsfrågor under andra fokusgruppsträffen. 

Det hördes under telefonsamtalet att kvinnan var väl förberedd, vilket gjorde att hon återgav svaren i den 

ordningen de kom på papperet framför sig. Vi kunde som Bryman (2004) beskriver ovan, inte via gester 

eller kroppsspråk utläsa osäkerhet inför olika frågeställningar eller om dessa upplevdes provocerande på 

något sätt. Detta förde med sig att naturliga följdfrågor i den omfattning vi upplevde under 

fokusgruppsintervjuer samt enskild djupintervju, ”face to face”, uteblev. Ett annat problem var att 

informanten på grund av tekniken i form av högtalartelefon till viss del stördes av ett eko. Informanten 

hade även tillfälliga problem med sin hörsel. Med tanke på denna problematik var det av stor vikt att vi 
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som informantvalidering återgav vår tolkning av de svar vi fått, för att försäkra oss om att kvinnan 

förstått frågorna och att vi tolkat svaren på rätt sätt, vilket bekräftades.  

4.4.2.2 Enskild djupintervju ”face to face” 

En enskild djupintervju, ”face to face”, utfördes med den sjätte informanten i vårt målinriktade urval, en 

kvinna med samma bakgrund som övriga informanter i studien, men som deltagit i en annan 

sorgegruppskonstellation. Utifrån detta saknade hon relation till någon av de andra informanterna, och 

då denna brist på relation till övriga deltagare i en fokusgruppsintervju kan påverka möjligheten för 

forskaren att få inblick i den enskildes tankar och känslor, så som Hollander (2004) beskriver, var det 

inte aktuellt att fråga denna kvinna om medverkan i fokusgruppsintervju. Kvinnan hade dock träffat 

Rehnholm i rollen som student/praktikant tidigare, och vid förfrågan om deltagande i en enskild 

djupintervju ställde hon sig genast positiv till detta. Liksom inför övriga intervjuer hade kvinnan fått de 

aktuella frågorna hemskickade till sig för påseende innan hon medgav deltagande, och det handlade om 

alla frågor, även de som var diskussionsfrågor vid den andra fokusgruppsträffen. Den enskilda 

djupintervjun genomfördes i kvinnans hem, en miljö där hon kände sig trygg och säker, vilket gjorde 

intervjusituationen naturlig och okonstlad. I samband med intervjun insisterade hon på att få bjuda oss 

på fika. Att sitta tillsammans över en kopp kaffe och prata rent allmänt en liten stund lättade upp 

stämningen, vilket kändes som behövligt då informanten uttryckte att hon kände sig nervös. Denna 

nervositet berodde på att hon var rädd att hennes berättelse inte skulle bidra med någon nyttig 

information, vilket vi försäkrade henne om att den skulle göra. Då intervjun på detta sätt tenderade att få 

formen av ett samtal vänner emellan var det av stor vikt att vi, för oss själva i rollen som intervjuare, 

medvetandegjorde den svåra balansgången mellan att vara professionell och personlig som forskarna 

beskriver (Kvale & Brinkmann, 2014; Sennett, 2004), en situation vi upplevde att vi lyckades balansera 

väl. Liksom övriga informanter i studien hade kvinnan förberett sig noga, och även gjort noggranna 

anteckningar till de frågor vi skickat, men även noterat egna reflektioner gällande efterlevandeskapets 

konsekvenser. Efter intervjun genomfördes en informantvalidering genom att sammanfatta den 

erfarenhet hon delgivit oss i syfte att försäkra oss om att vi uppfattat informationen på rätt sätt, vilket 

kvinnan bekräftade.  

4.5 Etiska aspekter  

Fokus i genomförandet av denna studie har legat på etiska aspekter, då vi möter människor som befinner 

sig i ett sorgearbete och därmed utsatthet. Bryman (2011) drar paralleller mellan etiska aspekter och 

forskningskvalitet, och menar att om studier håller låg kvalitet och därmed inte bidrar till något, är de 

inte heller etiskt försvarbara. Henriksen och Vetlesen (2001) skriver att man i rollen som professionell 

rör sig i ett ”moraliskt fält” (s.254) där allt som görs på något vis har relevans för den man möter, och att 

man har ett yrkesetiskt ansvar för detta. Detta stämmer väl överens med Brymans (2011) beskrivning av 

den etiska samtyckesprincipen, vilken i grund och botten handlar om att forskning inte på något vis bör 
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skada den som deltar, och att man som professionell bär ansvar för följderna. Övriga etiska principer, 

enligt Bryman grundläggande inom all forskning, är kraven på information, konfidentialitet samt 

nyttjande. Informationskravet handlar, tillsammans med samtyckeskravet, om att berörda informanter 

ska informeras om syftet med studien samt övriga moment som ingår. De ska få vetskap om att 

deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avstå när man vill under studiens gång. Alla uppgifter 

som rör de deltagande ska därefter behandlas med största konfidentialitet, och förvaras utom räckhåll för 

obehöriga.  Nyttjandekravet handlar om att de data som samlats in endast får användas för det beskrivna 

forskningsändamålet.  

4.5.1 Förberedande av intervjuer utifrån etiska aspekter 

För att få utföra en studie av denna art framkom i kontakt med enhetschefen vid aktuell avdelning att 

sjukhuset i fråga har oskrivna men vedertagna etiska riktlinjer, vilka kräver godkännande från berörd 

verksamhetschef för att få bedriva forskning och studier inom sjukvården. Detta föranledde en skriftlig 

förfrågan till verksamhetschefen, där vi presenterade syfte, tilltänkt metod, och urval för studien, samt 

beskrev de etiska principer som styr vårt genomförande. I ansökan framgick även att en av oss är känd 

för deltagarna (se bilaga 1). Efter godkännande att genomföra studien skrevs två intervjuguider, den ena 

för fokusgruppsintervjuerna och den andra för djupintervjuerna beskrivna ovan. Båda bestod av 

semistrukturerade frågor (se bilaga 2 och 3). Frågorna baserades på tidigare forskning kring 

livssituationen som äldre efterlevande, vilken synliggör fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, men 

även författarnas egen nyfikenhet kring efterlevandeskapet som äldre. Vi önskade veta hur 

informanterna upplever ålderns betydelse för efterlevandeskapet samt om genus har betydelse för 

detsamma. Slutligen formades frågor som önskade belysa vad hos informanterna själva, samt i deras 

vardag, som underlättar i sorgeprocessen.  

Inför en planerad intervju rekommenderar Bryman (2011) att man prövar sina frågor i en så kallad 

pilotintervju. Denna kan ge en hänvisning gällande intervjufrågornas kvalitet samt lämplighet i relation 

till syfte och frågeställningar. Uppgifter från informanten kan leda till att intervjuaren upptäcker brister i 

intervjuguiden, vilket föranleder revidering av denna.  Pilotintervjuns frågor bör inte testas på någon 

som skulle kunna ingå i det urval man gjort, då detta hindrar möjligheten att använda informanten för 

pilotintervjun i ett senare skede i en studie.  Då de tänkta intervjufrågorna var av mycket personlig och 

situationsbunden karaktär, där någon utan erfarenhet från området skulle kunna ge oss missvisande 

återkoppling på frågornas lämplighet, valde vi dock istället att diskutera och ventilera frågorna mellan 

oss författare samt med vår handledare. Detta gav oss möjlighet att bedöma frågornas lämplighet ur ett 

etiskt perspektiv, men även utifrån relevans i relation till syfte och frågeställningar.  

I enlighet med de etiska principerna Bryman (2011) beskriver informerade vi samtliga informanter 

muntligt om studiens syfte och vidare arbete med materialet. Informationen gällde även möjligheten att 

avsäga sig delaktighet när som helst under studiens gång, att alla uppgifter förvaras utom räckhåll för 
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obehöriga och endast skall användas för det ändamål vi beskrivit. I samband med detta informerade vi 

även om att utrustning för ljudinspelning skulle användas under intervjun. Tre olika brev författades 

sedan, anpassade utifrån typ av intervju vi ämnade göra (se bilaga 4-6). I dessa gavs kort information om 

aktuell intervjuform, samtidigt som studiens syfte och etiska principer för genomförandet 

återupprepades. I brevet bifogades även ett dokument för påskrift enligt samtyckesprincipen. Fyra 

tilltänkta informanter fick på detta sätt skriftlig förfrågan om deltagande i fokusgruppsintervju, en om 

deltagande i djupintervju per telefon, och ytterligare en om deltagande i enskild djupintervju ”face to 

face”. Samtliga informanter uttryckte sitt intresse för medverkan och gav skriftligen samtycke till 

deltagande. Här nedan presenteras konstellationen för de olika intervjutillfällena. Utifrån 

konfidentialitetsprincipen som beskrivs av Bryman (2011), och som syftar till att deltagares identitet inte 

får röjas, har vi valt att kalla informanterna i rapporten vid fingerade namn, vilka presenteras nedan: 

 

 

INTERVJU ANTAL 

DELTAGARE  

KÖN ÅLDER TID FTER 

FÖRLUST 

          SYSSELSÄTTNING NÄRMAST  

ANHÖRIGA 

Fokus-

grupp 1   

(A)         

4 Bertil                                                                                                                                                           

 

 

Sixten                                                                                        

 

 

 

Hans                                                                                                                                                               

 

 

Mona                                                                                                                                                                                 

75       

 

 

69       

 

 

 

76       

 

 

62             

1 år 

 

 

1 år                      

 

 

  

1 år    

 

 

 1 år                      

Pensionär, f.d. 

ingenjör            

 

Pensionär, f.d. 

arbetat inom 

skogsbruk    

 

Pensionär, f.d. 

flygtekniker        

 

Förtidspensionär, 

f.d. lokalvårdare 

Barn och barnbarn 

 

 

Barn och barnbarn 

 

 

 

Barn och barnbarn 

 

 

Barn      

 

Fokus-

grupp 2  

(B) 

4 Bertil                                                                                        

 

Sixten                                                                                        

 

Hans                                                                                     

 

Mona 

Som 

ovan 

Som ovan Som ovan Som ovan 

Enskild 

djup-

intervju 

per tele 

(C)   

1 Katrine  75 1 år Pensionär, f.d. 

husfru, sömmerska, 

lokalvårdare 

Barn 

Enskild 

djup-

intervju 

”face to 

face” 

 (D)                   

1 Maria 69 10 mån Pensionär, f.d. 

undersköterska  

Barn och barnbarn 

 

 

 

 



 

 

18 

 

4.6 Metod för bearbetning av data  

Den analysmetod som användes vid bearbetning av insamlad empiri var kvalitativ innehållsanalys, så 

som Graneheim och Lundman (2009) beskriver denna. De karaktäriserar analysmetoden som induktiv, 

då analysen utgår från empiri som insamlas och därefter kodas utan att styras av förutbestämda 

kategorier. Kategorier synliggörs istället genom bearbetning och kodning av empirin.  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades ljudinspelningen till intervjuutskrifter, som sedan 

bearbetats så som Granheim och Lundman (2004) beskriver, med en manifest och en latent del. Under 

den manifesta innehållsanalysen lyftes meningsbärande enheter fram ur intervjuutskrifterna, och 

kondenserades vidare till kortare meningsbärande uttryck. Dessa kodades och grupperades utifrån 

liknande innebörd, vilket gav oss subkategorier som slutligen inordnades under huvudkategorier, 

relevanta i relation till syfte och frågeställningar. Genom den manifesta innehållsanalysen definierades 

fyra huvudkategorier, fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, ålder, genus samt salutogena resurser, 

vilka kommer att rubriceras och analyseras i resultat- och analysdelen i denna rapport.  Vid den latenta 

innehållsanalysen, vilken Granheim och Lundman (2004) menar rör analys av underliggande mening 

och genomgående ”röd tråd” i koder och kategorier, formulerades slutligen huvudtemat för materialet: 

hur ålder/genus påverkar livssituation som äldre efterlevande vid förlust av livskamrat, samt betydelsen 

av salutogena resurser.  

Meningsbärande enheter/kondenserade meningsbärande enheter som ligger till grund för koder som 

skapats under den manifesta innehållsanalysen bifogas. För att underlätta för läsaren att se i vilken av 

intervjusituationerna de meningsbärande enheterna uttryckts, särskiljs dessa från varandra genom 

bokstavshänvisning samt textens färgsättning (se bilaga 7). En slutlig sammanställning av valda koder, 

subkategorier, kategorier samt huvudtema för den kvalitativa innehållsanalysen bifogas även (se bilaga 

8). Här nedan följer ett exempel på kodning av meningsbärande enhet, samt ett exempel på 

kategorisering.  Utseendet i dessa tabeller överensstämmer med bifogade tabellers upplägg. 

 

A= fokusgrupp 1  B= fokusgrupp 2  C= djupintervju per tele   D= enskild djupintervju ”face to face”      

(B & C är inte med i exemplet)                                                                            

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Kod  

A: ”jag har ju alltid hållit på med motion 

och åkt skidor och så där… men jag har 

liksom dragit mig för att göra det. Jag har 

inte känt mig i form…” 

Har inte orkat med fysiska göromål Orkeslöshet  

D: ”Ekonomiskt är det ju fruktansvärt. Han 

hade ju bättre pension än mig.” 

Har svårt att få ihop ekonomin Ekonomi 
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Kod  Subkategori Kategori Tema  

Orkeslöshet  Fysisk hälsa Fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser 

Hur ålder/genus påverkar 

livssituationen som äldre 

efterlevande vid förlust av 

livskamrat, samt betydelsen av 

salutogena resurser 

Ekonomi Sociala konsekvenser 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi som författare fördelat arbetat jämnt mellan oss. Inledningsvis planerade vi 

studiens utformning noggrant tillsammans, det vill säga formulering av ämne för rapporten och därefter 

urvalsmetod, datainsamlingsmetod samt vilka teorier som skulle ligga till grund för analys av data. 

Kontakt med ansvarig verksamhetschef inom det sjukhus som berördes togs av Rehnholm. Efter 

godkännande att genomföra studien planerade vi intervjuguiden tillsammans, och tog även gemensam 

kontakt med informanterna i studien. Datainsamling skedde via intervjuer där vi båda deltog. 

Transkribering av intervjuer utfördes till övervägande del av Pöllänen, men tematisering av 

meningsbärande enheter enligt kvalitativ innehållsanalys genomfördes tillsammans, då den insamlade 

empirin noggrant lästes och diskuterades kollegor emellan. Inledning, metoddel samt information om 

tidigare forskning författades av Rehnholm. Teoriavsnittet har vi arbetat med och författat gemensamt då 

vi båda behövde god insikt i vår teoretiska verktygslåda för att på bästa sätt bidra till analysarbetet. 

Resultatet författades gemensamt, likaså analysen av detsamma, denna med koppling till tidigare 

forskning och teoretiskt underlag. Alla delar har diskuterats under arbetets gång och noggrant lästs 

igenom av kollega innan publicering. Sammanfattande slutdiskussion samt abstract har författats 

gemensamt. 

  

5. Resultat och analys 

Nedan kommer resultat och analys att presenteras och rubriceras utifrån de fyra huvudkategorier som 

definierats genom kvalitativ innehållsanalys – fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, ålder, genus 

samt salutogena resurser. Vid diskussion kring salutogena resurser kommer vi att använda begreppet 

generella motståndsresurser, förkortat GMR. Empirin kommer att relateras till tidigare forskning samt 

analyseras med hjälp de teoretiska perspektiven livslopp-, genus- samt salutogenes.  Vi kommer inte 

genomgående att särskilja från vilken intervjusituation de beskrivna upplevelserna kommer, däremot kan 

citat som återges härledas till respektive intervjusituation med hjälp av tabeller som bifogas (se bilaga 7 

och 8). Då enskild informants tankar och erfarenheter beskrivs i löpande text respektive citat kommer 

det att framgå vilken person det är som uttalar sig. Först önskar vi dock återge ett citat som på ett tydligt 

och raffinerat sätt åskådliggör sorgeprocessens framåtskridande: 
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”Det är som att man trillar ner i en grop, det här med att ingenting är nån mening (…) men 

varje gång jag drar upp stegen och drar mig upp, så rasar det ner jord efter kanterna… och 

då är det lite mer jord i botten… så nästa gång när jag stoppar ner stegen, så kommer jag 

inte lika långt ner… (…) men gropen finns där, den kommer aldrig att gå bort.”                                                                                

 (Hans; intervju A)  

5.1 Fysiska, psykiska och sociala konsekvenser  

Under denna huvudkategori kunde vi urskilja tre olika subkategorier – fysisk hälsa, psykisk hälsa samt 

sociala konsekvenser. Fysiska konsekvenser som beskrevs av informanterna var viktförändring, 

psykosomatiska symtom samt orkeslöshet. Orsak till viktnedgång under sjukdomstiden och den första 

tiden som efterlevande beskrevs vara oro, en konsekvens vi återkommer till nedan, samt aptitlöshet. En 

tid efter livskamrats bortgång uppgav flera att de istället tröståt, vilket ledde till viktuppgång.  

”Jag blev tjockare och tjockare och mådde mer och mer dåligt.” 

     (Maria; intervju D) 

Psykosomatiska symtom som beskrevs var diffus värk i olika delar av kroppen samt tryck över bröstet, 

vilka läkare inte kunnat härleda till något fysiskt eller patologiskt fenomen. informanternas egna 

förklaringar var att symtomen berodde på att livskamratens sjukdomstid varit påfrestande såväl själsligt 

som kroppsligt, och att sorgen nu gjorde sig påmind genom kroppsliga symtom.  

”Jag kan ju säga att jag har haft lite… tung i bröstet på nåt sätt… (…) det enda jag kan 

tänka mig om det har nåt med… nån effekt av hennes bortgång. (…) jag har ju alltid hållit 

på med motion och åkt skidor och så där… men jag har liksom dragit mig för att göra det. 

Jag har inte känt mig i form…”                                 

                                                                                                                  (Bertil; intervju A) 

De psykiska konsekvenser förlusten av livskamrat bidragit till var enligt informanterna oro, ledsenhet 

och trötthet. Den oro som uttrycktes handlade till stor del om framtiden och den egna hälsan, då man 

kände rädsla för hur ensamheten skulle påverka möjligheten att få stöd och hjälp om man själv blev 

allvarligt sjuk. Mona berättade att hon blev förvånad över att hon drabbades av ledsenhet och plötsliga 

gråtattacker då det gått ett år sedan livskamraten gick bort. Hon berättade att hon många gånger önskat 

att hon fått gå bort i makens ställe, men trodde att dessa tankar bottnade i den extrema trötthet hon 

upplevt under året som gått. Återkommande drömmar om den förlorade livskamraten uppgavs vara en 

psykisk konsekvens, dock inte alltid av ondo, utan ibland kunde det vara skönt att vakna upp efter en 

sådan dröm. Däremot beskrevs sömnlöshet vara en bidragande orsak till den påtagliga tröttheten. Hans 

uttryckte hur det varit svårt att sova den första tiden efter förlusten, men att han blev hjälpt av 

sömnmedicin. 
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”Jag hade väldigt svårt att sova första tiden… (…) jag tror att det inte är att förakta att man 

får utskrivet kanske en sömntablett om man kan.”                                         

                                                                                                                  (Hans; intervju A) 

Flertalet sociala konsekvenser av efterlevandeskap beskrevs av informanterna. Samtliga beskrev att 

omställningen till ensamheten var den mest påtagliga förändringen. De saknade att ha någon att äta 

middag eller fika med, och beskrev en tomhetskänsla när man ensam utförde aktiviteter som man 

tidigare njutit av att göra tillsammans.  

”Ja… ensamheten att sitta och äta, det tycker inte jag är så roligt. Men förut var man ju 

alltid två, nu dukar jag för en…”  

(Beril; intervju A) 

Flera informanter beskrev förlust av tidigare vänner och bekanta som en process som påbörjades redan 

under livskamratens sjukdomstid, och att dessa vänner och bekanta aldrig återvänt efter livskamratens 

bortgång. Några informanter beskrev dock hur kontakten med barnen förändrats på ett positivt sätt, och 

att de idag hade en tätare kontakt med dessa, vilket beskrevs vara förmildrande i sorgeprocessen. Dock 

uttrycktes en sorg över att förändringen skett under så tragiska omständigheter. Under vissa tidpunkter 

på året eller dygnet kunde saknaden efter livskamrat kännas mer påtaglig än annars. Flera informanter 

beskrev att julen var en tid då det kändes som att någon fattades men att närvaron av barn och/eller 

barnbarn minskade känslan av saknad. Hans beskrev att morgonstunderna var svåra till en början då 

paret haft vissa rutiner i samband med denna. Flera informanter beskrev även hur post som fortfarande 

var adresserat i den bortgångna livskamratens namn blev en påtaglig påminnelse om förlusten. 

”Så är det en sak till. Det är ju svårt att glömma också, för fortfarande får jag ju post på 

henne…” 

(Sixten; intervju A) 

Aktiviteter och socialt umgänge beskrevs ha förändrats sedan livskamratens bortgång. Mona beskrev att 

det kändes meningslöst att gå ensam på dans, bio, med mera, vilket hon tidigare gjorde tillsammans med 

sin man. Hon beskrev även att de framtidsplaner hon gjort upp med sin nu avlidna man inte heller var 

tänkbara att utföra nu när hon blivit ensam. Hans uttryckte att det kändes obekvämt att umgås med andra 

par. Under intervjuerna framkom att det sociala nätverket förändrats för flera informanter och att man 

idag umgicks mer med familjemedlemmar än med vänner.  

När det gäller den ekonomiska situationen beskrev några informanter att denna faktiskt blivit bättre då 

efterlevnadsskydd tecknats av den nu avlidna livskamraten. Hans beskrev att omkostnaderna ökat, men 

inte så pass att ekonomin inte gick runt. Katrine och Maria uttryckte oro över sin ekonomiska situation 

som efterlevande, då pensionen knappt räckte till nödvändiga utgifter och det i samband med detta fanns 
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en rädsla över att inte kunna bo kvar i det nuvarande hemmet. Båda två uttryckte att de var beroende av 

att ha kvar bilen och att de skulle bli än mer isolerade och ensamma om de inte hade råd att ha kvar den. 

 ”Ekonomiskt är det ju fruktansvärt. Han hade ju bättre pension än mig” 

(Maria; intervju D) 

5.1.1 Analys av fysiska, psykiska och sociala konsekvenser 

Fysiska konsekvenser som beskrivits överensstämmer med tidigare forskning kring dessa, det vill säga 

viktförändring, psykosomatiska symtom samt orkeslöshet framförallt vid fysiskt krävande uppgifter 

(Chen et al., 1999; Lee & Carr, 2007). Enligt denna forskning är män överrepresenterade när det gäller 

fysiska konsekvenser, något vår empiri inte kunnat visa. Detta kan eventuellt härledas till underlaget för 

datainsamling i denna studie. I studien beskrev samtliga kvinnor fysiska besvär i form av extrem 

orkeslöshet samt diffus värk, och kopplade dessa besvär till den vårdande rollen under livskamratens 

sjukdom samt sorgen och saknaden efter bortgången. Endast en man, Bertil, beskrev orkeslöshet och 

tryck över bröstet, men kunde själv inte med säkerhet härleda dessa till förlusten av livskamraten.  

Belyst ur ett genusperspektiv kan detta fenomen handla om det Chen et al. (1999) beskriver, nämligen 

att det tar längre tid för män än kvinnor att bli medvetna om psykiska fenomen hos sig själva. Eriksson 

och Svedlund (2007) menar att kvinnor i större utsträckning håller kvar starka emotionella kontakter och 

har större behov än män att få tala med andra om sina känslor och upplevelser. Detta kan belysas genom 

att samtliga kvinnliga informanter i denna studie, på ett uttrycksfullt sätt med ord beskrev den sorg och 

ledsenhet de kände, samt hur de ibland drabbades av plötsliga gråtattacker, medan de manliga 

informanterna i andra ordalag beskrev hur svår tiden efter förlusten samt omställningen till ensamheten 

varit. I övrigt beskrev samtliga informanter hur de, så som Grimby (2000) beskriver, drabbats av 

psykiska konsekvenser som sömnsvårigheter, trötthet, oro samt hur de i drömmar hemsöktes av sin 

förlorade livskamrat. Symtom som depression eller ångest, eller tecken på traumatiska sorgereaktioner, 

beskrivs i forskning (Chen et al., 1999; Thompson et al., 1991), men framkom inte i empirin. Att män, 

så som Stroebe (1998) beskriver, i större utsträckning drabbas av fysisk ohälsa eftersom de avstår att 

prata om psykiskt mående, är således inget som framkommit i studiens empiri.     

Den sociala konsekvens som beskrivs vara mest påtaglig, såväl i forskning som i denna studies empiri, 

är ensamheten. Hälften av informanterna i denna studie, en man och två kvinnor, beskrev hur denna 

ensamhetskänsla ännu höll sig kvar, något som skulle kunna kopplas till deras beskrivning ovan hur 

tidigare vänner och bekanta under en längre process, redan från livskamratens sjukdomstid, försvunnit, 

för att aldrig mer återvända. Tidigare forskningen belyser hur förlusten av en identitet som är starkt 

förknippad med tvåsamhet kan leda till att ensamheten ger en känsla av utanförskap i samhället (Carr, 

2004; Eriksson & Svedlund, 2007; Grimby, 2000; McIntyyre & Howie, 2002). Den osäkerhet och sänkta 

självkänsla detta medför riskerar, enligt samma forskare, att i slutändan leda till isolering. Forskning 
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visar även att äldre efterlevande i hög grad tycks avstå att prata om sin nya livssituation med 

omgivningen, något som kan härledas till att de inte vill vara till besvär, men även handla om en rädsla 

att förlora sin självständighet (Eriksson och Svedlund, 2007; Grimby, 2000). En annan social 

konsekvens, knutet till efterlevandeskap som äldre, och som beskrivs i tidigare forskning, är en 

försämrad ekonomisk situation (Carr, 2004; Eriksson & Svedlund, 2007; Grimby, 2000; McIntyre & 

Howie, 2002). 

Den osäkerhet och minskade självkänsla samt försämrade ekonomiska situation som nämnts ovan tycks 

särskilt drabba kvinnor (Eriksson och Svedlund, 2007; Grimby, 2000), och i studiens empiri 

framkommer att det senare stämmer väl överens med två kvinnliga informanter. Sett ur ett 

genusperspektiv menar Mattsson (2002) att försämrad ekonomisk situation för äldre kvinnor hänger 

samman med hur arbetsfördelningen mellan män och kvinnor sett ut tidigare i samhället. Mannen sågs 

som den huvudsakliga familjeförsörjaren och kvinnan var den som ansvarade för barn och hushåll, och 

förvärvsarbetade därmed mindre. Detta drabbar särskilt kvinnor, tillika våra kvinnliga informanter Maria 

och Katrine, som idag befinner sig i ålderdomsfasen, då tidigare pensionssystem, Allmän 

Tilläggspension (ATP), baserades på förvärvsinkomst under livet. Därmed kan man även analysera detta 

fenomen ur ett livsloppsperspektiv, då tidigare livsfaser enligt Bengtsson et al. (2013), påverkar 

livssituationen i kommande livsfaser. 

För att orka hantera de fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som ovan nämnts, är de omgivande 

och inneboende salutogena resurser som beskrivs av Antonovsky (2005) av största betydelse, det vill 

säga generella motståndsresurser (GMR). Dessa resurser och hur de påverkar informanterna i denna 

studie, kommer vi att problematisera nedan under rubriken Salutogena resurser. Vi kommer i olika 

resonemang att använda begreppet GMR. 

5.2 Ålder  

Under denna huvudkategori placerades tre olika subkategorier, levd erfarenhet av ålderns betydelse för 

efterlevandeskap, föreställningar om ålderns betydelse som efterlevande samt levd erfarenhet av att 

vara äldre. Maria berättade att det här var andra gången hon förlorat en livskamrat. Första gången var 

hon yngre, mitt i livet med småbarn och arbete. Hon beskrev att sorgen och saknaden var den samma då 

som nu, men att det var mycket lättare att anpassa sig till efterlevandeskap tack vare de rutiner och 

sysselsättning hon hade då hon befann sig mitt i livet.  

”Det är lättare att bli ensam när man är ung! Mycket lättare! Då har man sina barn, man har 

jobb… alltså då fortsätter man i livet (…) man träffar mer människor och… när man är 

äldre och pensionär och sitter i ett hem, då är det svårt (…) Jag kände mig aldrig ensam när 

jag blev ensam då. (…) Men och bli ensam när man blir gammal, då blir man ensam.”                         

(Maria; intervju D) 
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 Mona uttryckte ilska över att hennes livskamrat gått bort alldeles för tidigt vid 64 års ålder. 

”Jag tyckte ju att vi hade ju så mycket kvar… Dom tog han från mig… (…) det var mitt 

upp i vårat… tills vi skulle bli pensionärer, och göra så mycket.”                                       

(Mona; intervju B) 

Mona uttryckte att det skulle kunna vara lättare att bli ensam om man var mitt upp i livet, med småbarn 

och arbete, utifrån det faktum att man då skulle ha fullt upp och inte ha tid att bli sittande och grubbla 

över sin svåra situation. Överhuvudtaget handlade mycket om diskussionen kring efterlevandeskap och 

ålder om tankar och föreställningar relaterade till att vara yngre och bli ensam, men även till viss del 

utifrån egna erfarenheter i rollen som äldre efterlevande. De manliga informanterna uttryckte enhälligt 

att de hade hunnit leva många år tillsammans med sin livskamrat och därmed kände tacksamhet över 

detta. De kunde knappt föreställa sig hur det skulle vara att förlora en livskamrat mitt i livet med tanke 

på hur svårt det skulle vara att ha eget ansvar för barn och hushåll. I samband med detta uppstod 

diskussioner om män och fadersrollen idag, och samtliga informanter under detta intervjutillfälle 

(fokusgrupp B) var rörande överens om att rollerna har förändrats, och att yngre män idag tar större 

ansvar för barn och hushåll.  

Flertalet informanter i studien uttryckte en föreställning om att förlust av livskamrat på äldre dagar 

medför större risk att bli sittande ensam då det sociala nätverket är reducerat på grund av att många nära 

och kära redan gått bort. De beskrev dessutom hur situationen som efterlevande försvåras om man har 

åldersrelaterade sjukdomar och krämpor. Även att gå i pension beskrevs av flera informanter som en stor 

livsomställning som leder till en känsla av att inte vara behövd längre. 

 ”(…) som pensionär… ja, man är inte behövd på något vis länge. Jag känner mig inte 

behövd.”                                                                          

                                                                                       (Maria; intervju D)    

I diskussionen kring ålder nämndes även svårigheter att som äldre klara sig i dagens 

informationsteknologiska samhälle, och i detta sammanhang tog man som exempel situationen att betala 

räkningar, göra deklarationer via internet med mera.  

5.2.1 Analys av ålder  

Informanterna i denna studie var, vilket åskådliggjorts i den tabell som presenterats tidigare, 

ålderspensionärer förutom en informant som var förtidspensionerad. Att tillhöra ålderdomsfasen, belyst 

ur ett livsloppsperspektiv, innebär enligt Turner (1989) att man befinner sig i en livsfas där man har låg 

status, liten makt och generellt anses vara tärande i det moderna västerländska samhället, vilket till stor 

del baseras på att man som pensionerad ses som en samhällsekonomisk belastning. En lagstadgad 

ålderspensionering kan enligt Berg (2007) leda till känsla av maktlöshet och utanförskap, då man inte 
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förväntas tillföra samhället någon nytta, något som beskrevs av flera informanter. Dessa gav även 

uttryck för att definiera sig själva som en belastande åldergrupp i samhället, då de på frågan vad de 

önskade för hjälp från samhället uttryckte att förlust av livspartner på äldre dagar är så vanligt och att de 

därför inte kan kräva någon större hjälp från samhället. Forskningen belyser dock hur upplevelser från 

tidigare livsfaser påverkar hur man som enskild individ definierar sig själv och sin roll i olika livsfaser 

(Bengtsson et al., 2013; Giddens och Griffiths, 2007). Rollen som äldre påverkas av hur livet tett sig 

tidigare, något som även berör våra informanter och vi kunnat utläsa ur deras skilda berättelser, 

framförallt i samband med den enskilda djupintervjun.  

Det är inte bara ur ett livsloppsperspektiv man kan se att uteslutande från arbetsmarknaden genom 

pensionering påverkar livssituationen som äldre. Som pensionerad begränsas även omgivande GMR, 

detta genom försämrad ekonomi men även genom en förlorad social roll då man som yrkesverksam varit 

behövd och ofta haft ett socialt nätverk kopplat till yrkesrollen. Flera av informanterna beskrev detta 

fenomen på ett tydligt sätt. Samtliga informanter menade dock att den upplevda ensamheten till största 

delen var knuten till förlust av livskamrat. Ett exempel på detta var de tidigare vänner och bekanta som 

försvunnit ur det sociala nätverket i samband med livskamratens sjukdom och bortgång. Omgivande 

GMR i form av släkt och vänner beskrevs även ha reducerats genom åren då många nära och kära gått 

bort. 

Maria, som även hade erfarenhet av förlust av livskamrat mitt i livet, menade att sorgen och saknaden 

var densamma då som nu, men att tidpunkten för förlusten påverkade hur hon hanterade sorgen, och att 

ensamheten inte alls blev lika påtaglig då hon hade fullt upp med arbete och småbarn samt släkt och 

vänner som socialt stöd. Att bli ensam som äldre bidrog enligt henne till en helt annan och mer påtaglig 

känsla av ensamhet, men även försämrad ekonomi. Även detta fenomen kan belysas och förstås ur ett 

livsloppsperspektiv, då ålderdomsfasen i relation till vuxenlivsfasen innebär ett annat samhälleligt och 

socialt utanförskap (Närvänen, 2009; Turner, 1989). Bristen på omgivande GMR, som ett arbete att gå 

till, god ekonomi och socialt stöd, minskar därmed möjligheten att hantera den stressfulla och svåra 

livshändelsen förlust av livskamrat beskrivs vara.  

Bortsett från att leva i ett efterlevandeskap menade informanterna i studien att åldrandet i sig påverkar 

livssituationen på flera fronter. De beskrev bland annat hur den fysiska hälsan generellt sett försämras, 

och när diskussion fördes kring framtiden och möjligheten att finna en ny livskamrat uttrycktes en rädsla 

för detta, då det utifrån den ålder informanterna befinner sig i finns en ökad risk att de måste gå igenom 

ytterligare en förlust av livskamrat. Även samhällsstrukturen och den informationsteknologiska 

utvecklingen försätter dem som äldre i en beroendesituation. Detta blev tydligt när de diskuterade 

svårigheter i kontakt med myndigheter vilka idag förväntas ske via internet, ett område där de känner sig 

okunniga och osäkra.  I detta sammanhang menar Giddens och Griffiths (2007) att människor åldras i 

takt med att samhället förändras, vilket innebär att ålderdomsfasen kommer att te sig annorlunda för dem 
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som idag befinner sig i vuxenlivsfasen, jämfört med hur den ter sig för våra informanter som befinner 

sig i ålderdomsfasen idag.  

5.3 Genus 

Under kategorin ”genus” kunde vi placera två subkategorier, föreställningar om manligt och kvinnligt 

som efterlevande samt generella föreställningar om manligt och kvinnligt. Informanterna reflekterade 

över kvinnliga och manliga roller i tvåsamhet. Ibland gav de exempel från sin egen livssituation när de 

levde i tvåsamhet och ibland handlade det om spekulationer kring genusroller. Hans ansåg att kvinnor 

generellt sett är bättre på att skapa en trivsam miljö än vad män är, även när det handlar om planering av 

till exempel festligheter. Han ansåg även att kvinnor är mer omhändertagande.  

 

”Om det händer mig nånting… för det var väl ofta hon sa att ” nu får du gå till läkaren; du 

kan inte ha foten sådär länge inte…”, man blev pushad.”                                                 

(Hans; intervju A) 

Hälften av informanterna, både manligt och kvinnligt representerade, trodde att kvinnor generellt sett 

klarar sig bättre som efterlevande, dels för att kvinnor antas ha bättre handlag gällande hushållssysslor 

och fungerar som den sammanhållande länken till barn och familj, dels för att kvinnor antas ha större 

socialt nätverk och därmed har lättare att ta kontakt med vänner och ta sig ut på aktiviteter. Ett par 

informanter trodde att det mer har att göra med generationstillhörighet och uppdelningen av 

gemensamma sysslor livskamrater emellan, och inte om man är man eller kvinna. Sixten ansåg att 

inställningen till livet påverkar hur man klarar efterlevandeskap, oavsett genus. Samtliga informanter i 

studien uttryckte en övertygelse om att män, generellt sett, har lättare att klara av tyngre, praktiska 

göromål än kvinnor. 

I relation till hur deras egna situationer såg ut när de levde i tvåsamhet med respektive livskamrat, 

beskrev både Hans och Sixten under den andra fokusgruppsintervjun att de trodde att de klarade 

efterlevandeskapet bättre än vad deras fruar skulle gjort, detta utifrån att de bodde i eget hus. De menade 

att män utan större problem kan ta över vardagliga hushållssysslor i ett hem, som matlagning och 

städning, men att en kvinna skulle ha svårare att ta över vad de menade var typiskt manliga göromål, 

som till exempel att sköta uppvärmning av ett hus, sköta gården eller klippa gräsmattan. De berättade att 

de lagade mat och skötte hushållet själv idag, men att de visserligen många gånger köpte hem 

färdiglagade maträtter och värmde. Mona bekräftade resonemanget kring att en kvinna skulle ha svårt att 

klara övertagande av tekniska och praktiska uppgifter kring ett hus, och berättade att hon av just den 

anledningen valt att flytta från villa till lägenhet.  
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5.3.1 Analys av genus 

När det gäller de roller och uppgifter äldre män och kvinnor har i en relation visar forskningen, så som 

Hans och Sixten i fokusgruppen uttryckte, att äldre män har lättare att anpassa sig och ta över uppgifter 

kvinnans tidigare uppgifter i hemmet än tvärtom (Carr, 2004; Eriksson och Svedlund, 2007). Förmågan 

att tala om känslor och att utveckla djupa relationer till andra människor, samt tillgången till ett större 

socialt nätverk är exempel på de inneboende samt omgivande GMR som definierats av Antonovsky 

(2005). Eriksson och Svedlund (2007) menar att äldre kvinnor har tillgång till dessa salutogena resurser i 

högre grad än män, och att detta tycks underlätta sorgeprocessen för dem. De beskrivna skillnaderna 

mellan män och kvinnor bekräftades av flera informanter, såväl män som kvinnor, då frågan kring 

eventuella genusskillnader i efterlevandeskapet lyftes. Denna skillnad blev även märkbar under 

intervjusituationerna, då samtliga kvinnor i studien med ord beskrev sin sorg och saknad, samt hur 

ledsenheten kunde uttryckas genom plötsliga gråtattacker, medan männen beskrev att saknaden av 

livskamraten samt omställningen till ensamhet varit svår, men inte i samma ordalag som kvinnorna, 

något vi även tidigare beskrivit.  

När det gäller emotionella relationer berättade Mona att hon alltid varit den barnen vänt sig till, och 

förklarade detta med att hennes make arbetat och hon varit ansvarig för barn och hushåll. Idag hade 

kontakten med barnen fördjupats. Även Bertil och Sixten beskrev att deras relation till barnen förändrats 

efter livskamratens bortgång, att de fått en ny roll som den sammanlänkande för familjen, en funktion de 

inte alls haft tidigare, utan att detta tidigare varit kvinnornas roll. Relevant i detta sammanhang är den 

diskussion som fördes kring ålderns betydelse för efterlevandeskapet, då Hans och Sixten uttryckte att 

de inte ens kunde föreställa sig hur det skulle varit att förlora sin livskamrat mitt i livet, då de skulle 

blivit tvungna att själva ta ansvar för hem, hushåll och barn. De noterade även, vilket beskrivits tidigare i 

presentationen av vår empiri, att fadersrollen förändrats och att män mitt i livet idag tar ett annat ansvar 

för barn och hushåll.  

Sett ur ett genusperspektiv kan ovanstående reflektion kring kvinnan som ansvarig för barn och hushåll, 

samt som sammanlänkande för familjen, enligt Mattsson (2002) ses som en följd av att äldre män i 

dagens moderna samhälle tidigare haft den självklara rollen som familjeförsörjare, medan kvinnor 

förvärvsarbetat i mindre grad och i högre grad ansvarat för hushållsarbete samt barn. Mattsson beskriver 

hur de sociala och kulturella normer som skapar genus även påverkas av historisk kontext, och att 

genusroller därför ständigt förändras. Kullberg (2012) menar dock att den sociala konstruktion av vad 

som är kvinnligt respektive manligt reproduceras vidare i nya generationer, genom alla 

samhällsstrukturer, så även i familjen, och att det än idag råder bestämda uppfattningar om vilka 

aktiviteter och områden inom till exempel familjeliv och arbetsliv som är typiskt manliga eller 

kvinnliga. Wood och Eagly (2002) skriver att detta fenomen baseras på föreställningar om kvinnor som 

mer omhändertagande och relationsinriktade, och män som karriärsugna och målfokuserade. Fenomenet 
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ovan kan slutligen även belysas ur ett livsloppsperspektiv, då upplevelser och erfarenheter från tidigare 

livsfaser även formar kommande livsfaser, så även hur man definierar sin egen roll i relation till andra, 

till exempel en livskamrat (Bengtsson et al., 2013; Giddens och Griffiths, 2007).  

5.4 Salutogena resurser 

Under salutogena resurser som kategori fann vi två omfattande subkategorier, nämligen omgivande samt 

inneboende. I slutskedet av livskamratens sjukdomstid beskrev samtliga informanter att de som anhöriga 

fick mycket stöd och hjälp från professionella inom den palliativa hemsjukvården. Sixten beskrev dock 

att det geografiska avståndet hade betydelse för hur hjälpinsatsen utformades, detta utifrån att han bodde 

i ett mindre samhälle och vårdpersonalen hade stora områden att besöka.  

Strax efter livskamratens bortgång beskrev Bertil att han fått ett telefonsamtal från sjukhuspersonal som 

varit delaktig i vården, samt påhälsning av kurator från samma enhet.  Efter detta har det professionella 

stödet successivt avtagit vilket även övriga informanter beskrev. Enda undantaget var Maria som än i 

dag hade viss kontakt med samma kurator som under livskamratens sjukdomstid, vilket hon värderade 

högt. Ett par av informanterna uttryckte hur tystnaden från professionella bidrog till känslan av 

ensamhet.   

”det var en hel arsenal med vårdpersonal med på slutet (…) men efter det har det väl inte 

varit någon…” 

(Bertil; intervju A) 

Det professionella stöd från sjukvården som i senare skede erbjudits samtliga informanter var deltagande 

i sorgegrupp, något som beskrivits tidigare i denna rapport. Denna sorgegrupp var en samtalsgrupp för 

anhöriga som förlorat en närstående, det vill säga inte enbart för de som förlorat en livskamrat. Samtliga 

informanter uttryckte att det stöd de hade av andra i sorgegruppen var bra. Dels uppskattades att få prata 

med någon som delar samma erfarenhet av att förlora en anhörig, dels var det skönt att få prata med 

andra än barnen för att inte ligga dem till last.  

”Jag tycker det har betytt ganska mycket att vara med i anhöriggruppen. Man får ju höra att 

man inte är ensam med problem (…) Och sen få prata av sig! (…) för man vill som inte 

stöta för mycket på barnen” 

                                                                                        (Mona; intervju A) 

Några informanter beskrev att det från början var jobbigt att prata med främmande människor om det 

som hänt, men efter det att man börjat lära känna varandra i gruppen blev lättare. Maria, som inte 

deltagit i samma sorgegrupp som övriga informanter, önskade att det hade varit färre deltagare i den 

sorgegrupp hon medverkade i och hon kände sig dessutom lite ensam i sin grupp då hon var den enda 

som mist sin livskamrat. Övrig professionell hjälp som erbjudits är kontakt med präst i ett av fallen, 
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vilket uppskattades mycket. Utöver detta beskrev samtliga informanter att de inte blivit erbjudna annan 

hjälp utan att det stöd de haft behov av har de fått söka själv. Flera informanter uttryckte att 

samhällshjälp i situationen som efterlevande inte är något man kan förvänta sig, då det är så många äldre 

som förlorar anhöriga, och att samhällsresurserna därför inte räcker till.  

”… att någon hör av sig till de som blir ensamma, då och då, men det förstår jag blir svårt. 

För det gäller ju så många. Man kan väl inte kräva det!?” 

(Katrine; intervju C) 

Trots detta uttryckte de att någon form av kontakt från samhällsprofessioner vore önskvärt, till exempel 

att någon slog en signal och frågade hur man har det. En annan typ av stöd som efterfrågades, utöver 

ovanstående, var hjälp med tekniska samt praktiska saker, till exempel gällande kontakt med 

myndigheter. I samband med detta nämndes bekymmer med den avlidna livskamratens deklaration.  

Bertil och Maria var tydliga med att den egna hälsan var av stor vikt för att klara av livssituationen som 

efterlevande. Katrine beskrev att hennes sviktande hälsa hindrade henne från att klara av tidigare 

fritidsintressen och menade även att bilen var av stor betydelse för att hon inte skulle bli helt isolerad. 

Samtliga informanter uttryckte att den inställning man har till livet är av stor betydelse för hur man orkar 

gå vidare och anpassa sig till livet som efterlevande. Sixten uttryckte att förmågan att kunna glädjas åt 

det lilla var av vikt. Han beskrev även att han med tiden som passerat kunnat se på sin hustrus bortgång 

som en befrielse för henne, men även för honom själv, detta med tanke på hennes svåra sjukdom och det 

lidande denna medförde för dem båda. Katrine uttryckte att hon, trots att hon idag inser att det var det 

bästa för livskamraten att han fick somna in, måste få tillåta sig att känna sig ledsen och må dåligt över 

sin ensamhet. 

Flera av informanterna ansåg att man måste våga ta risker för att finna glädjeämnen i livet och betonade 

vikten av att hitta tillbaka till meningen med livet och att inte bli isolerad. I detta sammanhang menade 

samtliga informanter att det yttersta ansvaret ligger hos en själv.  

”man måste klara sig själv, skaffa sig nya vänner och nytt liv… Det ligger helt och hållet på 

en själv! Jag skulle ha suttit här och vägt 100 kilo om inte jag haft lite grann av att man 

måste ju fortsätta” 

(Maria; intervju D) 

Några informanter beskrev att de hade en önskan om att träffa en ny livskamrat eftersom de saknade 

någon att bry sig om och vice versa, men rädslan för att behöva gå igenom ytterligare en förlust var 

orsaken till att de inte vågade.  

Samtliga informanter ansåg att det var av vikt att hålla kvar vid rutiner och vanor samt att hålla sig 

sysselsatt, detta för att få vardagen att fungera och för att inte fastna i negativa tankemönster eller älta 
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det som varit. Bara att kliva upp och klä på sig, ringa en vän eller gå ut och gå med hunden beskrevs 

som viktiga rutiner. Katrine berättade att hon saknade att tala med dialekt så som hon och hennes 

livskamrat gjort. Därför tyckte hon att samtalen med hennes syster, som också pratar samma dialekt, var 

viktiga och skänkte glädje vilket hon uppskattade. 

Flera informanter beskrev att de fortsatt att vara engagerade i de aktiviteter de hade innan livskamraten 

gått bort, detta oavsett om det var något de gjorde tillsammans eller enskilt när de levde i tvåsamhet.  

Bertil berättade att han fortsatt att sjunga i kör och såg flera positiva aspekter med detta, dels att han 

kom ut och träffade andra, men även för tankeverksamheten, då han i samband med detta fick lära sig 

nya sångtexter med mera.  Några av informanterna berättade även att de skaffat sig nya fritidsintressen 

och vänner sedan de blev ensamma. Bland annat var det flera som engagerat sig i olika 

pensionärsföreningar och de aktiviteter som anordnades. Katrine, som efter livskamratens bortgång 

beskrev sviktande hälsa och som på grund av detta inte kunnat engagera sig i aktiviteter i samma 

utsträckning längre, berättade att hon hittat andra aktiviteter som inte krävde samma fysiska 

ansträngning.  

Alla informanter beskrev att familj och vänner var ett stort stöd, både vad gäller praktisk hjälp men även 

känslomässigt stöd i sorgeprocessen, och att barn och barnbarn varit en stor källa till glädje. Som 

tidigare nämnts har flera av informanterna uppgett att bekantskapskretsen krympt sedan de förlorat sin 

livskamrat, men att riktiga vänner fortfarande funnits kvar och varit betydelsefulla.  

”Det är stor skillnad på bekanta eller vänner.”                                               

 (Hans; intervju B) 

Att känna sig behövd beskrevs av flera informanter vara värdefullt. Sixten berättade att han varit till stöd 

för en vän som nyligen mist sin fru, vilket känts bra, då han hade erfarenhet av samma situation och 

kunde förstå vad vännen gick igenom. Katrine uttryckte en önskan om att få vara betydelsefull för någon 

annan. 

”Jag skulle kunna tänka mig en särbo, någon som var intresserad av att jag fanns!”    

                                                                                             (Katrine; intervju C) 

Flera informanter uppgav att husdjur skänkt glädje och varit bra att ha som sällskap, men även att den 

dagliga skötseln av husdjuren fått dem att känna sig betydelsefulla och att detta skänkt glädje och 

meningsfullhet i vardagen. 

5.4.1 Analys av salutogena resurser  

Empirin i denna studie visar att såväl inneboende som omgivande GMR är av största vikt i rollen som 

äldre efterlevande, något som även nämns i tidigare forskning (Eriksson & Svedlund, 2007; Grimby, 

2000; McIntyre & Howie, 2002). Att ha ett socialt nätverk genom familj och vänner, fritidsaktiviteter, 
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intressen samt bibehållna vanor och rutiner är sådana resurser som beskrivits av informanterna i studien. 

Även husdjurs betydelse beskrevs, i detta fall hund, dels som sällskap men även för att få känna sig 

behövd av någon. Ytterligare en positiv aspekt beskrevs vara att hunden tvingade dem att fortsätta med 

den dagliga rutinen att gå ut och rasta denna.  

En omgivande GMR som värderades högt av informanterna i studien var fortsatt stöd från professionella 

inom sjukvården. Detta stöd hade dock successivt avtagit, något de saknade, men själva uttryckte att det 

nog var för mycket att förvänta sig. Detta fenomen kan, belyst ur ett livsloppsperspektiv, tyda på att 

även de äldre själva ser sig om en belastning för det moderna samhället på det vis Turner (1989) 

beskriver, och vi beskrivit ovan. Eriksson och Svedlund (2007) beskriver dock detta stöd från 

professionella som ovärderligt, inte bara när man befinner sig i rollen som anhörig till en svårt sjuk 

individ, utan även i rollen som efterlevande. Författarna beskriver vidare, vilket vi problematiserat ovan, 

den betydelse anhöriggrupper, anordnade genom sjukvården, har som stöd i sorgeprocessen, och hur 

nära relationer som uppstår tycks hjälpa till att bryta eventuell isolering. Kvinnor tycks dock enligt dessa 

forskare i större utsträckning än män delta i stödgrupper, och även de förväntningar som finns på 

grupperna skiljer sig åt ur ett genusperspektiv, då männen vill önskar få tips och råd av andra kring olika 

praktiska problem, medan kvinnorna vill tala med någon som delar samma erfarenhet. Även i Statens 

offentliga utredning (SOU 2001:6) påtalas anhörigas, och i senare skede, efterlevandes rätt till 

stödsamtal, men här framkommer även hur det långsiktiga stödet från sjukvården erfarenhetsmässigt 

sviktar, varför efterlevande bör informeras om och stöttas i kontakt med andra relevanta nätverk utanför 

sjukvården. Ett sådant nätverk är till exempel kyrklig verksamhet som även i empirin visat sig vara av 

betydelse.  

Då omgivande GMR reduceras när man befinner sig i livsfasen äldre, menar Giddens och Griffiths 

(2007) att inneboende GMR är än mer betydelsefulla för hur väl äldre hanterar vardagen och de 

svårigheter som uppstår. De inneboende resurser som framkom i samtal med informanterna i denna 

studie var förmågan att se glädjeämnen i livet, såväl stora som små, men även att ha kraft och ork att ta 

tag i sitt liv. Att den grundläggande inställningen till livet är av betydelse, något samtliga informanter 

utryckte, kan även kopplas till ett livsloppsperspektiv så som forskarna beskriver (Bengtsson et al., 

2013; Giddens och Griffiths, 2007), detta då livssituationen som den ser ut idag formats av tidigare 

livsfaser och även påverkar synen på livet och den roll man har på livets scen. 

För att få nya vänner och lära känna nya människor, beskrevs bland informanterna hur det ibland 

krävdes att man vågade ta risker och ge sig ut på nya arenor där man kanske inte kände sig riktigt 

bekväm till en början. Det framkom även att detta krävde både fysisk och psykisk kraft och ork, något 

som i efterlevandeskapet många gånger saknas. Som äldre efterlevande är detta ett fenomen som även 

kan ha koppling till ålder, sett ur ett livsloppsperspektiv så som Närvänen (2009) beskriver. Att med 

tiden få distans till förlust av livskamraten, att våga släppa taget och acceptera förlusten, var något 
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informanterna själv påtalade var av vikt.  Förmågan att prata om sina känslor och sin sorg var ytterligare 

en inneboende GMR som de kvinnliga informanterna beskrev att de hade, men även något som rent 

konkret märktes vid intervjutillfällena, vilket vi belyst tidigare.  

Antonovsky (2005) beskriver hur samspelet mellan omgivande samt inneboende GMR kan leda till stark 

KASAM, vilket innebär att en individ upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. I denna 

studie har vi träffat sex personer som beskrivit olika GMR, omgivande och/eller inneboende, som haft 

betydelse för efterlevandeskapet. Det vi kunnat se är att man trots många GMR inte med självklarhet 

utvecklar en stark KASAM, utan det tycks vara precis som Antonovsky (2005) menar, nämligen att 

samspelet mellan omgivande och inneboende GMR leder till stark KASAM. I detta sammanhang har 

även åldern ur ett livsloppsperspektiv betydelse utifrån att erfarenheter från tidigare livsfaser påverkar 

hur nuvarande livsfas ser ut (Bengtsson et al., 2013; Giddens & Griffiths, 2007).  

5.5 Avslutande kommentarer  

Under resultat- och analysdelen i denna rapport har vi belyst livssituationen som äldre efterlevande efter 

förlust av livskamrat, detta i skenet av tidigare forskning och med de teoretiska perspektiven livslopp- 

genus samt salutogenes som verktygslåda. Under kommande diskussionsavsnitt kommer vi att 

sammanfatta vår tolkning av resultat och analys, samt belysa datainsamlingsmetodens betydelse för det 

empiriska resultatet.  

 

6. Diskussion  

Att förlora sin livskamrat beskrivs av forskare som den svåraste livshändelse en människa kan råka ut 

för, och kan leda till fysiska, psykiska och/eller sociala konsekvenser för den äldre (Grimby, 2000). Vår 

intention var att belysa äldre personers livssituation efter att ha förlorat sin livskamrat till följd av svår 

sjukdom. Ett tänkbart scenario skulle kunna se ut så som följer - från att tidigare i livet ha varit aktiv på 

arbetsmarknaden och behövd som förälder, som livskamrat och kanske även inom andra områden, är 

man plötsligt inte behövd längre. Man har inte längre någon arbetsplats att gå till, eller barn att ta hand 

om i hemmet, och när dessutom livskamraten många gånger efter ett långt liv i tvåsamhet, går bort, blir 

man plötsligt helt ensam och ett tomrum uppstår. Från att ha varit den som vårdat och tröstat sin svårt 

sjuka livskamrat, förlorar man ytterligare en viktig roll i sitt liv vilket Eriksson och Svedlund (2007) 

beskriver. För att ge en så äkta och rättvis bild som möjligt av vad situationen som äldre efterlevande 

innebär, valde vi att vända oss till dem som bäst kan besvara frågan, det vill säga äldre personer som 

förlorat sin livskamrat till följd av svår sjukdom. Den insamlade empirin i utförd studie påvisar hur 

förlust av livskamrat innebär fysiska, psykiska och/eller sociala konsekvenser för efterlevande på det vis 

tidigare forskning i denna studie visat. Delarna i livet påverkar helheten och vice versa likt en 

”hermeneutisk cirkel”, så som Alvesson och Sköldberg (2008) skriver. 
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Belyst ur ett livsloppsperspektiv blev livsfasens betydelse för efterlevandeskapet tydligt, vilket även 

påverkade vilka omgivande och inneboende GMR som var av vikt. Det blev uppenbart att ensamheten är 

mer påtaglig och svårare att bryta då man är äldre och inte har kvar alla de sociala roller som tidigare i 

rapporten beskrivits vara omgivande GMR. Även ur ett genusperspektiv kunde vi se likheter mellan 

tidigare forskning och empirin, främst vad gäller kvinnors behov av att prata om sina upplevelser och att 

hålla fast vid nära relationer, framförallt familjen. Dessa GMR påverkade sorgeprocessen på ett positivt 

sätt för kvinnorna. Den försämrade ekonomiska situationen för två av kvinnorna i studien kunde förstås 

ur ett genusperspektiv så som Mattsson (2002) beskriver, nämligen att kvinnor tidigare i samhället varit 

den som i huvudsak haft ansvar för hem och familj, och därmed inte haft en pensionsgrundande inkomst 

i samma utsträckning som mannen. Detta kan även förklaras ur ett livsloppsperspektiv, då tidigare 

livsfaser påverkar kommande faser (Giddens & Griffiths, 2007).   

Även om det finns likheter mellan tidigare forskning och den empiri som insamlats, och att dessa kunnat 

belysas ur såväl ett genus- som ett livsloppsperspektiv, är det ändå de salutogena resursernas betydelse 

vi vill framhålla som det mest elementära för hur den enskilda individen hanterar förlust av en 

livskamrat på äldre dagar. I detta sammanhang hänvisar vi till Giddens och Griffiths (2007) påstående, 

att man som äldre i större utsträckning måste förlita sig på egna inneboende GMR. Detta synliggjordes 

under bearbetningen av empirin genom kvalitativ innehållsanalys, där det enligt vår tolkning framgick 

att förmågan att gå vidare efter en förlust är beroende av den inställning man har till livet samt den 

personlighet man har, något som även kan belysas ur ett livsloppsperspektiv då erfarenheter från tidigare 

livsfaser enligt forskarna formar individen där denna befinner sig idag (Bengtsson et al., 2013; Giddens 

& Griffiths, 2007). Så som Antonovsky (2005) beskriver är det dock samspelet mellan inneboende och 

omgivande GMR som ger ett starkt KASAM. Med tanke på detta kan svaga inneboende GMR ändå 

uppvägas av starka omgivande GMR. I detta sammanhang vill vi särskilt nämna betydelsen av 

professionellt stöd som en omgivande GMR, vilket i empirin beskrivits som omfattande i rollen som 

anhörig för att sedan avta i efterlevandeskapet.   

Så som Henriksen och Vetlesen (2001) skriver, ligger det etiska ansvaret hos professionella att ta tillvara 

det goda i mötet. Vår upplevelse var att informanterna i denna studie uppskattade våra intervjuträffar, 

trots att samtalen rörde den svåraste tänkbara av livshändelser. Vår förhoppning är att äktheten i denna 

studie, så som Guba och Lincoln (1994) beskriver begreppet, även leder till en långsiktig positiv effekt 

för såväl våra informanter som för andra äldre efterlevande, oavsett på vilket sätt man förlorat sin 

livskamrat. Med tanke på de konsekvenser såväl tidigare forskning som empirin i denna studie påvisar 

när det gäller efterlevandeskap som äldre, är det av största vikt att professionella som möter äldre 

efterlevande är medvetna om dessa konsekvenser, och därmed inte kategoriserar olika problem hos äldre 

som enbart åldersrelaterade och något man kan förvänta sig ”när man är till åren kommen”. Vår 

förhoppning är istället att ökad kunskap och kännedom hos professionella inom såväl socialt arbete som 

vård- och omsorg, om hur livssituationen som äldre efterlevande kan ta sig uttryck, ökar möjligheten för 
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dessa människor att få ett ändamålsenligt och värdigt bemötande, samt adekvat hjälp. De professionella 

bär ett ansvar för att fånga upp dem samt, så som Statens Offentliga Utredning (SOU 2001:6) påtalar, 

vägleda och informera om lämpliga stödinsatser som vänder sig till äldre som förlorat sin livskamrat. 

Genom att på detta sätt motverka det glapp som annars uppstår mellan rollen som anhörig respektive 

efterlevande kan professionella stärka den enskilda individens KASAM och därigenom underlätta 

sorgearbetet.  

För att på ett djupare plan kunna förstå hur enskilda individer hanterar den i rapporten beskrivna 

livshändelsen förlust av livskamrat, skulle en betydligt mer mångfacetterad ansats behöva tas i vidare 

forskning, detta för att belysa händelsen utifrån fler perspektiv än just livslopps- genus- samt 

salutogenes. Det skulle till exempel vara av intresse att belysa hur livshändelsen upplevs och påverkar 

livssituationen för individer i relation till klass, religion, etnicitet och sexualitet.  

6.1 Metoddiskussion  

I den empiriska studien, presenterad i denna rapport, utfördes två fokusgruppsintervjuer, med samma 

grupp men vid två separata tillfällen, samt en enskild djupintervju per telefon och en enskild 

djupintervju ”face to face”. Alla dessa datainsamlingsmetoder hade till syfte att belysa de konsekvenser 

förlust av livskamrat på äldre dagar medför sett ur ett livsloppsperspektiv, genusperspektiv samt i 

relation till salutogenes. Intervjuerna gav oss, som önskat, rik och fyllig empiri kring livssituationen för 

informanterna, men även insikt om att använd datainsamlingsmetod påverkar kvaliteten i insamlad 

empiri.  

Fokusgruppsintervjuerna gav oss, så som Warr (2005) beskriver, en inblick i hur människor i allmänhet 

diskuterar kring olika företeelser och händelser i livet, och diskussionerna som fördes tycktes ge 

informanterna andra perspektiv på det upplevda efterlevandeskapet. Gruppinteraktionen verkade, så som 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver, underlätta för deltagarna att tala om sådant de kanske inte skulle 

berätta för andra utomstående, och under samtalen rycktes andra informanter med i det berättade och 

flikade in med egna erfarenheter eller tankar, något som berikade empirin. Om informanterna i efterhand 

ångrade något de yttrade genom att de rycktes med i diskussionerna, vilket Bryman (2011) beskriver 

som en risk med fokusgruppsintervjuer, är svårt att uttala sig om. Ingen uttryckte dock önskemål om att 

få ändra sina utsagor i samband med informantvalidering, eller avböjde vidare medverkan i studien. En 

nackdel med den beskrivna interaktionen mellan informanterna i fokusgruppsintervjuerna var att detta, 

på det vis Hollander (2004) beskriver, tycktes ge de enskilda informanter mindre utrymme till djupare 

och längre reflektioner kring egna upplevda erfarenheter. Att den enda kvinnan i fokusgruppen, Mona, 

var tystare och mer tillbakadragen än männen, framförallt vid första intervjutillfället, skulle kunna 

härledas till den risk Hollander (2004) beskriver med fokusgruppsintervju, nämligen att status, 

framförallt genustillhörighet, samt kulturella normer påverkar utfallet. Av denna anledning var vi noga 

med att involvera henne i de diskussioner som uppstod, detta genom att vända oss direkt till henne med 
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olika frågeställningar, ett förhållningssätt Wibeck (2000) menar involverar deltagare som annars skulle 

kunna bli sittande tysta i samband med en fokusgruppsdiskussion.   

Att utföra djupintervju per telefon var så som Bryman (2011) beskriver, pengabesparande och 

tidsbesparande. Däremot kan intervjuformen ha påverkat kvaliteten i det empiriska utfallet, då problem 

med ljudet i telefonen försvårade samtalet, så även tillfälliga hörselproblem hos Katrine, som var den 

informant som deltog i denna intervju. Största nackdelen kan relateras till det faktum att vi som 

intervjuare inte mötte människan i fråga ”face to face”, vilket gjorde det omöjligt att avläsa icke-verbala 

signaler som skulle kunna leda till följdfrågor, eller till att vi stannade upp så att Katrine fick möjlighet 

att fundera och reflektera över ställda frågor. Ytterligare en nackdel vi upplevde med denna metod var 

att den försvårade möjligheten att interagera med Katrine på ett naturligt och avslappnat sätt så som 

Tjersland et al. (2011) beskriver. Ett exempel på detta är att intervjumetoden hindrade oss som 

intervjuare att genom småprat om ”väder och vind” innan intervjusituationen få Katrine att känna sig 

bekväm i situationen. Vår uppfattning är, utifrån ovan beskrivna nackdelar, att denna variant av 

djupintervju är mer lämplig om informanten uttalar sig om känsliga företeelser ur ett professionellt 

perspektiv, alltså är en sekundärkälla, än när den som intervjuas talar om självupplevda svårigheter.   

Den enskilda djupintervjun ”face to face” var den intervjuform som gav djupast förståelsen för den 

enskilda individens upplevelse av förlust av livskamrat, precis så som Hollander (2004) beskriver. Detta 

kan härledas till att intervjuformen gav Maria, som var informant i denna intervju, större möjlighet att 

stanna upp och reflektera kring såväl frågor som följdfrågor. Som intervjuare kunde vi även avläsa icke-

verbala signaler som föranledde följdfrågor eller gav oss tecken att stanna upp i intervjuandet för att ge 

henne möjlighet att fundera och reflektera över ämnet som diskuterades.  
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Östersund 30 mars 2015 

 

Till 

Vederbörande verksamhetschef  

 

Hej! 

Vi heter Hanna Pöllänen och Jannike Rehnholm och är socionomstudenter på termin sex vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Vi skriver med anledning av kommande C-rapport, ett självständigt 
arbete omfattande 15 högskolepoäng, och vår förfrågan gäller möjlighet att genomföra intervjuer med 
anhöriga till patienter som tidigare varit aktuella för - - -  insatser i hemsjukvård (se information nedan).  

Om du godkänner att studien genomförs är vi tacksamma för din underskrift. Om du har förbehåll vill vi 
gärna att du anger detta. Har du frågor rörande själva studien är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare.  

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på DIVA, en gemensam 
internetportal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer 
kommer att strikt följas, vilka beskrivs nedan. Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar 
vårt resultat för dig och arbetsplatsen om ni önskar detta. 

 

Med vänlig hälsning 

 _______________________                               ______________________ 

Student    Student  

Hanna Pöllänen   Jannike Rehnholm 
E-post: hapo1200@student.miun.se  E-post: jare1200@student.miun.se  

________________________ 

Handledare 

Maria Sjölund 

Avdelningen för socialt arbete 

E-post: maria.sjolund@miun.se  

Tel: 070-3940048     
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Beskrivning av den tilltänkta studien 

I forskning vi studerat tidigare framkommer det att förlust av livskamrat är en omvälvande upplevelse 
för den efterlevande och många visar sig drabbas av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Utifrån detta har 
ett intresse väckts hos oss och vår studie syftar till att belysa de konsekvenser förlusten har för den 
enskilde, sett ur ett genusperspektiv, samt att kartlägga salutogena resursers betydelse i 
sorgeprocessen.  

Under hösten 2014 gjorde jag, Jannike, handledd fältförlagd utbildning som kurator vid område - - -,  - - 
- sjukhus, detta under handledning av kuratorerna - - - och - - -. Under denna praktiperiod deltog jag i 
anhöriggrupp, anordnad enligt bestämmelser kring palliativ vård vid - - -.  

Den metod vi tänkt använda för datainsamling är intervju. I samband med avslutande träff i februari 
2015 frågade jag deltagarna i anhöriggruppen om jag och min studiekamrat Hanna, vid eventuell studie 
av ovan beskrivna fenomen, vilket jag kortfattat beskrev för dem, kunde få kontakta dessa per telefon 
med en förfrågan om intresse av deltagande. Detta fick jag godkännande att göra, men fyra av fem 
personer uttryckte i sammanhanget önskemål om intervju i grupp i stället för enskilt.  Den femte 
önskade delta i telefonintervju. Vi önskar även göra en enskild djupintervju med en anhörig jag kommit 
i kontakt med under praktikperioden. Jag har dock ännu inte tillfrågat personen i fråga om intresse att 
delta. 

Enligt etiska forskningsprinciper kommer de personer som är intresserade av att delta i studien att få 
skriftlig information gällande studiens syfte och genomförandeprocess samt om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. I samband med detta kommer vi även att 
presentera de intervjufrågor vi har för avsikt att ställa, detta för att ge deltagarna möjlighet att förhålla 
sig till dessa samt förbereda sig innan de ger samtycke till deltagande. Den data vi samlar in kommer att 
behandlas konfidentiellt, utom räckhåll för obehöriga, samt endast i det syfte vi beskrivit.  

 

Samtycke  

 Jag samtycker till att studien genomförs utan förbehåll 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 
 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 
 

Datum:_________________________________________________________________________ 

Namn:__________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________________ 

Enhet:__________________________________________________________________________ 
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Intervjuguide för fokusgruppsintervju 

 

Träff 1 

 

1. På vilket sätt tycker du att förlust av din livskamrat påverkat din livssituation och ditt mående idag? 

  

- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  

- Psykisk och fysisk hälsa?  

- Boende och ekonomi? 

- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 

2. Kan du beskriva om och i sådana fall hur din vardagliga livssituation samt ditt mående har 

förändrats med tiden som passerat sedan förlusten? 

 

- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  

- Psykisk och fysisk hälsa?  

- Boende och ekonomi? 

- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 

       Följdfråga: 

       Vad tror du att det beror på? 

 

3. Vad är det i ditt liv idag som skänker mening och tillfredsställelse?  

 

Följdfråga: 

På vilket sätt har det förändrats sedan du blev ensam? 

       Hur ser du på framtiden? (Leva ensam eller skaffa ny livskamrat, flytta från orten, byta bostad               

       t.ex.) 

 

4. Vilket stöd tycker du att du har fått från samhället?  

 

Följdfråga: 

Har något varit bra-mindre bra? 

 

5. Om ni här i gruppen skulle få i uppdrag att utforma stöd till efterlevande, vad skulle ni vilja satsa på 

då? 

 

Följdfråga:  

Beskriv hur det har påverkat dig att vara med i anhöriggrupp? 

 

 



 

 

 

Träff 2 

 

Andra gången vi träffas har vi tänkt visa en kort film alternativt läsa ett stycke ur en bok eller en dikt, 

samt ställa frågorna nedan som är mer av reflekterande slag. Hinner vi inte med alla frågor vi tänkt få 

svar på vid första träffen, tar vi de vid andra träffen.  

 

6. Frågor eller funderingar som dykt upp sedan förra träffen? 

 

7. Hur tänker du om att vara kvinna respektive man och förlora sin livskamrat?  

Följdfråga: 

Om och i sådana fall, på vilket sätt skiljer det sig åt? 

 

8. Tror du att det är skillnad på att förlora sin livskamrat när man är äldre jämfört när man är mitt i 

livet, och kan du beskriva dessa skillnader i sådana fall? 
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Intervjuguide för djupintervju per telefon samt ”face to face” 
 

 
1. På vilket sätt tycker du att förlust av din livskamrat påverkat din livssituation och ditt mående idag? 

  
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 
2. Kan du beskriva om och i sådana fall hur din vardagliga livssituation samt ditt mående har 

förändrats med tiden som passerat sedan förlusten? 
 
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 
       Följdfråga: 
       Vad tror du att det beror på? 
 
3. Vad är det i ditt liv idag som skänker mening och tillfredsställelse?  

 
Följdfråga: 
På vilket sätt har det förändrats sedan du blev ensam? 

       Hur ser du på framtiden? (Leva ensam eller skaffa ny livskamrat, flytta från orten, byta bostad               
       t.ex.) 
 
4. Vilket stöd tycker du att du har fått från samhället?  

 
Följdfråga: 
Har något varit bra-mindre bra? 
 

5. Om Du skulle få i uppdrag att utforma stöd till efterlevande, vad skulle Du vilja satsa på då? 
 
Följdfråga:  
Beskriv hur det har påverkat dig att vara med i anhöriggrupp? 

 
6. Hur tänker du om att vara kvinna respektive man och förlora sin livskamrat?  

 
Följdfråga: 
Om och i sådana fall, på vilket sätt skiljer det sig åt? 
 

7. Tror du att det är skillnad på att förlora sin livskamrat när man är äldre jämfört när man är mitt i 
livet, och kan du beskriva dessa skillnader i sådana fall? 
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INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Tack för trevligt telefonsamtal! Så som vi lovade skickar vi här lite skriftlig information om den studie vi 

tidigare informerat om per telefon, samt ett dokument för underskrift gällande samtycke till deltande. 

Vid medgivande till deltagande vill vi att Du tar med och lämnar Din underskrift till oss när vi träffas för 

intervju. För att vi redan innan detta ska veta om Du är intresserad av att delta eller inte, kommer vi 

att ringa upp Dig för en muntlig bekräftelse inom en vecka efter att Du fått detta brev. 

Innan Du eventuellt bestämer Dig för att delta har Du möjlighet att kontakta någon av oss för 

eventuella frågor. Även om Du sedan gett Ditt samtycke till att delta ska Du veta att Du när som helst 

under studiens gång har rätt att hoppa av. Alla uppgifter som framkommer skyddas från obehöriga och 

Din identitet avidentifieras, d.v.s. i den färdiga rapporten som sedan publiceras på internetportalen 

DIVA, en offentlig biblioteksdatabas för publicering av forskning och studentarbeten, kommer ingen att 

kunna känna igen Dig. De uppgifter som framkommer i studien kommer bara att användas i detta 

sammanhang och sedan raderas. 

Om studien 

Syftet med studien är att få en bild av hur förlust av livskamrat påverkar livssituationen och det 

praktiska i vardagen. Vi vill även veta hur upplevelsen påverkar måendet samt vilket stöd ifrån 

samhället Du känner att Du fått utifrån Din situation. 

Intervjun kommer efter önskemål från Er deltagare i anhöriggruppen att ske i grupp. Vi har ett antal 

grundläggande frågor som vi önskar ställa men utifrån vilka tankar som uttrycks och diskussioner som 

uppstår under samtalet så kommer vi även att ställa följdfrågor. Det är meningen att 

gruppdiskussionen även kan föras ganska fritt utifrån det som är angeläget för er i gruppen att 

diskutera. Under intervjun komer vi att använda oss av utrustning för ljudinspelning för att noggrant 

och sakligt kunna dokumentera vår diskussion. Vi uppskattar tiden för intervjun till ca 2 timmar, 

självklart inklusive fikapaus (kontakta oss vid eventuella allergier)! Vi är litegrann av tidsoptimister så 

ha med i beräkning att det kan ta lite längre tid. 

 

Datum för intervjun: 20 april 2015 kl. 13.00-15.00 

Lokal: Sjukhuskyrkans samtalsrum, men vi möter dig i foajén.  

 

 



 

 

 

Här är de grundläggande intervjufrågor vi har för avsikt att ställa: 

1. På vilket sätt tycker Du att förlust av Din livskamrat påverkat Din livssituation och Ditt mående 

idag? 

  

- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  

- Psykisk och fysisk hälsa?  

- Boende och ekonomi? 

- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 

2. Kan du beskriva om, och i sådana fall hur, din vardagliga livssituation samt ditt mående har 

förändrats under tiden som passerat sedan förlusten? 

 

- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  

- Psykisk och fysisk hälsa?  

- Boende och ekonomi? 

- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 

3. Vad är det i ditt liv idag som skänker mening och tillfredsställelse?  

 

4. Vilket stöd tycker du att du har fått från samhället?  

 

5. Om ni här i gruppen skulle få i uppdrag att utforma stöd till efterlevande, vad skulle ni vilja satsa på 

då? 

 

Som nämndes vid telefonsamtalet önskar vi träffa er ytterligare en gång, i detta sammanhang för att 

diskutera och reflektera tillsammans kring betydelsen av när i livet man förlorar sin livskamrat, samt 

hur det är att vara änka i relation till änkeman. Preliminärt datum för andra träffen är 27 april 2015 kl. 

13.00–15.00, i samma lokal. 

Hoppas att Du är intresserad av att delta i gruppsamtalet! Vi ser verkligen framemot att träffa Dig! 

Som vi skrev ovan kommer vi att kontakta Dig inom en vecka men Du är välkommen att höra av Dig 

redan innan vid eventuella funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

________________________                                                                         _______________________ 

Jannike Rehnholm         Hanna Pöllänen 

Socionomstudent         Socionomstudent 

Tel: 076-781 03 19         Tel: 070-697 78 22 

 

Handledare  

Maria Sjölund 

Universitetslektor 

Tel: 070-394 00 48  

 



 

 

 

Informerat samtycke till deltagande i studien 

Jag bekräftar att jag har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte och ger mitt samtycke 

till att delta. Jag vet att deltagandet är frivilligt och att jag har rätt att dra mig ur när jag vill under 

studiens gång. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och även till betänketid innan jag ger mitt 

samtycke. Jag vet hur jag kan nå ansvariga personer om jag har frågor.  

Jag är informerad och medveten om att de uppgifter jag lämnar kommer att förvaras utom räckhåll för 

obehöriga och avidentifieras, samt användas endast i det syfte jag har fått information om.  

 

Ort och datum 

________________________________________________________________________________ 

Namn 

________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

Tack för trevligt telefonsamtal! Vi skickar här skriftliga informationen om den studie vi tidigare 

informerat om per telefon, samt ett dokument för underskrift gällande samtycke till deltagande.  

Vid medgivande till deltagande vill vi att Du lämnar Din underskrift till oss när vi träffas för intervju. För 

att vi redan innan detta ska veta om Du är intresserade av att delta eller inte, kommer vi att ringa upp 

Dig för en muntlig bekräftelse.   

Innan Du eventuellt bestämer Dig för att delta har Du möjlighet att kontakta någon av oss för 

eventuella frågor. Även om Du sedan gett Ditt samtycke till att delta ska Du veta att Du när som helst 

under studiens gång har rätt att hoppa av. Alla uppgifter som framkommer skyddas från obehöriga och 

Din identitet avidentifieras, d.v.s. i den färdiga rapporten som sedan publiceras på internetportalen 

DIVA, en offentlig biblioteksdatabas för publicering av forskning och studentarbeten, kommer ingen att 

kunna känna igen Dig. De uppgifter som framkommer i studien kommer bara att användas i detta 

sammanhang och sedan raderas. 

Om studien 

Syftet med studien är att få en bild av hur förlust av livskamrat påverkar livssituationen och det 

praktiska i vardagen. Vi vill även veta hur upplevelsen påverkar måendet samt vilket stöd ifrån 

samhället Du känner att Du fått utifrån Din situation. 

Den intervju vi önskar få göra med Dig är en s.k. djupintervju, per telefon. Vi har ett antal 

grundläggande frågor som vi önskar ställa men, utifrån de tankar Du uttrycker och de diskussioner som 

uppstår, kommer vi även att ställa följdfrågor. Under intervjun kommer vi att använda oss av 

mobiltelefon med högtalarfunktion vilken även spelar in samtalet. Vi önskar kunna använda Dina svar 

när vi i slutändan analyserar det material vi samlat in.  

Vi uppskattar tiden för intervjun till ca 1 timme.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Här är de grundläggande intervjufrågor vi har för avsikt att ställa:  

 
 
1. På vilket sätt tycker Du att förlust av din livskamrat påverkat Din livssituation och Ditt mående 

idag? 
  
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 
 

2. Kan Du beskriva om och i sådana fall hur Din vardagliga livssituation samt Ditt mående har 
förändrats med tiden som passerat sedan förlusten? 
 
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 
3. Vad är det i Ditt liv idag som skänker mening och tillfredsställelse?  
 
4. Vilket stöd tycker du att Du har fått från samhället?  
 
5. Om Du skulle få i uppdrag att utforma stöd till efterlevande, vad skulle Du vilja satsa på då? 
 
6. Hur tänker du om att vara kvinna respektive man och förlora sin livskamrat? 

 
7. Tror du att det är skillnad på att förlora sin livskamrat när man är äldre jämfört när man är mitt i 

livet, och kan du beskriva dessa skillnader i sådana fall? 
 

 

Hoppas att Du är intresserad av att delta! Vi ser verkligen framemot att prata med Dig! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

________________________ _________________________  

Jannike Rehnholm Hanna Pöllänen 

Socionomstudent Socionomstudent 

Tel: 076-781 03 19 Tel: 070-697 78 22  

 

Maria Sjölund 

Handledare och universitetslektor 

Tel: 070-394 00 48     

 



 

 

 

Informerat samtycke till deltagande i studien 

Jag bekräftar att jag har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte och jag ger mitt 

samtycke till att delta. Jag vet att deltagandet är frivilligt och att jag har rätt att dra mig ur när jag vill 

under studiens gång. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och även till betänketid innan jag ger mitt 

samtycke. Jag vet hur jag kan nå ansvariga personer om jag har frågor.  

Jag är informerad och medveten om att de uppgifter jag lämnar kommer att förvaras utom räckhåll för 

obehöriga och avidentifieras, samt används endast i det syfte jag har fått information om.  

 

Ort och datum 

 

________________________________________________________________________________ 

Namn 

 ________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 ________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIONSBREV 

 

 Hej! 

Tack för trevligt telefonsamtal! Vi skickar här skriftliga informationen om den studie vi tidigare 

informerat om per telefon, samt ett dokument för underskrift gällande samtycke till deltagande.  

Vid medgivande till deltagande vill vi att Du lämnar Din underskrift till oss när vi träffas för intervju. För 

att vi redan innan detta ska veta om Du är intresserade av att delta eller inte, kommer vi att ringa upp 

Dig för en muntlig bekräftelse.   

Innan Du eventuellt bestämer Dig för att delta har Du möjlighet att kontakta någon av oss för 

eventuella frågor. Även om Du sedan gett Ditt samtycke till att delta ska Du veta att Du när som helst 

under studiens gång har rätt att hoppa av. Alla uppgifter som framkommer skyddas från obehöriga och 

Din identitet avidentifieras, d.v.s. i den färdiga rapporten som sedan publiceras på internetportalen 

DIVA, en offentlig biblioteksdatabas för publicering av forskning och studentarbeten, kommer ingen att 

kunna känna igen Dig. De uppgifter som framkommer i studien kommer bara att användas i detta 

sammanhang och sedan raderas. 

Om studien 

Syftet med studien är att få en bild av hur förlust av livskamrat påverkar livssituationen och det 

praktiska i vardagen. Vi vill även veta hur upplevelsen påverkar måendet samt vilket stöd ifrån 

samhället Du känner att Du fått utifrån Din situation. 

Den intervju vi önskar få göra med Dig är en s.k. enskild djupintervju. Vi har ett antal grundläggande 

frågor som vi önskar ställa men, utifrån de tankar Du uttrycker och de diskussioner som uppstår, 

kommer vi även att ställa följdfrågor. Under intervjun kommer vi att använda oss av utrustning för 

ljudinspelning. Vi önskar kunna använda Dina svar när vi i slutändan analyserar det material vi samlat 

in.  

Vi uppskattar tiden för intervjun till ca 2 timmar.  

 

 

 

 



 

 

 

Här är de grundläggande intervjufrågor vi har för avsikt att ställa:  

 
 
1. På vilket sätt tycker Du att förlust av din livskamrat påverkat Din livssituation och Ditt mående 

idag? 
  
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 
 

2. Kan Du beskriva om och i sådana fall hur Din vardagliga livssituation samt Ditt mående har 
förändrats med tiden som passerat sedan förlusten? 
 
- Social situation, t.ex. relationer till familj, vänner, samhället m.m.?  
- Psykisk och fysisk hälsa?  
- Boende och ekonomi? 
- Någon tid på dygnet/året som är lättare eller svårare? 

 
3. Vad är det i Ditt liv idag som skänker mening och tillfredsställelse?  
 
4. Vilket stöd tycker du att Du har fått från samhället?  
 
5. Om Du skulle få i uppdrag att utforma stöd till efterlevande, vad skulle Du vilja satsa på då? 
 
6. Hur tänker du om att vara kvinna respektive man och förlora sin livskamrat? 

 
7. Tror du att det är skillnad på att förlora sin livskamrat när man är äldre jämfört när man är mitt i 

livet, och kan du beskriva dessa skillnader i sådana fall? 
 

 

Hoppas att Du är intresserad av att delta! Vi ser verkligen framemot att träffa Dig! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

________________________ _________________________  

Jannike Rehnholm Hanna Pöllänen 

Socionomstudent Socionomstudent 

Tel: 076-781 03 19 Tel: 070-697 78 22  

 

Maria Sjölund 

Handledare och universitetslektor 

Tel: 070-394 00 48     

 



 

 

 

Informerat samtycke till deltagande i studien 

Jag bekräftar att jag har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte och jag ger mitt 

samtycke till att delta. Jag vet att deltagandet är frivilligt och att jag har rätt att dra mig ur när jag vill 

under studiens gång. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och även till betänketid innan jag ger mitt 

samtycke. Jag vet hur jag kan nå ansvariga personer om jag har frågor.  

Jag är informerad och medveten om att de uppgifter jag lämnar kommer att förvaras utom räckhåll för 

obehöriga och avidentifieras, samt används endast i det syfte jag har fått information om.  

 

Ort och datum 

 

________________________________________________________________________________ 

Namn  

 

________________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 7 

Del 1 Kvalitativ innehållsanalys 

Tema: Hur ålder/genus påverkar livssituationen som äldre efterlevande vid förlust av livskamrat, samt betydelsen av salutogena resurser 

A= fokusgrupp 1 B= fokusgrupp 2 C= djupintervju per telefon D= enskild djupintervju ”face to face” 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Kod  

D: ”Jag blev tjockare och tjockare och mådde mer och 

mer dåligt.” 

 

Viktuppgång p.g.a. dåligt mående 

 

Viktförändring  

A: ”jag kan ju säga att jag har haft lite… tung i bröstet 

på nåt sätt…(…)”det enda jag kan tänka mig om det har 

nåt med… nån effekt av hennes bortgång” 

Har känt sig tung över bröstet, kanske p.g.a. 

livskamratens bortgång, har varit påfrestande och tagit på 

krafterna vad gäller fysisk ansträngning 

Psykosomatiska symtom  

A: ”jag har ju alltid hållit på med motion (…)men jag 

har liksom dragit mig för att göra det. Jag har inte känt 

mig i form…” 

Har inte orkat med fysiska göromål Orkeslöshet  

B: ”… det är lika bra jag dör… jag också. Så sa jag till 

barnen… Nä sa dom… så får du inte tänka.  Men så 

tänker jag. Det är kanske därför jag är TRÖTT… 

Väldigt trött…” 

 

Onormalt trött och slut efter sorgeåret som gått  

 

 

Trötthet 

 

 

 

D: ”Nä, jag törs inte tänka så långt. För jag tänker att 

om jag skulle bli ut för samma som x blev ut för, hur 

skulle det gå till, vem skulle hjälpa mig då!?” 

Orolig för framtiden kopplat till egna hälsan Oro 

A: ”jag har ju haft det jätte besvärligt. Och nu i fredags 

så kom det tillbaks… jag kände bara ensamhet. Jag 

kunde som inte slå bort tanken. Och jag sa ”nu har det ju 

gått så lång tid!?”, lite mer än ett år.” 

Känner förvåning för att ledsnad dyker upp efter så lång 

tid 

 

Ledsnad 

B: ”Men jag hade hellre velat gå bort själv.” Önskade ha fått gå bort före sin livskamrat Destruktiva tankar om sitt eget värde 



 

 

 

A: ”Jag hade väldigt svårt att sova första tiden… (…) 

jag tror att det inte är att förakta att man får utskrivet 

kanske en sömntablett om man kan.” 

Att ta hjälp för att få sova är inte fel Drömmar och sömn 

D: ”Jag gör allt i världen för att ha kvar bilen. För att nu 

i helgen dansade jag onsdag, fredag och söndag, och då 

måste jag ha bilen min för annars kommer jag 

ingenstans.” 

Skulle bli isolerad utan tillgång till bil Geografiskt avstånd 

A: ”Ja… ensamheten att sitta och äta, det tycker inte jag 

är så roligt. Men förut var man ju alltid två, nu dukar jag 

för en…” 

 

Saknaden av gemensamma mat- och fikastunder 

 

Ensamhet  

A: ”Jag kan ju berätta att jag fått mer kontakt med 

barnen än tidigare. Det var ju A som skötte 

kommunikationen mest… med dom två…” 

Tätare kontakt med barnen nu Förändrat umgänge med barnen  

A: ”Så är det en sak till. Det är ju svårt att glömma 

också, för fortfarande får jag ju post på henne…” 

Jobbigt att bli påmind om förlusten i oväntade 

sammanhang, som t.ex. då posten kommer 

 

Saknad vi speciella tidpunkter 

A: ”och det är det här med om man har kalas (…) Då 

vet inte jag riktigt hur man ska ta den man ringer till, 

som är parboende… det blir ju svårt va, om jag då som 

är ensam, och så kommer det ett par… ” 

Svårt att träffa par när man själv är ensam Aktivitet och socialt umgänge 

D: ”Ekonomiskt är det ju fruktansvärt. Han hade ju 

bättre pension än mig.” 

 

Har svårt att få ihop ekonomin Ekonomi 

B: ”jag tyckte ju att vi hade ju så mycket kvar… Dom 

tog han från mig… (…) det var mitt upp i vårat… tills 

vi skulle bli pensionärer, och göra så mycket.” 

Känner ilska över att ha förlorat sin man för tidigt (64 år), 

och har en känsla av att de inte levt klart 

Orättvisa, hade mycket kvar att uträtta tillsammans 

 

D: ”Det är lättare att bli ensam när man är ung! 

Mycket lättare! Då har man sina barn, man har jobb… 

(…) man träffar mer människor och… när man är äldre 

och pensionär och sitter i ett hem, då är det svårt (…) 

Jag kände mig aldrig ensam när jag blev ensam då. Ja 

det är mycket, mycket hemskare att bli ensam när man 

är gammal. Det är svårare att hitta vänner då. Men och 

bli ensam när man blir gammal, då blir man ensam.” 

Tyckte att det var lättare att gå vidare som efterlevande i 

ung ålder tack vare små barn och jobb att gå till. Kände 

sig aldrig ensam och isolerad då som nu. Tycker att det är 

svårare att träffa vänner när man är äldre vilket leder till 

ensamhet 

Att ha fullt upp 

 



 

 

 

B: ”Men personligen tror jag det är lättare att bli ensam 

när man liksom är klar… man har barn och… man har 

fått vara med ett tag.” 

Har hunnit uppleva mycket redan när man går bort Mer naturligt att förlora livskamrat som äldre 

 

 

B: ”Att förlora en partner i tidiga år kan bara uttryckas i 

tragiska ordalag.” 

Att bli ensam som yngre med småbarn är svårt att ens 

föreställa sig  

Mer chockartat att bli ensam mitt i livet 

A: ”Det blir diskriminerande mot oss äldre. För det 

finns ju många i vår ålder som inte har en dator.” 

Att vara äldre är svårt i dagens samhälle p.g.a. 

informationsteknologin 

Diskriminering av äldre i samhället 

 

 

D: ”(…)som pensionär… ja, man är inte behövd på 

något vis länge. Jag känner mig inte behövd.” 

Man är inte behövd när man gått i pension  Andra åldersrelaterade följder  

D: ”Han hade ju mist frun sin, han hade ingen som laga 

mat eller koka kaffe, han hade ingen och ha omkring, 

(skrattar) han hade ingen och ha i famn! Och det var ju 

fruktansvärt alltså! Han var ju helt … åtminstone koka 

kaffe! Sitta och dricka kaffe och koka själv! Nä, gick 

inte! Han vart helt handfallen ” 

Berättar om en manlig bekant som blivit änkeman och 

hur förtvivlad han var över att ingen skötte 

hushållssysslorna 

 

 

 

Hushållssysslor 

 

 

 

 

 

B: ”jag kan tänka mig att män blir mer isolerade även i 

sorgen… eftersom man inte har samma kontaktnät… det 

är ju kvinnorna som sköter kontakterna.” 

 

Tror att män blir mer isolerade då kvinnorna håller i 

kontakten med andra  

 

 

Sociala relationer i efterlevandeskap 

 

 

A: ”Det blev panik däruppe i L för mig… Ett stort hus, 

det hade jag inte klarat själv” (Kvinna) 

 

Ansvar för stort hus är för stort  

 

Praktiska, tunga och tekniska göromål  

 

B: ”Oavsett man eller kvinna, så tror jag att det har med 

beroendeställning att göra. Vi har att göra med många 

skiftande saker i ett förhållande.” 

 

Tvåsamhet innebär delat ansvar i olika ansvarsområden, 

tror inte att kön har betydelse  

Ingen genusskillnad   

 

B: ”Jag tror det är lättare för kvinnor att bli ensam som 

ung.” (Man) 

Tror att yngre kvinnor klarar ensamhet bättre Handlingskraftighet kopplad till genus/ålder 

A: ”Idag ser man ju pappor ute och gå på stan med 

barnvagnar och så… när jag fick barn, på 70-talet, då 

såg man ju aldrig sånt…” 

Män tycks ha en annan föräldraroll idag  

 

Ändrad fadersroll i nya generationer 

 



 

 

 

A: ”om det händer mig nånting… för det var väl ofta 

hon sa att ” nu får du gå till läkaren; du kan inte ha foten 

sådär länge inte…”, man blev pushad.” (Man) 

 

Kvinnan är mer omhändertagande och håller ordning på 

mannens hälsa 

 

Roller i relationer 

 

 

A: ”Jag tycker det har betytt ganska mycket att vara 

med i anhöriggruppen. Man får ju höra att man inte är 

ensam med problem (…) ”Och sen få prata av sig! (…) 

För man vill som inte stöta för mycket på barnen” 

 

Tycker att anhöriggruppen fyller en viktig funktion för att 

man inte ska belasta barnen 

Professionell hjälpinsats i rollen som efterlevande 

 

A: ”det var en hel arsenal med vårdpersonal med på 

slutet” (…) ”men efter det har det väl inte varit 

någon…” 

 

Stor hjälpinsats under livets slutskede, efter 

sjukdomstiden har stöd från sjukvården successivt avtagit 

 

Brister i det professionella stödet 

C: ”… att någon hör av sig till de som blir ensamma, då 

och då, men det förstår jag blir svårt. För det gäller ju så 

många. Man kan väl inte kräva det!?” 

Önskar att bli uppringd då och då när man blir ensam Glappet mellan stöd som anhörig respektive efterlevande 

A: ”Framförallt så upplever jag så länge man får vara 

frisk (…) kunna kliva upp och ta tag i saker och ting, 

gärna jobba med kroppen och… då trivs jag.” 

Att få vara frisk är A och O Den egna hälsan 

B: ”Det här med att vara ensam… det är nåt vi alla har 

gemensamt, egentligen… men vi är så dåliga på att 

prata om det.” 

 

Svårt att prata om sin känsla av ensamhet Förmåga att prata om känslor  

B: ”Det är en tillgång att kunna glädjas åt det lilla.” Ser glädjeämnen i livet Positivt tänkande 

A: ”… ska man skaffa sig en ny bekantskap? Ska man 

gå igenom det här en gång till? (…) Det är klart, skönt 

och ha nån att komma hem till och… ja…” 

 

Känner osäkerhet inför ny kärlek i sitt liv, vill inte gå 

igenom en förlust igen, men har en längtan. 

 

Att våga ta risker 

A: ”… jag brukar berätta att det här efteråt, det är som 

att man trillar ner i en grop, det här med att ingenting är 

nån mening… men varje gång jag drar upp stegen och 

drar mig upp, så rasar det ner jord efter kanterna… och 

då är det lite mer jord i botten… så nästa gång när jag 

stoppar ner stegen, så kommer jag inte lika långt ner 

va… Ungefär… men gropen finns där, den kommer 

aldrig att gå bort.” 

Saknaden blir med tiden mindre påtaglig men den 

kommer alltid att finnas där 

Att få distans till förlust av livskamrat 



 

 

 

D: ”man måste klara sig själv, skaffa sig nya vänner och 

nytt liv… Det ligger helt och hållet på en själv! Jag 

skulle ha suttit här och vägt 100 kilo om inte jag haft lite 

grann av att man måste ju fortsätta” 

 

Man har ett eget ansvar för att inte bli isolerad 

 

Att orka ta tag i sitt eget liv 

B: ”Tror det är bra att ha rutiner… man kliver upp på 

morron… klär sig, kanske tvättar sig ” 

Viktigt med vardagliga rutiner för att få tillvaron att 

fungera under sorgetiden 

Rutiner 

 

C: ”Sen har jag min syster i V-J (…) och då får jag tala 

dialekt förstår ni! Det saknar jag mest, jag har ingen och 

tala dialekt med, faktiskt!” 

 

Är glad över att få prata en viss dialekt vilket hon saknat 

sedan livskamrats bortgång 

Att få tala sitt eget språk/sin dialekt 

 

B: ”Nä man håller ju kvar sina gamla intressen, det gör 

man ju. För även när man var två hade man ju olika 

intressen.” 

Hålla kvar egna intressen Fritidssysselsättning 

 

A: ” Barnen ringer och frågar och hjälper till. För de 

hjälper till jätte mycket, handlar och såna där saker.” 

Barnen är ett stort stöd Familjen 

 

B: ”Det är stor skillnad på bekanta eller vänner.” Riktiga vänner finns kvar Vänner 

A: ”De är ju bra sällskap hundar egentligen.” (…) dom 

har gett mig mycket kärlek dom… att jag klarar det 

här…” 

 

Husdjur har stor betydelse för att underlätta sorgearbetet Husdjur 

 

C: ”Jag skulle kunna tänka mig en särbo, någon som var 

intresserad av att jag fanns! Men ändå vill jag ha mitt 

eget liv, för jag skulle inte vilja binda upp mig på nån 

ny, nä.” 

Vill känna sig betydelsefull Meningsfullhet 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 8 Del 2 Kvalitativ innehållsanalys 

Tema: Hur ålder/genus påverkar livssituationen som äldre efterlevande vid förlust av livskamrat, samt betydelsen av salutogena resurser 

Kod Subkategori Kategori 

Viktförändring 

Psykosomatiska symtom 

Orkeslöshet 

Trötthet 

Fysisk hälsa Fysiska, psykiska och sociala 

konsekvenser 

Oro 

Ledsnad 

Destruktiva tankar om sitt eget värde 

Drömmar och sömn 

Psykisk hälsa 

Geografiskt avstånd 

Ensamhet 

Förändrat umgänge med barn  

Saknad vid speciella tidpunkter 

Aktivitet och socialt umgänge 

Ekonomi 

Sociala konsekvenser 

Orättvisa, hade mycket kvar att uträtta tillsammans  

Att ha fullt upp 

Levd erfarenhet av ålderns betydelse för efterlevandeskap Ålder 

Mer naturligt att förlora livskamrat som äldre 

Mer chockartat att bli ensam mitt i livet 

Föreställningar om ålderns betydelse som efterlevande 

 

Diskriminering av äldre i samhället 

Andra åldersrelaterade följder 

Levd erfarenhet av att vara äldre 



 

 

 

Hushållssysslor 

Sociala relationer i efterlevandeskap 

Praktiska, tunga och tekniska göromål 

Ingen genusskillnad  

Handlingskraftighet kopplad till genus/ålder  

Föreställningar om manligt och kvinnligt som efterlevande Genus 

 

Ändrad fadersroll i nya generationer 

Roller i relationer 

Generella föreställningar om manligt och kvinnligt 

Professionell hjälpinsats i rollen som efterlevande 

Brister i det professionella stödet 

Glappet mellan stöd som anhörig respektive efterlevande 

Rutiner 

Att få tala sitt eget språk/sin dialekt 

Fritidssysselsättning 

Familjen  

Vänner 

Husdjur 

Omgivande resurser  

 

 

Salutogena resurser 

Den egna hälsan 

Förmåga att prata om känslor 

Positivt tänkande  

Att våga ta risker 

Att få distans till förlust av livskamrat 

Att orka att ta tag i sitt eget liv   

Meningsfullhet 

Inneboende resurser 

 


