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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sorg och förlust kan orsaka en livskris trots att dödsfallet är förväntat. Ur sorg 

och förlust kan likväl en känsla av meningsfullhet och livskvalitet upplevas. 

Sorgeprocessen handlar många gånger om att finna styrka i meningslösheten och finna en 

ny mening i livet. Generellt finns det få studier som beskriver hur den efterlevande mannen 

upplever tiden efter förlusten. I sjuksköterskans yrkesroll kan det ingå att ge stöd till svårt 

sjuka patienter men även till deras närstående både före och efter dödsfallet.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur den efterlevande mannen upplever livskvalitet 

och meningsfullhet efter förlusten av sin maka vid ett förväntat dödsfall.  

Metod: Data i form av fem intervjuer med änkemän samlades in under januari 2014, vars 

makor hade varit anslutna till ett palliativt team. Det insamlade materialet analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Vid analysen utkristalliserades sex olika kategorier; sorgens olika perspektiv, 

relationer, meningsfullhet, livskvalitet, trygghet och rutiner. Resultatet visade att männen i 

studien hade olika strategier för att åter finna meningsfullhet och livskvalitet efter 

förlusten.  

Slutsatser: Studien beskriver hur den efterlevande mannen upplever meningsfullhet och 

livskvalitet efter förlusten av sin maka. Med olika strategier kan livet åter upplevas 

meningsfullt. Informanterna tog till olika strategier för att bejaka sorgen och hantera 

förlusten. De kunde acceptera det som hänt och skildrade att de hade blivit mer ödmjuka 

inför livet.  

Nyckelord: Sorg, förlust, makar, meningsfullhet, livskvalitet och palliativ vård.  

 

ABSTRACT 

 

Background: Grief and loss can cause a life crisis, even though death is expected. From 

grief and loss may nevertheless a sense of meaningfulness and quality of life be 

experienced. Grief processes are often about finding strength in futility and finding a new 

meaning in life. There are limited studies describing how widowers feel after the loss of a 

spouse. The professional role of a nurse may include providing support to seriously ill 

patients but also for their families both before and after death. 

Aim: The aim of this study was to illuminate how widowers experience quality of life and 

meaningfulness after the loss of a spouse at an expected death.  

Method: January 2014, data was collected from interviews with five widowers during, 

whose spouse had been affiliated to a palliative team. The collected material was analysed 

using qualitative content analysis. 

Results: In the analysis six different categories emerged; sorrow, different perspectives, 

relationships, meaningfulness, quality of life, safety and routines. The results showed that 

men in the study had different strategies to retrieve meaningfulness and quality of life after 

their loss. 

Conclusions: This study describes how a widower experience meaningfulness and quality 

of life after the loss of a spouse. With different approaches, life can be experienced 

meaningful. The informants used different strategies to embrace the grief and cope with the 

loss. They could accept what happened and describe that they had become more humble to 

life.  

Keywords: Grief, bereavement, spouses, meaningfulness, quality of life and palliative care.  
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INLEDNING 
 

En artikel i den nya palliativa tidningen Svensk Palliativ Tidskrift, som handlade om hur 

det går för den efterlevande mannen fångade mitt intresse (Hauksdóttir & Valdimarsdóttir, 

2013). Artikelförfattarna menar att kunskapsbasen om makars sorg utgörs av studier 

omfattande änkor. Forskare har i många år trott att kvinnor påverkas mer av att förlora sin 

make än män som förlorat sin maka. Artikelförfattarna sammanfattar med att det är väl 

dokumenterat att förlusten av maka/make ökar sjuklighet och dödlighet och det finns 

faktorer som pekar på att det gäller i högre grad män. Andra fakta som forskarna kom fram 

till var att änkemän gick snabbare in i nya förhållanden och att änkor var nöjda med sitt 

sociala nätverk. Artikelförfattarna har gått igenom litteraturen och funnit att det saknas 

forskning om änkemän (Hauksdóttir & Valdimarsdóttir, 2013).  

 

Därför kommer det här arbetet att belysa hur den efterlevande mannen upplever 

meningsfullhet och livskvalitet efter förlusten. Sjuksköterskor stödjer och samtalar med 

patienter och närstående i sin dagliga profession. Ständigt står vården inför fortsatt 

utveckling, många av de riktlinjer som följs i efterlevandestödet kanske måste revideras 

allteftersom vård och utveckling går framåt. Det gäller för sjukvården att anpassa sig och 

förhoppningen är att denna uppsats kan vara till hjälp i utvecklandet i det fortsatta stödet 

till närstående.  

  

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

 

Både Världshälsoorganisationen (Världshälsoorganisationen [WHO], 2002) och nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) beskriver 

förhållningssättet för palliativ omvårdnad bör eftersträva bevarandet av bästa möjliga 

livskvalitet för den sjuke och närstående. Den palliativa vårdens filosofi ser till hela 

människans situation oavsett ålder och diagnos. Synsättet vilar på fyra hörnstenar vilka är 

symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och stöd till närstående. Symtomkontroll 

innebär att lindra smärta och andra svåra symtom. Intentionen i kommunikationen mellan 

vårdgivare, patient och närstående kan vara till för att närstående ska kunna hantera sin 

situation under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. Stöd kan ges till närstående 

både under sjukdomen och efter dödsfallet (WHO, 2002; Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). Vidare beskriver Pearce och Duffy (2005) att teamarbetet i palliativ 

vård sker mellan olika yrkeskategorier och är en nödvändighet för att ge ett effektivt och 

tryggt stöd till patienten och dennes närstående. En god och säker kommunikation mellan 

vårdgivare är viktigt för helhetssynen i vården vilket kan medföra att närstående orkar 

vårda och finna möjligheter i en svår situation (Pearce & Duffy, 2005).  

 

Inom palliativ vård kan patient och närstående erbjudas både psykosocialt och existentiellt 

stöd. Efter dödsfallet bör det erbjudas ett efterlevandestöd till närstående (WHO, 2002; 

Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Den palliativa vården och behandling brukar 

delas i två faser, den tidiga och den sena palliativa fasen. Den tidiga palliativa fasen kan 

sträcka sin från månader till år och inriktningen är både att förlänga livet och uppnå högsta 

möjliga livskvalitet. I den sena palliativa fasen inriktar sig vård och behandling till att 
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skapa förutsättningar för att uppnå en så god livskvalitet som möjligt. I det sena palliativa 

skedet är döden förväntad inom kort tid, dagar, veckor, månader (Beck-Friis & Strang, 

2005; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll i palliativ omvårdnad 

 

Friedrichsen (2005) beskriver att sjuksköterskan i palliativ omvårdnad kan ha en betydande 

funktion för patient och närstående såsom ett viktigt stöd i den aktiva helhetsvården som 

den palliativa vården innebär. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 

[SOS], 2005) för sjuksköterskor bör synsättet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och 

helhetssyn på patient och närstående. I sjuksköterskeansvaret ingår det bland annat att 

kommunicera med närstående på ett respektfullt och lyhört sätt med en empatisk förmåga 

(SOS, 2005). Den palliativa vårdfilosofin utgörs av såväl person- som familjecentrerat, 

med en aktiv helhetssyn på individen och dennes närstående. Betydande för den palliativa 

vården är att se till att patienten och dennes närstående ska kunna leva ett aktivt och värdigt 

liv med största möjliga välbefinnande (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Sandman & Woods, 2003). Hudson et al. (2012) har utvecklat riktlinjer för stöd till 

närstående. Dessa riktlinjer innefattar bland annat att den sena palliativa fasen bör 

förberedas så tidigt som möjligt och att närstående bör erbjudas en kontaktsjuksköterska 

som följer och stödjer patient och närstående den tid som patienten har kvar. Dessutom 

kom författarna fram till att det är den som ger sitt stöd som bedömer i vilken omfattning 

stödet bör vara. Stödet kan vara att närstående får adekvat information på ett förståeligt sätt 

i en öppen dialog. Att forma stödsamtalet efter den närståendes behov och resurser skapar 

trygghet i sorgeprocessen (Hudson et al., 2012). Vidare beskriver Holtslander (2007) det 

betydelsefulla med efterlevandestöd för sjuksköterskor i palliativ omvårdnad med att ta 

tillvara på den närståendes tankar och erfarenheter. Närstående börjar reflektera över det 

som inträffat direkt efter den akuta sorgeperioden. Följaktligen är samtal med närstående 

värdefullt eftersom det kan komma en del tankar och funderingar en tid efter. Kontakten 

till närstående fortsätter efter deras önskemål och behov en tid efter dödfallet. I den 

stödjande rollen menar författaren att det kan ingå att försöka identifiera om den 

närstående har depressiva symtom eller symtom av ångest men även om det finns risk för 

en för tidig död (Holtslander, 2007). Dessutom redogör socialdepartementet 

(Socialdepartementet [SOU], 2001) i sitt slutbetänkande att närstående kan vara i behov av 

stöd efter dödfallet dels för att kunna hantera sin situation och sitt sorgearbete, dels att för 

att kunna bevara hälsa och livskvalitet (SOU, 2001). 

 

Stöd till närstående  

 

I föreliggande arbete kommer begreppet närstående användas som generell beskrivning 

förutom make, maka, sambo eller särbo. Närstående beskrivs i det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) 

som anhöriga, familj och eller vänner, någon som det finns en nära relation till det vill säga 

betydelsefulla andra (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012) beskrivs att i stödjande samtal mellan vårdgivare och närstående bör den närstående 

ges möjligheten till att beskriva sina föreställningar, förhoppningar och farhågor. 

Stödsamtalen kan innebära att ventilera om hur vardagen kan hanteras. Stödsamtal kan 
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beröra fysiska, psykiska och existentiella frågor. Uppföljande samtal som uppföljningsrutin 

efter dödsfallet till närstående för att dels kunna urskilja dem som behöver extra stöd i 

efterlevandeprocessen, dels för att identifiera hur sorgeprocessen utvecklar sig (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Sand och Strang (2013) beskriver att själva mötet med en annan människa kan vara 

stödjande eftersom i det stödjande mötet blir inte personen ensam med sina tankar, känslor 

och upplevelser. Ett stöd kan innebära att dela erfarenheter och kunskap med varandra och 

kan vara lika fördelaktigt för både den som ger stöd och den som tar emot stöd. Skapandet 

av en god relation i mötet går att frambringa på kort tid om den stödjande är närvarande 

och koncentrerad. SOU (2001) och Lundberg, Olsson och Fürst (2013) beskriver att 

närstående sällan initierar kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal utan inväntar tills 

vårdpersonalen tar kontakt om de har något att berätta. Asai et al. (2012) redogör utifrån 

efterlevande mäns situation att det inte var aktuellt att söka stöd och hjälp utan att försöka 

klara sig på egen hand. De sörjande männen uppgav att de inte fanns behov av utbyte med 

andra samt att det var svårt att avslöja sina känslomässiga upplevelser. Författarna Elwert 

och Christakis (2008) argumenterar för att samhällets resurser oftast inte räcker till för att 

ge den äldre efterlevande uppföljning och tillsyn. Även socialstyrelsen (SOS, 2013) har 

uppmärksammat i kunskapsstödet för god palliativ vård att stödet från samhället till 

efterlevande över lag inte får glömmas bort (SOS, 2013). 

 

Sorg och förlust  

 

Kinghorn och Duncan (2005) beskriver att sorg kan orsaka en livskris och sorgen uppstår 

ur förlusten. Sorg och förlust kan börja som en normal känslomässig och överväldigande 

reaktion vid förlusten av en närstående. Ur sorg och förlust kan likväl en känsla av 

meningsfullhet upplevas. Att leva med sorg och förlust är ett skeende som kan starta när 

diagnosen är ett faktum bearbetningen av sorgen kan börja en tid innan det förväntade 

dödsfallet. Olika faktorer som påverkar sorg och förlust är att kunna se tillbaka på det som 

varit, tillåta sig gråta men även kunna blicka framåt. Hur upplevelsen av sorg och förlust 

hanteras beror på en del olika faktorer som personlighet, kulturell bakgrund, tidigare 

livserfarenheter och socialt nätverk. Sorgeprocessen handlar om förändring kunna finna 

styrka i hopplösheten och strävan efter att finna en ny mening i livet (Kinghorn & Duncan, 

2005).  

 

Wikström (2004) beskriver sorg och förlust utifrån Kübler-Ross krismodell beträffande de 

olika sorgefaserna, emellertid kan det bland inträffa att någon fas inte upplevs i en 

sorgeprocess. Förnekandet eller chockfasen kan sträcka sig från några timmar till dagar 

vilket kan innebära att det som inträffat är svårt att ta till sig. Chockfasen kan uttrycka sig 

bland annat som kaos, förvirring, ilska, tysthet eller att personen kopplar bort all verklighet 

och verkar som om ingenting har hänt. Den andra fasen är reaktionsfasen och hänger 

samman med det akuta skeendet i sorgen som kan pågå i några veckor till månader. I 

reaktionsfasen påbörjas bearbetningen av det som har inträffat. Känslor som tomhet och 

meningslöshet inträder i kombination av panik och ångest. Frågor som varför, skuld och 

straff kan göra att sorgen blir komplicerad. I den efterkommande bearbetningsfasen 

beskriver författaren att sakta men säkert kan en framtid skönjas. Det går att blicka framåt 

och livet måste levas på ett annorlunda sätt. När sorgen och förlusten är accepterad går 

sorgebearbetningen över till nyorienteringsfasen som pågår resen av livet. Sorgen finns 

alltid närvarande men är inte längre lika smärtsam (Wikström, 2004). Chentsova-Dutton et 
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al. (2000) redogör för att sorgen hade störst intensitet under de två första månaderna efter 

förlusten av sin make eller maka men var som lägst ett år efteråt. Författarna beskriver att 

sorgen kan innefatta både känslosamma, psykiska och sociala reaktioner så som oro, ilska, 

längtan och depression. Sorg och sorgebearbetning påverkas av hur personen har kunnat 

hantera sorg tidigare i livet (Chentsova-Dutton et al., 2000).  

 

Förlust av maka, sambo eller särbo 

 

Holtslander, Bally och Steeves (2011) redogör för sin studie med djupintervjuer omfattade 

tio efterlevande män och kvinnor över 60 år, hur de som vårdat make eller maka i hemmet 

åter kunde finna vardagens rutiner i livet efter förlusten. Flera upplevde att de var allt för 

ofta ensamma i den vårdande rollen det var svårt att se till de egna fysiska och psykiska 

behoven. Flera medverkande i studien önskade även att de kunde haft kraften och modet 

att prata om livet efter döden med sin make eller maka.  

 

Vidare redogör Hauksdóttir, Steinbeck, Fürst och Valdimarsdóttir (2010) också för de män 

som kunde prata med sin maka om döden en tid innan det förväntade dödfallet, var bättre 

förberedda på förlusten. Dessa män hade mindre känslor av skuld och skam efter förlusten 

än de som inte pratade om framtiden med sin maka. Känslan av skuld och skam hos den 

närstående kan även upplevas av att inte räcka till. Det kan vara skillnad hur de 

efterlevande männen i olika åldrar förbereder sig inför förlusten av sin maka. Författarna 

poängterar att äldre män kan ha en annan sorts förberedelse inför det förväntade dödsfallet. 

Generellt lever äldre personer med att det snart är dags att döden skiljer makarna åt och att 

det är osäkert vem som dör först. Yngre män som lever mitt i livet behöver en annan sorts 

förberedelse inför det förväntade dödsfallet. Författarna är också medvetna om att det 

behövs mer forskning i skillnaderna mellan äldre och yngre hur de förbereder sig i 

förlusten av sin maka. Även Jonasson et al. (2001) kom fram till att känslor som ånger, 

skuld och skam är relaterat till att inte ha pratat med sin maka innan det var för sent. Ånger 

över att inte ha tillbringat mer tid tillsammans men även att inte ha pratat om mannens tid 

efter dödsfallet gav en känsla av skuld.  

 

Asai et al. (2009) beskriver i studien om efterlevande äkta makars olika strategier för att 

lättare kunna gå vidare och hantera förlusten. Det fanns de som undvek att bli påmind om 

sin maka. Någon beskrev att de begravde sig i arbete, undvek att kommunicera med andra 

och på så vis hålla det som hänt på avstånd. Andra sätt att hantera förlusten kunde vara att 

inte låta sig påverkas av sorgen, att låtsas att allt är som vanligt, att ha ett enormt behov av 

att prata om och om igen eller att söka upp likasinnade för att få stöd något som speglar hur 

olika vi är som individer. Carlsson och Nilsson (2007) menar att de yngre efterlevande 

hade intensivare sorgereaktioner än vad de äldre visade. Många av de efterlevande hade 

gått vidare i livet och anpassat sig till ett liv som ensamstående. Några hade till och med 

kunnat ändra på sin livsföring efter förlusten som till exempel minskad konsumtion av 

tobak och alkohol samt återupptagit sitt motionerande ett år efter dödsfallet. Författarna 

beskriver även fenomenet sorgehallucinationer som att till exempel höra sin make eller 

makas fotsteg i trappan, höra den avlidnes röst i ett annat rum, bli påmind om dofter, 

fortfarande känna att det ligger någon bredvid i sängen. En del tyckte det var behagligt 

med dessa hallucinationer medan andra upplevde det som smärtsamt att bli påmind 

Carlsson och Nilsson (2007).  
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Män som efterlevande 

 

Carlsson och Nilsson (2007) redogör för att kvinnors skattade sin sorg som högst en månad 

och upp till tretton månader efter dödsfallet medan männen skattade sin sorg som högst vid 

tre månader efter dödsfallet. Faktorer på att det är skillnader mellan manlig och kvinnligt 

sorgearbete framgår inte i artikeln mer än att det är just individuella skillnader i sorg och 

sorgehantering. Ekvik (2002) vill skapa en förståelse och tolerans för olika sätt att sörja. En 

ökad förståelse och för varandra med respekt och tolerans. Alla är unika individer med en 

unik personlighet och en speciell livshistoria. I sättet att sörja finns det stora individuella 

skillnader, både män och kvinnor har en maskulin och feminin sida. En del män talar 

mindre om sin sorg och förlust än andra. Det finns sociala förväntningar på oss som är 

starkt knutna till vilket kön personen har. Sorg är inget undantag och det finns stora 

skillnader mellan könen. Den efterlevande mannen går igenom en lika mödosam tid som 

kvinnan gör och synsättet gör att män och kvinnor sörjer på olika sätt eftersom 

omgivningen förväntar sig ett visst förhållningssätt utifrån könsrollerna. Författaren 

beskriver att många män känner sig säkra i rollen som beskyddare och det kan vara svårt 

att be om hjälp och blotta sin sårbarhet. Män har ofta lättare att ta upp sociala relationer 

och snabbt återgå till jobb efter förlusten av sin maka, sambo eller särbo. Ekvik (2002) 

fortsätter sin beskrivning med att det finns även kulturella skillnader på hur individen ska 

uppföra sig vilket även innefattar sorg och förlust. Vidare beskriver författaren att generellt 

från födseln behandlas vi olika, flickor präglas av att samarbeta och skapa tillit till 

varandra samt har lätt att visa empati. Pojkarnas beteende utmärks mer av konkurrens och 

deras gemenskap byggs på aktiviteter som idrott och spel. Det blir en tuff men god skola 

som skapar tapperhet och känslokontroll. Det finns män som är mindre förberedda på att 

bli ensam och att bli lämnad kvar vilket kan upplevas som en stor påfrestning (Ekvik, 

2002).  

 

Creighton, Oliffe, Butterwick och Saewyc (2013) beskriver unga mäns sorgehantering. I 

samband med dödsfallet upplevdes en enorm tomhet och en känsla av sårbarhet samtidigt 

som att de kände sig tvungna att visa sin styrka i möten med andra. För att inte tappa 

självkontrollen visade de sig manliga inför andra och det var svårt för den unge sörjande 

mannen att gråta och visa känslor. Många var uppfostrade att ha kontroll och bemöta det 

manliga idealet som stark. Sorgen i form av ilska var acceptabelt att visa. Elwert och 

Christakis (2008) fann i sin studie av efterlevande personer över 67 år att en äldre 

efterlevande hamnar i en sårbar position vilket medför en känsla av obalans, ensamhet och 

ibland en upplevelse av utmattning. Författarna menar att detta kan medföra en ökad risk 

att dö för tidigt för den äldre och skörare individen. Identiteten har blivit förändrad och så 

även meningen med livet (Elwert & Christakis, 2008).  

 

Meningsfullhet  

 

Att stödja närstående till livskraft och upplevelse av mening och sammanhang är en 

betydelsefull omvårdnadsåtgärd (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Författarna 

Holtslander et al. (2011) identifierade vikten i att finna balans och återfå kontrollen i livet 

vilket infinner sig allteftersom sorg och känslor hanteras. Författarna liknar det med en 

balansakt i både att sörja och att försöka blicka framåt. Vilket till slut frambringar en 

meningsfullhet i livet och fortsatt livskvalitet. Hauksdóttir, Valdimarsdóttir, Fürst, Onelöv 

och Steinbeck (2009) beskriver i studien på efterlevande män att hälften av dessa män hade 

fyra till fem år efter dödsfallet gått vidare i livet och ingått nya förhållanden både i nya 
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äktenskap, sambo eller i parförhållanden. Dock framkommer det inte i studien när i 

sorgeprocessen detta sker. Stajduhar, Martin och Cairns (2010) redogör för betydelsen att 

ha kvar sina sociala kontakter och aktiviteter ger en ökad livstillfredsställelse och mindre 

depressiva besvär. Lund, Utz, Caserta och de Vries (2008) identifierade upplevelsen av 

positiva känslor i förlusten som att kunna förmå sig att känna glädje, kunna skratta eller 

uppleva humor. Dessa känslor är förknippat till den egna personligheten, kulturell 

bakgrund och situationen i sig. Upplevelsen av dessa positiva känslor gav mindre psykiska 

besvär som depression, oro och stress och bättre livskvalitet. Att kunna skratta och uppleva 

humor tillsammans med andra var ett stöd i sorgen samt kunna uppleva positiva känslor i 

början av sorgeprocessen medförde att förlusten var lättare att hantera. 

 

Sand och Strang (2013) beskriver att närstående berättar att med stöd från vården blir den 

svåra situationen hanterbar och att ha kunnat hjälpa och stödja sin nära och kära i livets slut 

gav en upplevelse av meningsfullhet. SOU (2001) gör en liknande tolkning att delaktighet i 

omsorgen kan ha en avgörande betydelse för närståendes fortsatta sorgearbete och hälsa.  

Carlsson och Nilsson (2007) fann att det gick att anpassa sig till en ny livssituation och att 

det gick att se framtiden som positiv. Axelsson och Sjödén (1998) identifierade ett starkt 

samband mellan meningsfullhet och livskvalitet. Betydande faktorer för sambandet mellan 

begreppen var det stöd, både praktisk och psykiskt stöd som gavs till make eller maka 

påverkade upplevelsen av livskvaliteten. 

 

Livskvalitet 

 

Livskvalitet beskrivs av Kaasa (2001) som något ytterst personligt och det är svårt att få en 

god livskvalitet om livet upplevs meningslöst. Livskvalitet som begrepp bygger på en 

persons subjektiva upplevelser av både positiv och negativ karaktär. Livskvalitet som 

hälsorelaterat begrepp bygger på fysiska, psykiska och sociala dimensioner (Kaasa, 2001). 

Nordenfelt (2009) beskriver att livskvalitetsbegreppet gäller hela människan som en helhet. 

Författaren framhåller också att den egna subjektiva upplevelsen av livskvalitet är av ett 

högt värde för individen själv. Författaren beskriver att livskvalitet speglar en människas 

grad av lycka. En glad människa har en hög livskvalitet och en olycklig människa har låg 

livskvalitet enligt författaren vilket menas att en människa kan leva ett lyckligt liv om de 

innersta önskningarna är uppfyllda eller kommer att uppfyllas (Nordenfelt, 2009). Att finna 

en ny sorts identitet kan uppstå av att hantera både negativa och överväldigande händelser i 

sorgearbete vilket beskrivs i studien av Holtslander et al. (2011). Sammanfattningsvis kom 

författarna fram till att deltagarna uttryckte olika strategier för att återfå livskvalitet. Det 

var viktigt att vara tacksam för det man hade, kunna planera sin vardag, kunna samtala 

med andra, kunna ta tillvara på sig själv och livet samt att känna sig behövd av andra. Den 

svåra balansen mellan känslan av att vara ensam men samtidigt ett stort behov av att ha 

någon hos sig. Att kunna ta till vara på livet och minnen som varit och leva i nuet samt att 

få en förmåga ett se framåt skapar en känsla av att återfå kontrollen i vardagen. Författarna 

menar också att våra personliga egenskaper påverkar vår upplevelse av livskvalitet 

(Holtslander et al., 2011).  

 

Det kan innebära en stressfull tillvaro att förlora en närstående i svår sjukdom vilket 

flertalet beskrivna studier i föreliggande arbete vittnar om. Hauksdóttir et al. (2010) 

redogör för att de män som var dåligt förberedda på sorgen och förlusten fick varierande 

orosrelaterade symtom som bland annat sömnsvårigheter. De kunde även ha svårt att 

hantera känslor vilket sammanfattningsvis medförde en sämre livskvalitet så långt som 
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fyra till fem år efter förlusten. Benzein et al. (2012) menar att en person måste förstås som 

en helhet med hela sin familj. Om den ena partnern drabbas av en livshotande sjukdom så 

kan det drabba även resten av familjen. Eftersom närstående många gånger ska orka vårda 

och vara i ständig närvaro inte bara fysiskt hos den svårt sjuke kan det ofta leda till ohälsa 

och sämre livskvalitet (Benzein et al., 2012). Vidare beskriver Östlund, Wennman-Larsen, 

Persson, Gustavsson och Wengström (2010) att lungcancerpatienter i livets slutskede om 

hur deras närståendes upplever sin situation. Den var en påfrestande situation för de 

närstående i form av utmattning och depression som har en påverkan på det känslomässiga 

välbefinnandet (Östlund et al., 2010). 

 

KASAM - känsla av sammanhang - Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

Aaron Antonovsky (1923-1994) professor i medicinsk sociologi skapade och använde sig 

av begreppet KASAM som modell för att kunna lyfta fram personers egna resurser och 

kapaciteter istället för att se till illabefinnande och sjukdom. En känsla av sammanhang är 

av betydelse för hur personen hanterar livet och dess påfrestningar. I hans arbete i början 

på 1970-talet uppmärksammade han en grupp kvinnor som alla överlevt 

koncentrationsläger och trots detta hade en ganska god psykisk hälsa. Författaren lade 

grunden till den salutogena frågan som handlar om varför en del människor klarar av stora 

påfrestningar i livet och samtidigt har en förmåga utifrån dessa kan växa och utvecklas. 

Det salutogena begreppet kan användas inom all vård med fokus på individens egen 

kapacitet och resurser i stället för att se till sjukdom och ohälsa. Begreppet salutogenes 

härstammar från latinets salus vilket betyder hälsa och genesis som betyder ursprung 

(Antonovsky, 2005; Lindström & Eriksson, 2005).  

 

I begreppet KASAM ingår tre grundläggande delar som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet där alla delarna samverkar och hänger ihop med varandra. Begriplighet 

handlar om i vilket omfattning en person kan förstå och till och med på förhand förutse 

vissa händelser och förlopp. Inre och yttre stimuli går att ordna och förklara. Svåra 

händelser som till exempel krig, död och misslyckanden kan existera men personen kan 

göra det som inträffar begripligt. Hanterbarhet beskriver hur personen hanterar de 

händelser och känslor som äger rum. En hög känsla av hanterbarhet upplever personen sig 

inte som ett offer i situationen eller att livet behandlar personen orättvist. Vidare beskriver 

författarna att vid de sorgsna händelser som kan inträffa i livet finns det alltid en väg ut ur 

sorgen som inte är för evigt. Meningsfullhet är nära sammanlänkat med engagemang, 

motivation och delaktighet och skildrar i vilken utsträckning livet har en känslomässig 

innebörd. Om en person som konfronteras med olyckliga upplevelser och har en förståelse 

för det som har hänt kan då söka och förstå en mening med det som inträffat. Utmaningen 

är att hitta en mening i och med värdighet att komma igenom det som skett. Personer med 

lågt KASAM har få saker i livet som betyder någonting medan en person med högt 

KASAM har lättare för att konfronteras med allvarligare livserfarenheter. En känsla av 

sammanhang ger motståndskraft i svåra situationer och känslomässiga påfrestningar. Att 

känna meningsfullhet är en styrka och är den viktigaste komponenten, utan den så blir inte 

heller situationen begriplig eller hanterbar (Antonovsky, 2005; Lindström & Eriksson, 

2005).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att förlora en närstående kan innebära sorg och en upplevelse av förlust vilket kan uttrycka 

sig på olika sätt beroende på var i sorgeprocessen personen befinner sig. Faktorer som att 

kunna tillåta sig att sörja, att kunna se framåt i tiden, den egna personligheten och olika 

livserfarenheter kan påverka hur upplevelsen av meningsfullhet och livskvalitet kan uppstå 

efter förlusten av sin maka, sambo, särbo. Många människor ställs någon gång i livet inför 

olika sorters påfrestningar fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Sorg och förlust kan 

vara en stor påfrestning som den närstående ställs inför. Alla människor är unika individer 

och upplever och hanterar sorg och livshändelser individuellt. Med rätt stöd från 

sjukvården kan svåra samtal som att samtala med sin maka, sambo, särbo en tid innan det 

förväntade dödsfallet skapa en bättre förberedelse inför förlusten och ett liv efteråt 

(Hauksdóttir et al., 2009). I WHOs (2002) definition av palliativ vård är en av delarna att 

erbjuda stöd till närstående en tid både före och efter det förväntade dödsfallet. Ökad 

kunskap och förståelse om hur det går för den efterlevande mannen ur ett 

livskvalitetsperspektiv är av intresse, dels för att få ökad kunskap och förståelse hur det går 

för den efterlevande mannen och dels för den fortsatta utvecklingen av stödet till 

efterlevande närstående i sorgeprocessen.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att belysa mäns upplevelse av meningsfullhet och livskvalitet 

efter förlusten av sin maka vid ett förväntat dödsfall.  

 

METOD  

Metodval 

 

En kvalitativ metod med deskriptiv studiedesign valdes eftersom syftet med studien var att 

belysa och förstå men även få en rik beskrivning av hur de efterlevande männen upplever 

meningsfullhet och livskvalitet efter förlusten av sin maka (Patton, 2001). I en kvalitativ 

intervju sätts fokus på deltagarnas berättelser utifrån deras livsvärldsperspektiv för att få en 

upplevelse av helheten av fenomenen (Polit & Beck, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju menar Kvale och Brinkmann 

(2009) blir intervjun som ett vardagssamtal mellan forskaren och informanten. Forskaren 

har fokus på ett visst tema med stöd från en intervjuguide vilket kan skapa en nyanserad 

beskrivning av ett fenomen. Intresset riktar sig mot levda erfarenheter och inte till personen 

i sig (Kvale & Brinkmann, 2009). En induktiv ansats i kvalitativa metoder är en 

förutsättningslös analys av de texter som har sin utgångspunkt från människors berättelser 

om upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval  

 

Studien genomfördes vid ett mobilt specialiserat palliativt rådgivningsteam där författaren 

har sin anställning. I arbetet med studien gjordes ett konsekutivt urval eftersom de 
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informanterna som valdes passade in på kriterierna. Urvalet skulle spegla informantens 

upplevda fenomen vid en specifik tidpunkt i livet. Det är en lämplig urvalsmetod för att få 

en retrospektiv bild av en viss tid i informantens liv. Variationen av informanterna bör vara 

heterogent för att få en riklig beskrivning av ett fenomen och en ökad trovärdighet (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Urvalskriterier   

 

Inklusionskriterier till studien var att informanterna skulle haft kontakt med det palliativa 

rådgivningsteamet i samband med sin maka, sambos eller särbos sista tid i livet, spridning i 

ålder, olika utbildning, att det skulle ha gått ungefär ett år efter dödsfallet. Tiden efter 

dödsfallet beskrivs av författarna Chentsova-Dutton et al. (2000) att sorgen har störst 

intensitet två månader efter dödsfallet och är som lägst omkring ett år efteråt och framåt. 

Intervjuerna valdes utifrån att det skulle ha gått ungefär ett år efter förlusten för att 

informanten skulle ha fått distans till händelsen vilket resulterade i en mångfasetterad 

beskrivning av fenomenen meningsfullhet och livskvalitet i informantens liv. 

Exklusionskriterier var om författaren hade varit kontaktsjuksköterska i samband med 

vårdtillfället samt om informanten inte kunde svenska språket eftersom det inte fanns 

möjliga resurser till att använda tolk. 

 

I föreliggande studie planerades det för fyra till åtta bandinspelade intervjuer. Tretton män 

tillfrågades åtta tackade nej, och fem accepterade med informerat samtycke sin medverkan 

i studien. Dessa män hade mycket att berätta om forskningsfrågan och studiens syfte. De 

var i olika åldrar och hade olika arbetslivserfarenheter. De fem informanterna var i åldrarna 

51 år till 79 år, medianen var 70 år. När urvalet var genomfört framkom det att alla männen 

hade varit gifta och inte sambo eller särbo. Det hade gått mellan tio månader till två och ett 

halvt år efter dödsfallet vid det tillfället urvalet ägde rum.  

Genomförande  

 

Innan kontakt togs med informanterna kontaktades verksamhetschefen (Bilaga I) för den 

palliativa vården i området och muntlig information om studiens syfte presenterades. 

Därefter gavs skriftligt samtycke till studien efter att ha läst projektplan, brev till 

verksamhetschef och informationsbrevet till forskningspersonerna. Ingen hade något att 

invända mot att intervjua närstående och studien kunde genomföras som planerat.  

 

Drygt en vecka efter det att forskningspersonsbrevet (Bilaga II) hade skickats ut tog 

författaren kontakt med varje informant för att förvissa sig om att brevet hade kommit fram 

och för att erhålla informerat samtycke. Informanterna fick möjlighet att läsa igenom 

samtyckesbrevet i lugn och ro för att ta beslut om att medverka i studien. Det bokades 

intervjuer med de informanter som lämnade samtycke. Intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem.  

 

Intervjuguiden  

 

Intervjuguiden (Bilaga III) ska i stort belysa och beskriva de frågor kring de fenomen som 

intervjun ska omfattas av. Intervjuguiden med semistrukturerade frågor speglade temat 

men den följde ingen speciell ordning vilket skapar en öppen konversation (Malterud 

2009). Intervjuguiden utformades så att den skulle fungera som ett manus och stöd om 

intervjun skulle stanna av och inte upplevdes som informativ för studien. Frågorna i 
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intervjuguiden var formulerade så att informanten fick utrymme att prata fritt för att få en 

ökad kunskap om hur informanten känner eller upplever sin situation (Patton, 2001; Polit 

& Beck, 2012).  

 

Pilotintervju  

 

Att göra en pilotintervju är värdefullt för att kontrollera om frågorna är relevanta för 

studien, och att de inte kan misstolkas av informanten. Intervjua är ett hantverk och 

färdigheterna uppnås genom träning och praktik (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Pilotintervjun bedömdes vara av en så god kvalité vilket medförde att den inkluderades i 

studien (Trost, 2005). Den första intervjun genomfördes som pilotintervju i informantens 

hem. Författaren fick en möjlighet att känna på hur det var att göra en kvalitativ intervju 

vilket medförde att frågornas utformning ändrades något med att en fråga lades till; kunde 

du och din maka prata en tid innan dödsfallet hur det skulle bli för dig som efterlevande? 

 

Datainsamling  

 

De fem intervjuerna genomfördes under en tiodagarsperiod i januari 2014. Samtalet 

inleddes med att författaren frågade informanten om han fortfarande var villig att 

medverka i studien och om det fanns ytterligare frågeställningar kring information eller 

konfidentialiteten. Författaren förvissade sig även om att informanten kände sig bekväm 

med att intervjun spelades in och det fanns inga betänkligheter med den metoden. En del 

stödanteckningar gjordes under intervjun. I samband med att intervjun inleddes med en 

kopp kaffe och allmän dialog, vilket kan skapa ett avslappnat förhållande mellan 

informanten och författaren (Kvale & Brinkman, 2009; Malterud, 2009). Bandinspelningen 

startades och den inledande frågan var; kan du berätta för mig hur livet har blivit sedan du 

blev ensam? Informanterna beskrev sin situation utifrån den första frågan. Intervjun var 

som ett samtal mellan intervjuaren och informanten där enbart intervjuguiden var som stöd 

för författaren (Patton, 2001). Varje intervju varade mellan en timme och tjugo minuter till 

en timme och trettio minuter. Fyra av de fem informanterna tog spontant upp att författaren 

kunde kontakta dem igen om det var något som behövdes förtydligas eller kompletteras. I 

slutet av intervjun frågades informanten om det var någonting ytterligare som han ville 

tillägga till intervjun innan den avslutades. Då ingen mer användbar information tillkom 

stängdes ljudupptagningen av och intervjun avslutades. Inte heller någon annan användbar 

information kom fram efter det att bandspelaren hade stängts av. 

 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys beskrivet av Graneheim och Lundman (2004) valdes. 

Metoden innebär att beskriva variationer genom att skillnader och likheter i ett textinnehåll 

identifieras. När alla intervjuer var genomförda påbörjades arbetet med analysprocessen. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ordagrant ut på papper av författaren själv i nära 

anslutning till intervjun för att få en ökad förståelse för sitt egna material både att lyssna till 

och komma ihåg nyanserna i samtalet. Det fanns ytterligare en vinst i att transkribera 

materialet på egen hand eftersom författarens intervjuteknik kunde utvärderas och 

finjusteras under datainsamlingens gång. Efter varje transkribering lyssnades intervjun 

igenom ett flertal gånger för att förvissa sig om att texten och samtalet stämde överens. En 

fördel med att lyssna igenom intervjun flera gånger var att nyanser och skiftningar i 
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intervjun uppfattades och på så vis underlätta för innehållsanalysen. Även texten lästes 

igenom upprepade gånger för att få en helhet. Elo och Kyngäs (2008) och Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att om skratt, gråt, suckar och utfyllnadsord transkriberas kan 

dessa delar mycket väl påverka upplevelsen i materialet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Elo & Kyngnäs, 2008). Graneheim och Lundman (2004) beskriver metoden i en 

innehållsanalys där tillvägagångsättet är att hela texten, mening för mening läses igenom 

upprepade gånger utifrån syfte och frågeställning, för att skapa en känsla för helheten det 

vill säga informanternas berättelser. Den omgivande texten måste tas med för att 

sammanhanget ska bevaras vilket utgörs av de meningsbärande enheterna (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

De meningsbärande enheterna plockades ut som stämde med studiens syfte och 

problemformulering, de markerades och lästes upprepade gånger för att inte missa viktig 

information och för att lättare kunna skapa kategorier och underkategorier. Texten kunde 

därefter kondenseras till kortare meningar för att texten skulle bli mer lätthanterlig men det 

essentiella i innehållet bevarades. Det svåra med att plocka ut meningsbärande enheter 

menar Graneheim och Lundman (2004) är att bevara det väsentliga i innehållet. Risker 

finns att förstora eller för små enheter plockas ut vilket kan leda till att viktig information 

förbises (Graneheim & Lundman, 2004). Till slut kunde textmaterialet delas in i 

meningsbärande enheter, kondenserande enheter, koder och kategorier. Den kondenserade 

texten kodades och grupperades i kategorier och underkategorier som skulle återge det 

centrala i budskapet i intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att koden bör 

vara ett enda ord som är till för att kortfattat beskriva meningsenhetens innehåll. 

Graneheim och Lundman (2004) fortsätter sin detaljerande beskrivning med att 

kategorierna svarar på frågan vad i innehållsanalysen och innehåller det manifesta i en 

innehållsanalys. Författaren till denna studie valde att enbart göra en manifest 

innehållsanalys eftersom i det manifesta ingår även en viss del av tolkning av 

underliggande teman. 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet: meningsbärande enheter, kondenserande enheter 

koder och kategorier 

Intervju Originaltext Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

A Högtider och 

födelsedagar är 

ju den jobbiga 

biten … sen är 

det ju inte så att 

jag mår illa av 

det även om jag 

… jag har lite 

lätt för att gråta 

egentligen … 

det är inget som 

stannar kvar 

liksom jag får 

Att bli påmind 

vid speciella 

dagar, kunna få 

utlopp för dessa 

känslor 

Påminnelse Sorgens 

perspektiv  
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utlopp för det 

jag känner 

B Vi var ju två 

ensamma 

personer … sen 

finns det ju 

många sätt att 

träffas men … 

dansen för min 

del jag har ju 

alltid dansat … 

vi träffades på 

dansen och vi 

har alltid dansat 

… det är ett bra 

sätt att umgås 

på 

Det finns många 

olika sätt att 

mötas på - 

dansen är ett sätt 

Vara 

tillsammans  

Relationer  

C Att läsa och 

filosofera, ut i 

skogen mycket 

att börja svälta 

vissa dagar. Har 

grabbarna att ta 

hand om … 

känns bra att 

finnas till för 

andra 

Rå om sig själv 

och ta hand om 

andra 

Vara behövd  Livskvalitet   

D Jag spelar 

pingis jag 

slöjdar jag 

träffar en del 

gubbar jag 

dansar folkdans 

och går på 

gymmet 

försöker ha ett 

rikt socialt liv 

Berikar livet med 

socialt umgänge, 

dans och motion 

och slöjd 

Sociala möten  Meningsfullhet 

E Vill inte flytta 

… det är inte 

bättre att bo i 

en lägenhet … 

det vet jag inte 

hur det skulle 

gå i en lägenhet 

och slippa 

allting men det 

är ju frågan om 

det skulle vara 

någon fördel … 

att inte känna 

Kan inte tänka 

sig att bo i en 

lägenhet just nu 

det kan bli svårt 

att lära känna nya 

människor 

Trygghet i det 

invanda   

Trygghet  
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en enda 

människa i hela 

huset 

 

Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

I kvalitativa studier används ofta begreppen giltighet, trovärdighet och överförbarhet. 

Trovärdighet och giltighet i ett forskningsresultat stärks om författaren kan visa en tydlig 

beskrivning över dataanalysen. Författaren till denna studie har förhållit sig saklig under 

studiens gång (Polit & Beck, 2012). Krippendorf (2004) menar att innehållsanalyser är en 

bra forskningsteknik för att få fenomen beskrivna och skapa slutsatser som är replikerbara 

och giltiga i sammanhanget i textanalysen. En text som är replikerbar är dessutom 

trovärdig. Om andra forskare skulle göra om textanalysen skulle de komma fram till 

liknande resultat. Forskningsresultaten måste även vara giltiga. Trovärdighet och giltighet 

är ofrånkomligt i en innehållsanalys (Krippendorff, 2004). 

 

I en väl genomförd innehållsanalys kan enligt Polit och Beck (2012) studiens resultat 

överföras på andra grupper. Författaren till studien kan ge förslag på överförbarheten så är 

det upp till läsaren att avgöra vilket utifrån att ha satt sig in i studiens design, hur 

urvalsförfarandet har gått till väga och hur analysprocessen har gått till (Polit & Beck, 

2012). Trost (2005) beskriver att det ligger i forskarens intresse att redogöra för studiens 

alla delar för att stärka överförbarheten. Trovärdigheten i föreliggande studie är att 

intervjuaren har varit lyhörd och samma frågor ställs till alla informanter. Informanterna 

har fått beskriva i bandinspelade intervjuer sitt livsvärldsperspektiv vilket minimerade 

risken för att viktig information gick förlorad (Trost, 2005). Graneheim och Lundman 

(2004) menar också på att trovärdigheten kan påverkas om studiens design förändras under 

arbetets gång. Exempel på detta kan vara att bearbetningen av textmaterialet byts från 

analys till tolkningar. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Denna studie är på magisternivå och i och med sin utformning omfattades den inte av 

lagen om etikprövning (svensk författningssamling 2003:460). Enbart verksamhetschefens 

medgivande (Bilaga I) behövdes för studiens genomförande.  

 

Trost (2005) redogör för att de etiska frågorna alltid ska vara i fokus inom all forskning. 

Informanterna var och är kända enbart av författaren till föreliggande studie eftersom de 

har varit i kontakt med det palliativa team där författaren har sin anställning. I 

dataanalysens genomförande från det att intervjun startades och hur arbetsmaterialet 

förvarades och transkriberades fanns det inga uppgifter kvar som kunde härledas till någon 

specifik informant. Att prata om upplevelser som rör sorg och förlust kan röra upp känslor 

vilket i bland kan vara svårt att förutspå. Det fanns en strategi och beredskap om 

samtalskontakt skulle behövas i anslutning till intervjun. Bedömningen var att det skulle 

bli en ringa risk för informanterna att ta skada av deltagandet. Nyttan med studien var att få 

en ökad förståelse i det fortsatta arbete inom den palliativa vården som tjänar både 

vetenskapliga och mänskliga intressen (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). 

Etik är viktig inom vetenskaplig forskning, Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 
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forskaren kan följa sin egen etiska förmåga och kompetens men ska även följa allmänna 

regler.  

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver olika forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som omfattar människor vilket kan sammanfattas i fyra 

huvudkrav. Informationskravet uppfylldes av att informanter (Bilaga II) och 

verksamhetschef (Bilaga I) fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte 

och metod samt hur insamlad data skulle komma att förvaras. I det informerade samtycket 

beskrevs vad intervjun skulle handla om och hur den skulle genomföras. Samtyckekravet 

uppfylldes av att informanterna informerades både skriftligen och muntligen upprepade 

gånger om att deltagandet var frivilligt och att som informant var det tillåtet att lämna 

studien utan någon som helst förklaring och att de data som inhämtades då skulle 

makuleras (Bilaga II). Konfidentialitetskravet beaktades genom att informanterna förblev 

konfidentiella under hela analysfasens genomförande. Eftersom materialet transkriberades 

i direkt anslutning till intervjutillfället och informanterna var enbart fem till antalet så 

markerades enbart transkriberingen med datum. Det bandinspelade materialet laddades 

över till en dator där allt material för studien förvarades med lösenordsskydd. Det 

inhämtade materialet förfogades enbart av författaren. Efter studiens godkännande av 

examinatorn kommer allt insamlat material makuleras. I föreliggande studie togs hänsyn 

till nyttjandekravet eftersom studien inte kommer att användas inom kommersiellt bruk 

eftersom alla uppgifter är enskilda och insamlade för forskningsändamål. I Nyttjandekravet 

tog det även hänsyn till att informanterna tillfrågas om de är intresserade att ta del av 

forskningsresultatet eftersom deras medverkan då kan upplevas som mer meningsfull 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

RESULTAT  
 

Resultatet i studien utgörs av informanternas beskrivningar hur deras liv har blivit efter 

förlusten av sin maka. Informanterna började spontant med att beskriva situationen i 

samband med dödsfallet och fram tills intervjuerna ägde rum. Deras livssituation är 

beskrivet utifrån de upplevda fenomenen meningsfullhet och livskvalitet. Tre av de fem av 

informanterna hade inlett nya förhållanden en tid efter förlusten. Betydelsefulla perspektiv 

i studien var att kunna acceptera det som har hänt samt hitta strategier för att kunna gå 

vidare i livet. De sex kategorierna som kom fram ur analysen var sorgens perspektiv, 

relationer, meningsfullhet, livskvalitet, trygghet och rutiner. 

Sorgens perspektiv  

Informanterna trodde att de skulle vara mer förberedda inför dödfallet med att veta och 

sörja i förtid. En öppen och ärlig dialog mellan makarna skapade förutsättningar för en bra 

relation vilket kunde medföra att den sista tiden tillsammans togs till vara. Till en början 

var det svårt att kunna acceptera det som hänt och kunna förstå att livet nu skulle få en 

annan innebörd. Viktigt var att inte låta sorgen ta överhand utan att livet måste pågå trots 

förlusten. Någon informant beskrev att han har blivit mer ödmjuk och mogen efter 

förlusten. Några informanter beskrev den första tiden efter förlusten som ett sorgeår som 

många går igenom och att leva kvar med alla minnen är något att fortleva med. Medan en 

annan inte trodde på begreppet sorgeår eftersom sorgen finns med den som sörjer hela livet 

men i olika intensitet. Kunna acceptera och kunna bejaka för sig själv att sorgen alltid 

kommer att finnas kvar.  
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Den antecipatoriska sorgen som jag tänkte var mer dämpande … den har säkert varit 

dämpande och varit jobbig på sitt sätt att veta och sörja i förtid och veta att det går åt 

pipsvängen … med det är väl tungt och tufft ändå precis vid själva dödsfallet det går aldrig 

att förbereda sig helt det är omöjligt. 
 

När sorgen var som intensivast kom det existentiella tankar som gjorde att livet inte var 

meningsfullt att leva vidare längre. Informanterna delade med sig av sina innersta 

funderingar just efter förlusten. Flera beskrev att de gick in i något slags tomrum. Det 

fanns få saker att glädjas över vilket kunde liknas med förtvivlan att det var svårt att 

anpassa sig till ett liv i ensamhet. Det fanns tankar på att livet inte var värt att leva längre, 

det fanns även en förståelse för andra i liknande situationer som verkligen inte ville eller 

kunde leva vidare.  

 
Jag fick bestämma mig antingen är det lika bra lägga sig ner och dö eller också leva  

vidare … och det valet var ju ganska enkelt egentligen för att det är ju ingen som  

vill … självmant förlora livet tror jag … jag bestämde mig för ganska tidigt för att jag inte 

ville leva ensam utan … jag måste skaffa mig en ny tillvaro på något sätt. 

 

Till en början var det ofattbart att inse att vara ensam kvar i livet men efter ett tag, upp mot 

sex månader blev insikten att så var det. En informant beskrev att det nog kunde vara 

skillnader i hur kvinnor och män trots allt sörjer. Hans beskrivning att kvinnor har lättare 

för att våga gråta och att kvinnor dröjer med att gå in i nya förhållanden eftersom de oftast 

dröjer sig kvar i sorgen. Dessutom vågar många kvinnor även bearbeta sorgen under en 

längre tid och de vågar ta på sina egna känslor. 

 

Det räckte att läsa dödsannonserna för att bli påmind eller att många nära och kära dör 

ifrån. En äldre informant upplevde det som påfrestande att bli ensam eftersom många i 

bekantskapskretsen och nära släktingar dog och då blev ensamheten än mer påtaglig. 

Högtider och födelsedagar var påfrestande framförallt det första året. Det är saknaden som 

är den ansträngande biten ibland bubblar minnen upp som är upplevda tillsammans med 

sin livskamrat. En informant beskrev det som att påminnelsen inte var farligt eftersom han 

kunde ge utlopp för sina känslor vilket gjorde att sorgen inte stannade kvar inombords. 

Minnena bleknar och det blir inte lika känslosamt att bli påmind om det liv som varit.  

 
En blir påmind … sen kommer en ju ihåg men det blir inte lika känslosamt.   

 

Samtala med sin maka inför det förväntade dödsfallet var det några män som hade klarat 

av att göra. Medan någon annan upplevde det som alltför plågsamt med ett sådant samtal 

och avstod trots att makan hade uppmuntrat honom till samtal. Många praktiska detaljer 

kunde förberedas och gås igenom. Någon hade till och med klarat av att föra en dialog med 

sin maka att livet gick vidare för den som skulle leva kvar. I samtalet med sin döende maka 

gavs det tid till förberedelse i sorgen men även en märklig känsla över att leva med någon 

som snart ska dö. I förberedelserna kunde det ingå att finnas kvar för de efterlevande 

barnen både gemensamma och icke gemensamma.  

 
Vi hann och prata om det var ju bra för då hinner man ju mentalt förbereda sig på det  

också … men det är ju en rätt jobbig process innan det här med att sörja … det finns ju 

fördelar med det här va … det blir ju en märklig känsla att leva med någon som man vet ska 

dö snart. 
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Det är påfrestande att vara närstående och det är ingen skillnad på att vara yngre eller 

äldre. En informant funderade över att det kanske var skillnad på hur yngre och äldre 

uppfattar sorg och förlust. Vid ökad ålder kanske de var mer naturligt för de flesta att 

filosofera över livet och döden. På något vis kryper döden närmare, döden i sig är inte 

något stort problem. I ungdomen är allt långt fram i tiden och då upplever individen sig 

som odödlig. Informanterna upplevde det ibland att det kunde vara jobbigt att prata om 

förlusten men det blir mer hanterbart ju längre tid som förflöt efter dödsfallet. Sorgen 

kunde göra sig påmind som till exempel att höra en melodi som spelades på begravningen. 

Någon hade beskrivit sorgen som randig för en informant vilket var ett bra begrepp som 

innebar tröst att veta att sorgen pendlar fram och tillbaka eller upp och ner som en 

bergochdalbana. Saknaden efter det upplevda livet tillsammans var den jobbiga biten. Det 

är acceptabelt att ha olika känslor från dag till dag och ha vetskapen om att det är normala 

reaktioner. En informant beskrev sorg och förlust som en terapeutisk resa vilket var ett 

högt pris att betala. 

 
Sorgen är randig var det någon som sa för barn men det gäller för vuxna med … man kan 

vara som vanligt ena dagen och funka och det kan vara tungt en annan dag. 
 

En del dagar var bättre än andra och det gällde att kunna acceptera och förstå de olika 

känslorna vilka kan pendla från dag till dag. Sorgen och ledsamheten kan få komma precis 

när den själv vill och det kan vara småsaker som gör att känslorna sätts igång på nytt det 

finns en oändlig ström av tårar som ligger och väntar. Det kunde vara svårt att prata om 

dödsfallet och förlusten i vissa situationer för någon men känslorna klingade av och det var 

inget som påverkade livet som till exempel depressiva symtom.  

 
Högtider och födelsedagar är ju den jobbiga biten … sen är det ju inte så att jag mår illa av 

det även om jag … jag har lite lätt för att gråta egentligen … det är inget som stannar kvar 

liksom jag får utlopp för det jag känner. 
 

En informant beskrev att minnet sviktade och att det var svårt att komma ihåg saker. Det 

blev bättre efter ett tag men i nära anslutning och upp mot ett halvt år kanske till och med 

längre tid var det besvärligt att hålla ihop och komma ihåg både mindre viktiga och viktiga 

händelser. Till en början var påminnelser påtagliga hela tiden och även fysiska symtom 

kunde komma som påminnelse av det som inträffat.  

 
Råkade ut för något, känslan i vänster fingertoppar och munnen försvann och vänster ben 

vek sig. Jag fick hålla mig i för att inte ramla ihop. Fick en tid hos doktorn med tanke på vad 

jag hade gått igenom. Det var stressrelaterat, hyperventilerat utan att ha vetat om det. 

Röntgen av huvudet var bra men hyperventilation på grund av min psykiska ohälsa och det 

kom tre gånger till men är borta nu. 

 

Informanterna vittnade om att det var tungt att gå igenom olika pappersarbeten i anslutning 

till dödsfallet men även långt efteråt kom det post till makan vilket medförde att påmind 

igen. Påminnelserna och minnena bleknar emellertid med tiden och det blir inte lika 

känsligt även de fysiska symtomen kommer allt mer sällan. Det kunde vara stora som små 

detaljer som orsakade att saknaden gjorde sig påmind.   

Relationer  

Kunna skapa en livsförändring med en ny tillvaro både för den egna personligheten men 

även för den nya partnern i det nya förhållandet gav en känsla av en ny mening i livet. De 
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informanter som gått in i ett nytt förhållande var alla fortfarande särbo men viktigt var i det 

nya förhållandet att tillbringa mycket tid tillsammans.  

 
Det är ju det som är ofattbart egentligen när du är så här gammal och kan skaffa dig en ny 

eller träffa en ny som man tycker om så egentligen, tro att allt tillhör ungdomen att det skulle 

väckas till liv det som en gång varit. 
 

I det nya förhållandet som några av informanterna hade inlett var det betydande att ha 

gemensamma intressen, att ha samma livsvärderingar, humor och samma livsfilosofi. 

Kunna ha någon att prata med var ett bra sätt att komma över förlusten. Betydelsefullt i det 

nya förhållandet var att det fanns förståelse för den tid av sorg och förlust som informanten 

gick igenom. Det var skönt att inte vara ensam längre eftersom det var betungande att sitta 

själv särskilt på helgerna. För någon var det en självklarhet till en början att vara med barn 

och deras familjer så ofta det gavs möjlighet men det blev på sätt och vis ohållbart i 

längden.  

 
Så jag har haft stöd hela tiden … sen ringde dottern hela tiden men jag kan ju inte åka bort 

hela tiden jag måste ju lära mig leva ensam också. 

 

Uppbringa modet att ta steget till att dela det nya livet med någon annan var för några av 

informanterna betydande för det fortsatta välbefinnandet med en ny innebörd i livet. Det 

var betydelsefullt att få uppleva och upptäcka livet tillsammans med någon annan och på så 

vis åter hitta livets ljuspunkter men att hitta någon ny livspartner var inte en självklarhet. 

Finna lyckan i att två ensamma personer finner varandra som kan fortsätta livet 

tillsammans beskrivs av informanterna som en lyckoträff för båda. Någon informant 

upplevde det var svårt med att vara ensam. Det kunde vara svårt att återfinna den glädje i 

livet som hade upplevts tillsammans med sin maka. Det kunde vara att återigen resa till de 

platser som de hade rest tillsammans. Ge sig ut på resa ensam och möta andra upplevdes 

som ett hinder eftersom många åkte två och två och det kunde vara svårt att inleda nya 

kontakter. Att inte inleda nya kontakter skildrades av en informant kunde bero på orsaker 

som tillexempel den egna personligheten, fysiska handikapp som hörselnedsättning.  

 
Och det är klart är väldigt individuellt hur man tar det … jag tror jag vet inte … om jag har 

haft det sämre … eller om det går sämre för mig det vet jag inte. 

 

En informant beskrev att det just nu upplevdes för tidigt att gå in i ett nytt förhållande. 

Livet i ensamhet för någon av informanterna var inte besvärligt eftersom det fanns 

fortfarande nästan vuxna barn kvar hemma så det fanns alltid någon att prata och diskutera 

med.  

 
Att anpassa sig till en annan människa här nu det har jag svårt att se just nu det får ta sin tid 

det med.   
 

För några av informanterna som hade inlett nya förhållanden hade de varit ute på resor 

både korta och längre resor tillsammans med sin nya partner. Kunna fira högtider 

tillsammans blir en ny naturlig del i livet. De som hade inlett nya förhållanden hade möts 

av uppskattande reaktioner hos vänner och närstående.  

 
Nästa månad ska jag ha middag här för tio personer så att … gamla kompisar då det är inte 

bara att sitta och vänta så det är ju att bjuda till lite också … det är ju så att bjuda och bjuda 

tillbaka och gör du inte det så blir du ensam. 
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Behovet av att vara behövd beskrev en informant som att det kändes bra med att ha någon 

att skämma bort och göra livet betydelsefullt igen. Betydande var att ge varandra utrymme 

i det nya förhållandet att kunna åka iväg var och en på sitt håll för att till exempel umgås 

med barn och barnbarn. Familj och nära vänner är en viktig del i det fortsatta livet, att 

umgås och finnas till för barn och barnbarn gav en tillfredställelse och känsla av att vara 

behövd hos informanterna.  

 
Jag gör ju mitt och hon gör ju sitt. Jag var med barn och barnbarn i fjällen i en vecka och 

åkte skidor medan hon var med sin yngsta flicka … det går att göra på olika sätt. 

Meningsfullhet  

Betydelsefullt var att kunna skapa meningsfullhet i vardagen samt ta till vara på 

ljuspunkterna i livet med att ha en positiv livssyn. Vara införstådd med livets förändringar 

samt att hitta strategier som gör det lättare att komma vidare. Någon informant uttryckte 

sig att livet är fortfarande meningsfullt och det gäller att göra det roligt. Medan en annan 

beskrev att upplevelsen i samband med förlusten gjorde att det meningsfulla i livet 

försvann. Betydande faktorer för meningsfullhet var också att vara behövd både för sina 

barn och barnbarn men även i det nya förhållandet. 
 

Livet är inte meningslöst det är meningsfullt och det innehåller både det mesta väldigt 

trevliga saker och roliga saker och det gäller ju att göra livet roligt.  

 

En annan informant beskrev sitt liv som att det hade sina parallella spår både med ett levt 

liv ihop med sin maka med ett fint familjeliv men att det tog slut kunna få uppleva ett nytt 

parallellt spår gav livet en ny sorts mening. Det ena spåret tog slut men det andra fortsätter 

och minnet av det första spåret kommer alltid att finnas kvar.   

 
Det är en ständig process … också en balansgång som jag har. Det hänger kort på väggen 

som fylls på med nya kort … det finns bara möjligheter om man bejakar det här. 
 

De flesta informanterna var samstämmiga med att livet inte alltid blir som planerat och att 

de var införstådda med det nya livets förändringar. Det blev en märklig upplevelse av att 

hamna i en situation som var svår att klara av men som blev en märkbar förändring i 

tillvaron. Se tillbaka på det liv som varit med en stor tillfredsställelse och kunna blicka 

framåt i det nya livet var för några av informanterna en ny inspiration till fortsatt 

meningsfullhet och livsentusiasm. En informant förmedlade känslan av meningsfullhet att 

livet har blivit så bra det kan bli efteråt.  

  
Även om jag skulle vilja ha det som jag hade det förut men nu har jag inte fått det utan  

att … nu gäller det att leva efter … det jag har idag.   

Livskvalitet  

Blandat intresse för musik, litteratur, sportaktiviteter, dans, föreningsliv och friluftsliv 

gjorde för alla informanterna det lättare att komma vidare i livet efter förlusten. Någon 

beskrev att använda sig av litteraturen för att få en ökad förståelse att komma igenom 

sorgen och förlusten. En informant beskrev att kunna sätta sig ner med andra och skapa 

och spela musik resulterade i en känsla av livskvalitet. Skapandet av musiken kunde hjälpa 

till att hålla de svåra känslorna på avstånd.  
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Jag spelar ju och är intresserad av musik så det blir ju väldigt mycket musik och musicerande 

efter och det hjälpte ju och så.  

 

Sysselsätta sig med någon form av aktivitet gav en sorts andrum och en frist i att lämna 

vardagen som en slags terapi för att vårda sig själv. Någon var engagerad i bouleserie 

vilket medförde ett större engagemang medan en annan fann sin återhämtning i skogen och 

med skogsarbete. Det kunde även vara dans eller gå på gymmet som är ett bra socialt sätt 

att umgås på eller golf som någon informant gav uttryck för.   

 
Golf är alltid en terapi för själen även om det kanske inte har hjälp mig just precis i mitt 

sorgearbete å så här men … det är en sport som har en massa … du kan hålla på i hög ålder 

och utöva i ditt tempo efter dina förutsättningar och villkor liksom hela tiden mot dig  

själv … du får frisk luft och en bra promenad … och den där lille bollen håller dig  

förhäxad … och det är klart man stänger ute allt annat … så på så vis är golfen en väldig bra 

sport. 

  

Betydelsefullt för livskvalitén var att leva det fullt ut samt att det var viktigt att må bra. 

Kunna sova gott på natten och gå upp i lugn och ro på morgonen äta frukost och läsa 

tidningen gav en känsla av frid. Saknaden efter sin maka påverkade livskvalitén till det 

sämre för någon informant det hjälpte inte att få vara frisk och kunna göra det som gick att 

göra eftersom livskvalitén inte upplevdes som så mycket värd längre. Alltid duka en tallrik 

och äta i ensamhet är påfrestande för den som är ensam.  

 
En kan ju inte aldrig säga att en mår riktigt bra men rent fysiskt kan jag det men rent psykiskt 

är det inte riktigt som förr men jag har inga krämpor. 

 

Finna lösningar för att förbättra livskvalitén kunde bland annat vara som en informant hade 

gjort. Han skaffade sig en cabriolet när han blev ensam i vilken hade åkt på flera turer med 

tillsammans med något av sina barnbarn. Cabrioleten medförde att det var lättare och 

roligare att åka ut till platser som kanske aldrig hade besökts tidigare.  

 

Betydelsefullt var att åter få uppleva lycka efter allt som har gåtts igenom. Kunna 

fortfarande vara nyfiken på livet med att få en ny sorts livserfarenhet på så vis bli lycklig i 

sorgen. En informant beskrev sitt nya liv som just lyckligt ledsen att få uppleva en lycka i 

ett fantastiskt äktenskap och efter allt som har gåtts igenom fått en ny sorts livserfarenhet. 

Bli lycklig i sorgen och kunna få uppleva lycka igen med en ny person att dela livet med.  

 
Jag vet inte om jag har haft tur i oturen … men jag är lyckligt ledsen.  

Trygghet  

Informanterna hade alla ett bra stöd i olika nätverk som vänner och familj vilket upplevdes 

som en trygghetsfaktor. Även om informanterna speglade sina liv som trygga så fanns det 

en upplevelse av otrygghet. Livet upplevdes som skört om det skulle hända den som nu var 

kvar något. Följaktligen skulle det då inte finnas någon som stod för trygghet och fast 

punkt för de barn som inte riktigt hade hunnit in i vuxenvärlden ännu. En annan informant 

upplevde det som en otrygghet i vardagen om det skulle hända honom något var det kanske 

ingen som upptäckte det men en gång. Informanterna vittnade om att flytta till något 

mindre eller flytta till lägenhet fanns inte med i den framtida planeringen. Det var bra att 

ha lite yta att sysselsätta sig med eftersom det fanns alltid något att göra. Det upplevdes 

även behagligt och tryggt att bo kvar med minnena från det gemensamma livet med sin 

maka.  
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Jag känner mig för pigg för att flytta till lägenhet … så många undrar om jag bor  

kvar … jag skulle känna mig väldigt instängd en lägenhet i dag … även om en inte gör så 

mycket men ändå har du friheten på våren att sätta dig här ute och äta gröten på  

morgonen … det är helt underbart. 
 

Kunna ta och få hjälp av andra i sorgeprocessen var värdefullt både i jobbet och möten 

med andra, betydelsefullt var att bli bemött av förståelse inte bara just vid själva dödsfallet 

utan en längre tid framöver. Betydande är att låta sorgen ta sin tid och inse att det är 

individuellt att sörja. Någon beskrev att det kändes bra att börja jobba i nära anslutning till 

dödsfallet eftersom stödet från kollegor på arbetsplatsen var som en extra trygghet.  

 
Det har varit en terapeutisk resa. Haft hjälp av terapi på jobbet … förstående  

kollegor … efteråt har jag kunnat jobba hemifrån … haft ett jobb som matchat den här 

processen kan man säga. 

 

En saknad i det här skeendet, som flera av männen uttryckte var saknaden över att kunna 

prata med andra i samma situation vilket lättare hade kunnat medföra både trygghet och 

ökade styrkor i att orka vårda i det svåra samt kunna gå vidare i sorgeprocessen. De 

efterlevandeträffar som ordnades var bra för vissa närstående med att få möjligheten att 

prata med andra kunde medföra både trygghet och styrkor i efterlevandeprocessen. Mötena 

var uppskattade för stunden men medförde inga djupare relationer med andra.  

 
Efterlevandeträff har jag varit inne på en gång … sen var det ju en karl där som blev ensam 

samtidigt då och han sa att vi skulle hålla kontakten … och han var här en gång sen blev det 

inte mer … vi kanske inte var på samma nivå. 

Rutiner  

En informant beskrev att det första året upplevdes som lite konstigt men att vardagen två år 

efter förlusten upplevdes inte som fulltecknad med det blir inte heller långsamt. Viktigt var 

att ta dagen som den kommer och göra det som passar in för stunden det vill säga leva ett 

liv utan för mycket måsten samt att kunna acceptera den nya situationen. Invanda rutiner 

sedan tidigare var fortfarande betydelsefulla och viktiga att följa vilket kunde medföra en 

balans i livet. Betydande är att ha bra vardagliga rutiner med att gå och lägga sig i tid på 

kvällen för att komma upp på morgonen. Alla informanter beskrev sina liv som sunda, 

viktigt var att röra på sig, vara försiktiga med alkohol samt att äta en balanserad kost. 

 
Jag byter gardiner jag har aldrig bytt gardiner förut … så det var bara att köra igång. Den 

äldsta dottern har talat om vilka som ska vara i vilka fönster … när jag tar ner de märker jag 

dem med en lapp så jag vet var de ska vara. 

 

Viktigt var att fortsätta med invanda rutiner som att sköta hushållssysslor laga den egna 

maten. En informant beskrev att trots att han var pensionär så hade han skaffat sig ett litet 

extra jobb vilket medförde vissa rutiner de dagar som han tillbringade på jobbet. I jobbet 

ingick att plocka undan och hålla i ordning så att de anställda kunde arbeta mer effektivt. 

Det var inget krav att komma var dag utan var det något annat som dök upp så gick det i 

första hand.  

 
Jag har ett litet ”dagis” eller jobb eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag jobbar mellan 

måndag och onsdag … jag får bestämma tiden själv. Jag jobbar fyra timmar halv åtta till halv 

tolv jobbar jag, vill jag ha sovmorgon eller bara ta ledigt gör jag det. 
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

 

Design 

 

I föreliggande studien valdes en kvalitativ metod med deskriptiv studiedesign eftersom 

syftet med studien var att åskådliggöra informanternas livsvärld. Valet av studiens design 

lämpar sig för att belysa de fenomen som informanterna upplevde (Kvale & Brinkmann, 

2009; Polit & Beck, 2012). Användandet av en kvalitativ forskningsintervju ges möjlighet 

att i ett vardagssamtal mellan författaren och informanten att få en djupare kunskap i 

informanternas erfarenheter kring ett fenomen. Valet av att göra intervjuer istället för 

enkäter, var att fånga informanternas beskrivna erfarenheter och deras egna upplevelser 

vilket gjorde att intervjuer kändes som ett naturligt val för denna studie (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Förhoppningsvis kan kanske arbetet ligga till grund för ytterligare 

frågeställningar och fortsatt forskning i området.  

 

Urval 

 

Urvalet gjordes som ett konsekutivt urval för att få en retrospektiv bild av upplevda 

fenomen. Informanterna hade en heterogen variation gällande ålder och 

arbetslivserfarenhet. Med en heterogen grupp av informanter erhölls en variation av 

informanternas berättelser och upplevelser. I föreliggande studie var ett konsekutivt urval 

värdefullt eftersom det inte skulle ha gått för kort eller för lång tid efter dödsfallet. Något 

som författaren är väl medveten om är att de informanter som valde att medverka beskrev 

att det hade gått bra för dem i efterlevandeförloppet vilket har säkerligen en påverkan på 

studiens resultat. Resultatet hade med stor sannolikhet fått ett annat utfall om ytterligare 

informanter med en annan upplevelse valt att medverka. Antalet ligger i underkant för en 

kvalitativ intervju studie (Kvale & Brinkmann, 2009) i motsats mot vad Trost (2005) 

beskriver att ett lägre urval kan vara begränsat, fyra till åtta stycken om informantens 

beskrivningar av ett fenomen är rikt nyanserat. Redogörelserna i intervjuerna var just 

mångfacetterade och utförliga vilket gav en rik och överskådlig mängd data att analysera. 

Med detta tolkas det att antalet informanter var tillfredställande trots det lägre deltagandet. 

De informanter som deltog i studien uttryckte att frågeställningen var viktig och det var 

betydande fenomen som de ville vara med och belysa.  

 

Genomförande 

 

Kontakt togs i tidigt skede med verksamhetschefen som inte hade någonting att invända 

mot studiens syfte och genomförande. Informationsbreven till forskningspersonerna 

skickades ut. Med respekt för informanterna skickades breven ut efter den storhelg som var 

i samband med studien. Tanken med det var att inte ytterligare röra upp eventuella känslor 

och minnen som kan komma vid dessa tidpunkter på året. Informanterna fick själva välja 

den plats där intervjun skulle äga rum eftersom det är viktig att den intervjuade ska känna 

sig så trygg som möjligt (Trost, 2005). Några informanter tackade författaren efter 

intervjun för visat förtroende och tid till att sitta ner och prata om en svår tid i informantens 

liv. 
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Intervjuguiden  

 

Utifrån frågeguiden kunde informanterna resonera fritt kring det valda temat. 

Informanterna berättade om hur deras liv hade blivit efter förlusten med egna ord och med 

forskningspersonsinformationen i åtanke om studiens syfte. Intervjuguiden ska medföra att 

frågor och tema förblir samma i alla genomförda intervjuer (Patton, 2001). Detta medförde 

att informanterna kunde delge ett rikt material till studien. Informanterna berättade sina 

upplevelser och författaren behövde i stort sett inte använda sig av några ytterligare frågor 

mer än ge stöd till intervjun med kan du utveckla eller kan du beskriva ytterligare. 

Intervjuguiden blev det stöd i alla intervjuer som Patton (2001) och Polit och Beck (2012) 

beskriver att en intervjusituation bör vara med samma frågor till alla informanter. 

Intervjuerna spelades in på band vilket medförde att större fokusering kunde läggas på det 

som informanterna förmedlade med gester och kroppsspråk. En mobiltelefon användes 

som hjälpmedel för att spela in intervjuerna och ljudupptagningen var fullt acceptabelt.  

 

Pilotintervju 

 

Erfarenheten med att göra pilotintervjun medförde att det skapade trygghet och en känsla 

av att bli mer bekväm i den intervjuande rollen. Lärdom togs i att använda sig av 

intervjuandet som hantverk i yrkesvardagen eftersom det skapade en trygghet i att våga 

vara tyst i väntan på att informanten skulle få möjlighet i att fortsätta sin berättelse. På så 

vis kunde den egna situationen värderas vid varje intervjutillfälle i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009). Pilotintervjun medförde även att frågeguiden utökades med en fråga 

med förhoppning att resultatet kunde berikas ytterligare.   

 

Datainsamling  

 

När det gäller datainsamlingen menar Polit och Beck (2012) ska forskaren fortsätta tills 

tillräckligt material erhållits. En svaghet i denna studie var att det svårt att avgöra om 

materialet var tillräckligt eller inte beroende på det lägre deltagandet. Det blir en fråga som 

kommer vara obesvarad. Ett rikt material har samlats in som kan ses som en styrka från de 

fem informanterna som valde att vara med och berika uppsatsen. Intervjuerna skedde inte 

under någon tidspress utan informanterna kunde precis som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att samtalet blir som ett vardagssamtal fast med studiens tema i fokus. 

Författaren deltog i samtalet som en lyssnare, informanten kunde prata fritt utifrån vald 

forskningsfråga i likhet med vad Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjusituationen kan vara.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren själv för att få ett tillfälle att ta del av 

intervjutillfället som en del av analysen. Med bakgrund utifrån Vetenskapsrådet (2011) 

rekommendationer fick informanterna inför intervjutillfället möjlighet till att avsäga sin 

medverkan i studien vilket ingen gjorde. Informanterna hade tid till att läsa igenom 

information och överväga sin medverkan. Inte heller någon av informanterna valde i 

efterhand att avbryta sin medverkan. Författaren var även välkommen tillbaka om det var 

ytterligare frågor som behövdes kompletteras. Informanterna ställde sig positiva till att få 

ta del av den färdiga uppsatsen.  
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Dataanalys 

 

I föreliggande studie transkriberades samtliga intervjuer ordagrant av författaren själv som 

redan i transkriberingsarbetet påbörjade analysen. När det gäller transkriberat material 

varnar Malterud (2009) för att det kan ge en begränsad bild av verkligheten. För att 

eliminera dessa risker lästes varje transkribering flera gånger men även intervjuerna 

lyssnades igenom upprepade gånger. Analysarbetet skedde med stöd av Graneheim och 

Lundman (2004) deras innehållsanalys var lämpad för studiens design. Metoden upplevdes 

som både pedagogiskt och välkonstruerad det är lätt att följa med i analysprocessens olika 

delar. Tillvägagångssättet innebar att all text som berörde studiens syfte och 

problemformulering togs med i de meningsbärande enheterna som kunde kondenseras till 

mindre enheter. All data som svarade upp mot syftet tog med vilket Krippendorff (2004) 

menar kan vara svårt när intervjuer handlar om upplevelser. Krippendorff (2004) påpekar 

också för att vissa kategorier kan passa in i varandra vilket medförde att författaren tog 

hjälp av en erfaren sjuksköterska inom området för palliativ vård för att gå igenom de 

kategorier som var svåra att kategorisera. Graneheim och Lundmans (2004) metod täckte 

väl in för att fånga upp informanternas upplevelser kring det valda fenomenet. Arbetet 

fortskred med att de meningsbärande enheterna skrevs in i en matris där enheterna 

kondenserades fick koder som bildade kategorier och underkategorier. Forsberg och 

Wengström (2013) sammanfattar med att resultatet av en lyckad kvalitativ analys ska 

kunna bidra till nya tankegångar hos läsaren vilket författaren till föreliggande studie hyser 

hopp till att arbetet kan vara, dels som stöd för sjuksköterskor i palliativ omvårdnad, dels 

för en ökad förståelse för närstående i efterlevandeprocessen. 

 

Studiens giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

I föreliggande studie var det informanterna som förde samtalet under intervjutillfället 

författaren höll sig sakligt till intervjuguiden (Polit & Beck, 2012). Vidare beskriver 

Graneheim och Lundman (2004) att en semistrukturerad intervjuguide minskar risken för 

att studiens datainsamling förändras under arbetets tid. Med studiens syfte, frågeställning 

och val av informanter upplevdes att materialet medförde ett rikt resultat. Det val av 

informanter till studien som gjordes är också en garanti för studiens giltighet menar 

Graneheim och Lundman (2004). Informanterna svarade upp mot syftet att beskriva hur de 

upplevde meningsfullhet och livskvalitet efter försluten av sin maka. Informanterna hade 

tämligen bra spridning i ålder och arbetslivserfarenhet. Det hade gått olika tid efter 

dödfallet och följaktligen fram tills intervjun var även spridningen på informanternas 

sorgeprocess heterogent. De hade således likartade upplevda erfarenheter kring det 

fenomen som författaren valde att studera. En innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) som tillämpad metod är en god garanti för studiens trovärdighet betydelsefullt är att 

finna de bäst passande meningsbärande enheterna under analysarbetet. För att ytterligare 

stärka trovärdigheten genomfördes hela studien av författaren själv eftersom författaren 

hade en förförståelse om ämnet. Författaren har tagit till sig vad Malterud (2009) beskriver 

att med förförförståelsen vill en författare utöka sin kunskap. Polit och Beck (2012) 

sammanfattar med att de resultat som kommer fram i studien kan överföras på andra 

grupper vilket är upp till läsaren att avgöra. I den här föreliggande studiens resultat skulle 

med stor sannolikhet kunna överföras på andra efterlevande som mist en närstående där 

dödsfallet har varit förväntat.  
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Forskningsetiska överväganden  

 

I föreliggande studie har inte en ansöka till etikprövningsnämnden (EPN) eftersom studien 

var tänkt som en magisteruppsats. Under studiens gång har författaren haft ordning på allt 

datamaterial för att informanternas konfidentialitet skulle vara säkerställd. Allt material har 

förvarats i en för studien avsedd dator med lösenordsskydd. Veteskapsrådets (2011) etiska 

riktlinjer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har följts. Dessutom har 

författaren varit sanningsenlig med studiens syfte i samband med information till 

verksamhetschef och i forskningspersonsinformationen. Hänsyn har tagits till om 

informanten skulle ha tagit skada av sin medverkan i studien vilket inte har kommit 

författaren till kännedom om. Studiens material och färdig uppsats finns det ingen 

anledning till att det ska komma kommersiella verksamheter tillhanda. Efter studiens 

godkännande som färdig uppsats kommer arbetet skickas till berörda informanter. 

 

Resultatdiskussion  

 

I föreliggande studie vittnade flera av de intervjuade männen att det hade en god 

livskvalitet samt att livet åter hade blivit meningsfullt. En informant beskrev sig som 

lyckligt ledsen vilket blev en bra beskrivelse över studiens frågeställning hur livet upplevs 

bli för de som lever kvar. När människor går igenom svåra livssituationer kan olika 

strategier utvecklas för att komma vidare i livet. I denna studie kom det fram att 

informanterna hade olika strategier för att hantera sorg och förlust. Uttrycket lyckligt 

ledsen skildrar att det går att finna livskvalitet och meningsfullhet efter förlusten av sin 

maka.  

 

Döden är en naturlig del av livet i vilken grad vi hanterar sorg och förlust beror på våra 

egna inre styrkor (Antonovsky, 2005) och sorgen är en naturlig känslomässig reaktion av 

förlusten. Intentionen i denna studie var att få en ökad förståelse för upplevelsen av sorg 

och förlust samt hur livet efter dödsfallet åter kan bli meningsfullt med en god livskvalité. 

Kingshorn och Duncan (2005) beskriver att sorg och förlust är ett skeende som kan starta 

en tid innan det förväntade dödsfallet. Informanterna beskrev att de trodde att de skulle 

vara mera förberedda inför dödsfallet med att börja sörja en tid innan. Med att vara 

förberedd inför dödsfallet var något som även Hauksdóttir et al. (2010) identifierade kunde 

underlätta i sorgeprocessen. En informant kunde beskriva sorgeprocessen som en 

terapeutisk resa. Flera olika studier Kissane, McKenzie, Bloch, Moskowitz, McKenzie och 

O’Neill (2006) och Holtslander (2007) och Sand, Olsson och Strang (2010) beskriver att i 

en sorgeprocess kan den som sörjer gå igenom en positiv personlig utveckling det blir ett 

högt pris att betala vilket informanten beskrev i sin upplevelse att det var. Vidare hade 

informanten blivit mer ödmjuk och mogen efter förlusten vilket Olsson (2013) beskriver 

som en ökad existentiell medvetenhet.  

 

De fem informanterna vittnade om att påminnelserna var påtagliga men inte farliga under 

en lång tid men att dessa påminnelser blekande efter hand helt i olikhet med vad Asai et al. 

(2009) som beskriver strategin att inte försöka bli påmind om sin maka. Påminnelserna var 

inte det som var mest plågsamt utan det var saknaden av det liv som varit. Första året var 

sorgen som starkast, betydelsefullt var att kunna bejaka sorgen med att den alltid kommer 

att finnas med. Vidare identifierade Carlson och Nilsson (2007) att sorgen för män var som 

intensivast tre månader efter dödsfallet vilket inte kunde bekräftas med denna studie. 

Någon av de fem männen kunde beskriva att de sex första månaderna var sorgen som mest 
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påtaglig. Någon informant gillade inte begreppet sorgeår, för honom fanns sorgen med hela 

tiden vilket var något som han hade kapacitet att handskas med. 

 

Sorgen som randig finns beskrivet när barn sörjer (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012) vilket en informant upplevde som ett bra begrepp som han upplevde även passade in 

på vuxna. Sorgen som en pendel skildrar att sorgen kunde vara olik från dag till dag. Andra 

redogörelser Kissane et al. (2006) och Holtslander (2007) och Sand et al. (2010) och 

Olsson (2013) visar på liknande beskrivningar med sorgens svängningar med att den som 

sörjer bearbetar sorg och förlust både emotionellt och tankemässigt under hela 

sorgeprocessen.  

 

Flera av informanterna upplevde ett slags tomrum när sorgen var som intensivast det fanns 

stor förståelse hos flera av informanterna för de efterlevande som inte orkade leva vidare i 

sorgeprocessen. Holtslander (2007) beskriver att sjuksköterskor har en betydande roll i 

stödet till efterlevande med att identifiera symtom som inte är normala i en sorgeprocess. 

Författarna Chentsova-Dutton et al. (2000) och Wikström (2004) tillika präst och 

medmänniska redogör för att sorg och förlust kan bli komplicerad med bland annat 

psykiska reaktioner som depression. I denna studie var det inte något som framkom i 

samtalen i de fem intervjuerna utan informanterna beskrev sin sorg utifrån författarens 

kunskap som typiska sorgeprocesser (Kissane et al., 2006; Sand et al., 2010; Olsson, 

2013).  

 

Det fanns tid för förberedelse för bägge två i förhållandet även om det inte alla gånger hade 

förts någon djupare diskussion hur livet skulle bli för den som skulle leva vidare. För de 

informanter i studien som hade haft modet av att prata med sin maka en tid innan det 

dödsfallet var det betydelsefullt att ha en öppen och ärlig dialog med makan. Samtalen 

kunde beröra både enklare och djupare diskussioner som hur livet skulle bli för den som 

skulle leva kvar. Samtalen berörde även att vara till stöd för barn och barnbarn. Dessa 

samtal är i likhet med studier som Hauksdóttir et al. (2009) och Hauksdóttir et al. (2011) 

och Jonasson et al. (2011) beskriver kan vara betydelsefullt att klara av i sorgeprocessen. 

Det blir på något vis som en befrielse för bägge att dels lämna över, dels kunna känna sig 

till freds med att kunna fortsätta leva vidare.  

 

De fem intervjuade männen skildrade olika tillvägagångssätt de hade för att göra sorgen 

och förlusten mer begriplig och hanterbar för att komma vidare livet. De beskrev att det var 

betydelsefullt att kunna skapa en ny tillvaro både som ensamstående men även som för 

några av informanterna fortsätta livet i nya förhållanden Hauksdóttir et al. (2009). En 

viktig betydande faktor för livskvalitén för de informanterna som hade inlett nya 

förhållanden var att närstående kunde acceptera att informantens liv hade fått en annan 

innebörd. Informanterna gav överensstämmande beskrivningar över att det var 

betydelsefullt med gemenskap både tillsammans med familj men även den sociala 

gemenskapen var betydelsefullt. I linje med vad Stajduhar et al. (2010) diskuterade att ett 

välfungerande nätverk var betydelsefullt för den som levde kvar. Alla informanterna hade 

barn och barnbarn vilka var en viktig och positiv del i deras liv med att känna sig behövd 

för barn och barnbarn vilket stämmer bra med vad Benzein, Norberg och Saveman (2001) 

och Sand (2013) beskriver som meningskällor vilket omfattar hoppet, det vardagliga livet, 

gemenskapen men även att vara delaktighet i varandras liv. Betydande för informanterna 

var att kunna känna och uppleva glädje i sorgen något som även författarna Lund et al. 

(2008) ger stöd för.  
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I föreliggande studie vittande de fem informanterna om varierande strategier som de 

använde sig av för att åter komma tillbaka till ett liv i en ny vardag fast med andra 

förutsättningar. Betydelsefullt var som informanterna talade om vikten i att kunna umgås 

med andra för att kunna skapa en ny livsförändring. Betydande var att umgås i sociala 

sammanhang både tillsammans med både nya och gamla vänner. Sammanfattningsvis 

beskriver Antonovsky (2005) och Carlsson och Nilsson (2007) och Lund et al. (2008) och 

Asai et al. (2009) och Holtslander et al. (2011) olika strategier som finns i inom alla 

individer för att kunna hantera sorg och förlust. Beträffande hur den äldre informanten 

upplevde sin situation av att bli ensam så var beskrivningen att det var svårt att bli lämnad 

kvar. Som äldre efterlevande var det även många äldre bekanta som försvann vilket 

medförde att umgängeskretsen krympte upplevelsen var att det var svårt att kunna träffa 

nya vänner. Informanten upplevde ålder, fysiska handikapp och den egna personligheten 

som hinder i mötet med andra. Elwert och Chritakis (2008) kom fram till liknande resultat 

med att den äldre efterlevande är mer sårbar, många gånger kan det vara egna fysiska 

åkommor som kan bli ett hinder i möten med andra.  

 

Flera av informanternas upplevelse var att det var en balansakt i både att sörja och kunna 

se framåt med tillförsikt. De lyfte fram att livet fortfarande var meningsfullt trots sorg och 

förlust. Något som för en informant beskrev att just den här balansen var svår eftersom han 

upplevde att det meningsfulla i livet i samband med förlusten inte riktigt var det samma. 

Trots sorg och förlust gällde det att göra livet meningsfullt vilket underlättades av för flera 

av informanterna med att ha en positiv livssyn. Dessa kopplingar kan göras till Carlsson 

och Nilsson (2007) och Lund et al. (2008) och Sand, et al. (2010) som just diskuterade det 

här med att finna en balans i sorgeprocessen. Flera av de intervjuade männen studien 

speglade sin livskvalitet med att de upplevde positiva känslor med att kunna sysselsätta sig 

med betydelsefulla aktiviteter som gav ett slags andrum. En informant beskrev att det inte 

gick att uppleva livskvalitet fullt ut, trots att han var frisk eftersom det var ensamheten i 

stor utsträckning som hade stor inverkan. Betydelsefullt för alla informanter var att kunna 

planera sin vardag. I denna studies resultat vittnar om informanternas upplevelser av 

livskvalitet vilket får stöd av likartade resultat i studier gjorda av Lund et al. (2007) och 

Holtslander et al. (2011). Studierna beskriver att med hjälp av olika strategier i sorg och 

förlust går det att återfå en god livskvalitet. Betydelsefullt för de fem informanterna var att 

hitta sina egna rutiner i vardagen vilket blev som en trygghet något som även Holtslander 

et al. (2011) tar upp betydelsen med att åter finna rutiner i vardagen. Informanterna 

skildrade sina liv som trygga. De upplevde sina liv efter förlusten som just trygga och det 

fanns inte någon egentlig orsak att flytta till något som var mindre utan det kändes bra att 

ha möjligheten att kunna bo kvar. Några informanter beskrev att ibland kom det tankar att 

ingenting fick hända dem själva och att livet är skört. Betydelsefullt var att hålla sig sund 

och frisk för att finnas till hands för barn och barnbarn. Dessa betydande faktorer var i linje 

med vad författarna Carlsson och Nilsson (2007) och Holtslander et al. (2011) identifierade 

i deras studier.  

 

Slutsats 

 

Baserat på resultaten i denna studie som bygger på änkemäns upplevelse av meningsfullhet 

och livskvalitet efter förlusten av sin maka var de strategier som de efterlevande använde 

sig av för att komma igenom sorg och förlust. Resultaten visade även att de kunde 

acceptera det som hänt och skildra att de hade blivit mer ödmjuka inför livet. För 

sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan det vara betydelsefullt att vara uppmärksam på de 
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efterlevande som visar tecken på en sämre livskvalitet men även den äldre och skörare 

efterlevande i sorgeprocesessen. I det stöd som ges till närstående i samband med ett 

förväntat dödsfall är det betydelsefullt som vårdpersonal att främja till samtal mellan den 

som är svårt sjuk och de närstående vilket kan underlätta för närstående i sorgeprocessen.   

 

Förslag till framtida forskning  

 

Det skulle vara intressant att utföra en liknande studie med samma frågeställning med den 

efterlevande makan trots att det finns mycket beskrivet om hur änkor har det som 

efterlevande. Vidare skulle det även vara av intresse att undersöka hur det går för den 

efterlevande i samkönade äktenskap eller hos utlandsfödda svenskar för att undersöka hur 

de upplever livskvalitet och meningsfullhet efter förlusten. Det kan det även vara av 

intresse att undersöka hur sjuksköterskor i palliativ omvårdnad upplever situationen vid 

stödjande samtal med efterlevande.  
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BILAGA I 

Till verksamhetschef 

XX XXX,  

Kirurgkliniken, XX Sjukhus 

 

Jag heter Anna Carin Nordström och är sjuksköterska i palliativa teamet, XX Sjukhus XX. 

Jag studerar Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap inriktning palliativ vård vid 

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har 

jag valt att studera hur mäns livskvalitet och livets meningsfullhet upplevs och kan 

upplevas efter förlusten av sin maka, sambo eller särbo. Jag är därför intresserad av få 

genomföra denna studie vid Palliativa teamet XX Sjukhus, XX.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 

gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen 

att kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd kommer 

den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 

strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kan jag presentera mina resultat för alla medarbetare inom den 

palliativa vården XX Sjukhus om Du så önskar. 

 

Xxxxx 2013-12-10  

Med vänlig hälsning   

 

___________________________________ 

Student 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: XXXX-XXX XX 

e-post: anna-carin.nordstrom@xxx.se 

 

___________________________________ 

Handledare 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: XX-XXX XX XX 

e-post: agneta.wennman-larsen@xxx.se  

____________________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: XX-XXX XX XX 

e-post: pernilla.hilleras@xxx.se 
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Studiens preliminära titel, Männens upplevelse av meningsfullhet och livskvalitet efter 

förlusten av maka, sambo eller särbo. 

 

Syftet med studien är att beskriva för att få ökad kunskap om hur männen upplever 

meningsfullhet efter förlusten av sin maka, sambo eller särbo. 

 

Problemformulering, Sjuksköterskor palliativ omvårdnad stödjer närstående både före 

och efter dödsfallet. Den palliativa vårdfilosofin ser till hela familjen och ger fortsatt stöd 

till efterlevande efter det väntade dödsfallet i en obotlig sjukdom. Ökad kunskap och 

förståelse om hur det går för den efterlevande mannen ur ett livskvalitetsperspektiv och hur 

upplevelsen av meningsfullhet är en tid efter förlusten av sin maka, sambo eller särbo är av 

intresse. Dels för att få ökad kunskap och förståelse hur det går för den efterlevande 

mannen och dels för den vidare utveckling av stödet till efterlevande närstående i 

sorgeprocessen. Fokus i denna studie kommer att handla om mannens livskvalitet och om 

meningsfullhet kan upplevas efter sorgen och förlusten av sin maka, sambo eller särbo.  

 

Metoden för det planerade arbetet är kvalitativa intervjuer med efterlevande män.  

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 4-8 män som för minst ett år 

sedan varit i kontakt med det palliativa teamet. Intervjuerna kommer att bandas. Jag 

planerar att genomföra intervjuerna under december 2013 till januari 2014. Alla personer 

som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara 

frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 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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Bilaga II 

Forskningspersonsinformationsbrev inför studien, Upplevelse av meningsfullhet och 

livskvalitet efter förlusten av maka, sambo eller särbo. 

 

Du får detta brev eftersom Du har haft kontakt med Palliativa teamet XX XX i samband 

med närståendes vård sista tiden i livet. Den palliativa vården står under ständig utveckling 

och som en del av utvecklingen är det intressant att vidareutveckla stödet till närstående 

genom ökad kunskap. Syftet med studien är att beskriva hur situationen är för den 

efterlevande maken. Därför vill jag informera Dig som har haft kontakt med Palliativa 

teamet XX XX om studien och be Dig tänka över om Du skulle vilja medverka.  

 

Vad innebär det att delta i studien? 
 

Om Du beslutar Dig för att delta i studien och jag har erhållit Ditt godkännande kommer 

jag att ta kontakt med Dig via telefon för avtala ett möte för en intervju. Intervjun äger rum 

på en plats efter Dina önskemål. Studiens upplägg kommer att ske som direktintervju med 

inspelning av samtalet. Intervjun tar ca en till en till en och en halv timme. Under intervjun 

kommer jag även föra en del anteckningar som stöd.  

 

Finns det några risker och/eller fördelar med att delta i studien? 
 

Det finns alltid en risk att det vid tillfällen då man berättar om sin livshistoria kan det röra 

upp känslor av olika slag som kan vara jobbiga att möta. Jag som arbetar med studien är 

medveten om detta och kan förmedla kontakt för uppföljande samtal. Det finns ingen 

tydlig vinst för Dig personligen att delta i studien men den information Du lämnar kommer 

att användas för den palliativa vårdens utveckling vilket på sikt kan förbättra stödet till 

efterlevande.  

 

Hantering av sekretessbelagda uppgifter samt hur du kan ta del av studiens resultat 

 

Deltagandet är frivilligt och de uppgifter Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att ingen utöver intervjuaren, dvs. jag samt min handledare på 

Sophiahemmet Högskola kommer att ta del av materialet. Dina uppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (PUL,1998:204) och kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga 

under studiens gång. När studien är klar kommer allt inspelat material och anteckningar 

som är gjorda att makuleras. I den slutgiltiga uppsatsen kommer ingen kunna härleda det 

som kommit fram under intervjun till en specifik person. Om Du önskar ta del av Dina 

uppgifter i studien när den är färdig eller under tiden studien pågår så går det bra att 

kontakta mig som är studieansvarig v.g. se uppgifter nedan. Slutresultatet kommer att 

presenteras som en magisteruppsats som kommer finnas tillgänglig via Sophiahemmet 

Högskola. 

 

Frivillighet  
 

Du kan när som helst utan att uppge orsak välja att avbryta Din medverkan i studien. De 

uppgifter som sparats dvs. intervjumaterial kommer då att makuleras. Om Du vill meddela 

att Du vill avbryta Ditt deltagande i studien (ändrat samtycke) gör Du det genom att 

kontakta studieansvarig.  
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Projektansvarig samt kontaktuppgifter  
 

Studien är godkänd av verksamhetschefen för den palliativa vården Xx Sjukhus. Om Du 

har frågor eller vill ha ytterligare information om något är Du välkommen att kontakta mig.  

 

Om Du önskar att delta i studien önskar jag att Du skriver i bifogat medgivande.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Student och ansvarig för studien: 

 

Anna Carin Nordström 

leg. Sjuksköterska  

Palliativa teamet XX,  

XX Sjukhus XX.  

Telefon: vardagar mellan 8-16, XXXX-XXXXX 

E-post xxxxx@xxx.se 
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Informerat samtycke gällande deltagande i forskningsstudie 
 

Jag bekräftar härmed att jag fått ta del av information angående studien genom detta brev 

med information hur studien kommer gå till. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 

och vet att mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta studien utan 

att behöva uppge någon förklaring. De uppgifter som sparats i samband med studien 

kommer då att makuleras. Efter den information jag tagit del av tillåter jag att mina 

uppgifter registreras och att insamlad data förvaras och hanteras av studieansvarig. Jag har 

även fått telefonnummer där jag kan nå den ansvarige vid eventuella frågor.  

 

 

 

.................................................................  

Ort  och datum   

 

 

............................................................                          ..................................................... 

Medverkandes namnteckning                                             Namnförtydligande 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående medverkande 

samt erhållit medverkandes samtycke. Medverkande har även fått en kopia av 

informationen. 

 

 

.................................................................  

Ort  och datum   

 

 

............................................................                          ..................................................... 

Namnteckning                                                              Namnförtydligande 
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BILAGA III 

Intervjuguide 

 

 

 Kan du berätta för mig hur livet är sedan du blev ensam  

 Kan du beskriva din situation  

 Kan du berätta hur det sista året har varit  

 På vilkets sätt har livet förändrats  

 Berätta om din vardag och vad gör vardagen värd att leva 

 Finns det något mer som du vill berätta för mig innan vi avslutar intervjun  

 

Stödfrågor  

 Du berättade att … 

 Hur var det… 

 Hur menar du… 

 Kan du berätta lite mer… 

 Hur kändes det… 

 Hur var det för dig… 

 På vilket sätt… 

 Kan du beskriva ytterligare… 

 Kan du vidareutveckla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


