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Förord 

När vi nu närmar oss examen och snart kommer ut i arbetslivet kan vi komma att möta 

situationer likt det vi i den här studien undersökt. Det har varit ett känsligt och tungt ämne 

att studera men det har också därför varit väldigt givande och vi har lärt oss mycket på 

vägen.  

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla deltagare som ställt upp på intervjuer. 

Utan er hade inte studien varit genomförbar och vi är tacksamma att ni velat dela med er 

av era upplevelser. Vi vill också rikta ett tack till nära och kära som under arbetets gång 

korrekturläst texten.  

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Cornelia Wulff Hamrin för din vägledning och en 

(im)perfekt handledning under arbetets gång, genom strukturerad feedback har du gett oss 

bra tips och smarta råd på vägen till ett färdigt examensarbete.  

 

Tekla Flote och Mona Høgsborg 

Malmö 2022-03-17 
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Sammanfattning 
Många människor kommer drabbas av sorg någon gång i livet och eftersom arbetet är en stor del 
av livet, kommer många därför hantera sin sorg på arbetsplatsen. Arbetsgivare spelar därför en 
väsentlig roll i en medarbetares sorgeprocess. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsgivare 
förhåller sig till medarbetare i sorg och vilka eventuella styrdokument, såsom policys, som finns på 
arbetsplatsen. Materialet samlades in genom sju kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som 
därefter bearbetades med en tematisk analys. 

 

Resultatet visade att arbetsgivaren agerade genom att sträcka ut en hjälpande hand i form av stöd 
och flexibilitet för att möta medarbetarens behov. Arbetsgivaren hade även ett formellt uppdrag 
genom att agera vid medarbetares sorg utan att det fanns bestämda regler kring detta. Resultat 
visade även att styrdokument skulle kunna vara relevanta samt att arbetsgivare generellt utgick 
utifrån varje situation och agerade därefter. En hjälpande hand och arbetsgivarens formella 
uppdrag var det huvudsakliga resultatet. Svaret på studiens frågeställning är att samtliga 
informanter har gett någon form av stöd och att det inte funnits några direkta styrdokument som 
stöd till arbetsgivaren. Slutsatsen som författarna drar är att ansvaret läggs på den enskilde 
arbetsgivaren och att ett styrdokument därav skulle kunna vara fördelaktigt. Författarna anser att 
en medarbetare kan kräva en grundtrygghet på sin arbetsplats, det ska inte spela någon roll vilken 
arbetsgivare medarbetaren har. 
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Summary 
Many people will suffer from grief at some point in their lives and because work is a substantial part 
of life, many will experience periods of grief while in the workplace. Employers therefore play a 
significant role in an employee's grieving process. The purpose of the study is to investigate how 
employers respond to employees experiencing grief and what possible governing documents, such 
as policies, exist in the workplace. The material was collected through seven qualitative and semi-
structured interviews which were then processed with a thematic analysis. 

 

Findings show that employers acted by extending a helping hand in the form of support and 
flexibility to meet the individual's needs. The employers also had a formal obligation to act and 
respond in the event of employees experiencing grief without there being specific rules about how 
to go about doing this. The analysis of participant input showed that employers generally approach 
each incident of grief on a case-by-case basis, where the subsequent actions on the employer's 
part are a helping hand and the formal obligations deemed as necessary to extend. The response 
to the study's inquiry is that all employers have provided some form of support and that there have 
been no governing documents to support the employer. The conclusion that the authors draw is 
that the responsibility to respond to each instance is placed on the individual employer and that a 
governing document could be beneficial. The authors believe that an employee has the right to a 
reasonable level of assurance in their workplace regardless of who their employer is. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Arbetsgivare vill vanligtvis stötta medarbetare i sorg på ett bra sätt men det finns sällan 

riktlinjer eller rätt kunskap inom området på arbetsplatsen (McGuinness 2009). Sorg är 

universellt som många människor kommer påverkas av i sitt liv (Fyhr 1999) och det är 

oundvikligt att aldrig möta sorg på en arbetsplats (Hazen 2009). Sorg är en känsla av stark 

intensiv och djup nedstämdhet som uppstår i samband med en förlust av något slag (SAOL 

2022). Sorg kan uppstå av flera olika skäl, exempelvis vid en skilsmässa, arbetslöshet eller 

förlust av ett husdjur, däremot brukar sorg oftast förknippas med förlusten av en person 

(Fyhr 1999). Varje sorg är unik och individuell, därför går det inte att säga precis hur sorg 

kommer att upplevas eller hur den kommer att utspela sig (Ibid.).  I dagens samhälle saknas 

en del kunskap om att bemöta sorg och därav hänvisas den sörjande ibland till professionell 

hjälp när det inte behövs, närvaro och stöd i olika former är vanligtvis det viktigaste för den 

sörjande (Fyhr 1999).  

 

Eftersom arbetet är en stor del av livet kan många därför behöva hantera sorg på sin 

arbetsplats (Hazen 2009: Gibson, Gallagher & Tracey 2011). Under 2000-talet har cirka 92 

000 människor dött varje år i Sverige, med en topp år 2020 då cirka 98 000 avled 

(Statistikmyndigheten 2021), därav är det sannolikt att många kommer förlora en 

närstående under sin livstid. Med cirka 260 000 verksamma organisationer i Sverige 

(Statistikmyndigheten 2021) innebär det att många organisationer och dess medarbetare 

påverkas. De flesta med anställning i Sverige omfattas av ett kollektivavtal på sin 

arbetsplats (Medlingsinstitutet 2021). Enligt de flesta kollektivavtal så kan medarbetare 

som förlorat en nära anhörig få beviljat upp till tio dagars ledighet (Efterlevandeguiden 

2020). Förutom kollektivavtalens regleringar hittas enligt författarnas kännedom inga 

ytterligare krav på arbetsgivaren när det gäller att hantera en sörjande medarbetare. Dock 

har arbetsgivaren ett ansvar för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, enligt 

arbetsmiljölagen som lyder ”arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” (SFS 1977:1160, 2 kap 1 § 2 st AML). 
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Som tidigare nämndes kommer de flesta arbetsplatser möta en medarbetare som befinner 

sig i sorg efter förlust av en närstående, trots detta visade tidigare studier att organisationer 

vanligtvis inte varit förberedda när det inträffar (Gilbert et al. 2021; McGuinness 2009). 

Enligt McGuinness (2009) studie undersöktes 34 irländska organisationer och resultatet 

visade att endast fyra av dessa hade någon form av skriven policy. Författarna till 

föreliggande studie ifrågasatte därav om arbetsgivare visste hur de skulle bemöta 

medarbetare i sorg efter en närståendes död och om det fanns rutiner samt riktlinjer för 

detta, men även vad eventuellt kollektivavtal reglerade. Ytterligare fanns det en undran om 

arbetsgivare fått någon form av utbildning i att hantera svåra samtal och hantering av kriser 

hos medarbetaren. Studiens syfte är därför att undersöka hur arbetsgivare bemött 

medarbetare i sorg efter nära anhörigs död.  

 

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på den sorg som uppstår när en nära anhörig1 har gått bort. 

Eftersom sorg är så pass brett (Fyhr 1999), gjordes avgränsningen till endast sorg vid förlust 

av nära anhörig för att kunna specificera och fördjupa studien. Valet att använda begreppet 

nära anhörig gjordes då de flesta kollektivavtal använder denna definition, avtalets 

allmänna bestämmelser reglerar vanligtvis antal lediga dagar med bibehållen lön som 

medarbetare kan ha rätt till när en nära anhörig har gått bort (32 § AB 20). I studien används 

begreppet arbetsgivare för att beskriva chefer och andra med personalansvar som är 

ansvariga att agera när en medarbetare förlorat en nära anhörig. Anledningen till att 

begreppet arbetsgivare användes var för att inte begränsa till endast rollen chef i urvalet. 

Avgränsningen i tid, att endast tillfråga personalansvariga som har haft en medarbetare vars 

nära anhörig gått bort under de senaste fem åren, berodde på syftet som är att undersöka 

hur det ser ut på arbetsplatser i nutid. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan fem år anses vara 

lång tid eftersom arbetsgivare, enligt författarnas kännedom, vanligtvis har flera 

 

1 make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt 
mor och farföräldrar (32 § AB 20) 
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ansvarsområden i sin roll. Såväl är minnet under en ständig förändring och kan komma att 

omvandlas, därför finns risken att den specifika situationen glöms bort eller att minnet har 

manipulerats (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetsgivare förhåller sig till en medarbetare som 

befinner sig i sorg efter en nära anhörigs död. Syftet är också att undersöka vilka eventuella 

styrdokument som finns till hands och hur arbetsgivaren är förberedd inför liknande 

situationer. Med den bakgrund och problemformulering som presenterats ovan har följande 

frågeställning tagits fram, med förhoppning att besvara: 

 

Hur förhåller sig arbetsgivare till en medarbetare i sorg efter nära anhörigs död? 

 

1.4 Disposition 

Studien har lagts upp enligt följande: Del två redogör för tidigare forskning och litteratur 

som författarna fördjupat sig i och viktiga begrepp för studiens syfte definieras. I del tre 

presenteras metoden som använts för insamlande av empiri, samt etiska åtgärder som tagits. 

Del fyra presenterar resultatet och i del fem diskuteras resultatet med anknytning till tidigare 

forskning och problemformuleringar besvaras. I del sex diskuteras studiens 

generaliserbarhet samt tillförlitlighet. Avslutningsvis i del sju presenteras författarnas egen 

slutsats samt tankar om fortsatt forskning i ämnet.  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Vad innebär sorg? 

Många människor upplever sorg någon gång i livet och processen att ta sig igenom den kan 

vara smärtsam (Fyhr 1999). Sorg är ett känslomässigt tillstånd som uppstår i samband med 

en väsentlig förlust av exempelvis en person som individen värderat högt (Fyhr 1999). 

Björklund och Gyllenswärd (2009) beskriver att sorg består av två olika förluster; relation 

och mening. Förlusten av relation är den psykiska närhet som funnits mellan den sörjande 

och den avlidna. Mening innebär den meningsfullhet som den avlidna gav till den sörjandes 

liv (Ibid.), exempelvis kan ett barn ses som meningen med livet för föräldrarna, om barnet 

dör kan meningen försvinna. Varje sorg är unik och därför går det inte att säga exakt vad 

sorg är, eftersom alla upplever den på olika sätt (Fyhr 1999). Att förlora en närstående anses 

vara en av de mest smärtsamma upplevelserna en individ kan vara med om, eftersom en 

närstående bidrar till individens identitet samt känsla av samhörighet (Shear 2015). Sorgen 

kan innebära att individen får ökade stressnivåer och kan eventuellt prestera sämre på 

arbetet (DiGiulio 1995).  

 

Efter varje förlust av en närstående eller något som har värderats högt, påbörjas en så kallad 

sorgeprocess (Fyhr 1999). Varje sorgeprocess är individuell och därför finns det ingen 

angiven tidsram för hur länge processen kan komma att utspela sig. Däremot menar Fyhr 

(1999) att det som kan påverka sorgeprocessens tidsram är hur förlusten gick till, förlustens 

betydelse för individen och även vilket stöd som omgivningen ger. Sammanfattningsvis 

menar Fyhr (1999) att sorgeprocessens uppgift är att organisera om i psyket och ge en 

realistisk grund för drömmar om framtiden, en grund som inte bygger på det som är förlorat 

utan på den nya verkligheten. Sorgeprocessens mål är att individen ska bli känslomässigt 

fri från det som har förlorats. Fyhr (1999) menar att sorgeprocessen bör betraktas som 

vilken annan läkningsprocess, men att det är viktigt att förstå skillnaden mellan en hälsosam 

och ohälsosam sorgeprocess. I en hälsosam sorgeprocess bör individen direkt efter 

förlusten gå in i processen för att bearbeta sina känslor, acceptera förlusten och gå vidare i 

livet. En ohälsosam sorgeprocess däremot kan göra individen väldigt sjuk, då individen 
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aldrig vill släppa taget om förlusten och inte kan acceptera den nya verkligheten. En sådan 

process kan uppstå på grund av att sorgearbetet hindras av olika anledningar. Vid en sådan 

situation behövs ett professionellt stöd för att kunna ta sig igenom processen (Ibid.).  

 

Vid situationer där sorgen blir för svår att hantera kan den sörjande hamna i en kris 

(Cullberg 2006). Kristillstånd hamnar individen i om de inlärda reaktionssätten inte längre 

räcker till för att psykiskt kunna hantera den situation som uppstått (Ibid.) Traumatisk kris 

uppstår när plötsligt och oväntade påfrestningar sker, som innebär ett hot mot individens 

grundläggande trygghet och identitet, exempelvis ett oväntat dödsfall eller en personlig 

konkurs. Traumatisk kris, likt sorg, skapar vanligtvis ångest, oro och stress (Cullberg 2006; 

Fyhr 1999), därför kan de ibland blandas ihop då de påminner mycket om varandra. 

Däremot skiljer de sig åt och kräver olika bemötande, i synnerhet skiljer sig ofta 

tidsperspektivet åt mellan de olika processerna då sorgeprocessen vanligtvis varar längre 

än en kris. Viktigt att veta är att en traumatisk kris drabbar individens psyke mer plötsligt 

och totalt medan en frisk sorgeprocess själv fördelar sorgearbetet i delar, där nästa del 

inväntas tills individens ork och psyke klarar av det (Fyhr 1999; Cullberg 2006).  

 

Enligt Cullberg (2006) har den traumatiska krisen fyra faser vilket är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Chockfasen innebär att 

individen är i chock och inte kan acceptera det som har skett. Individen kan verka sansad 

men under ytan är allt i fullständigt kaos. Reaktionsfasen startar efter att individen har insett 

det som skett efter att tidigare förnekat och försöker i stället hitta någon mening samt 

förståelse för vad som har hänt. Reaktions- och chockfasen utgör det som kallas för den 

akuta krisen, och den bör inte pågå mer än fyra till sex veckor för att kallas för akut kris. 

Bearbetningsfasen inträffar när den akuta krisen är över och bearbetningsfasen pågår 

vanligtvis ett halvt till ett par år efter traumat. I bearbetningsfasen börjar individen vända 

sig mot framtiden, i stället för att som tidigare har varit ockuperad av det som inträffat. Den 

sista fasen, nyorienteringsfasen, har inget avslut utan den sörjande lär sig att leva vidare 

utan att låta händelsen påverka livet i högre grad (Cullberg 2006).  
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2.2 Hur kan arbetsplatsen hjälpa den sörjande? 

Hall, Russell och Shucksmith (2013) menar att bristen på kommunikation om döden kan 

påverka livserfarenheter negativt och därför finns ett behov av att tala om döden för att 

normalisera och ta bort tabut. När individer går igenom och bearbetar sorg kan det finnas 

olika former av stöd som kan hjälpa individen (Fyhr 1999), sorgearbetet underlättas när 

omgivningen inser och accepterar att det är viktigt att få sörja. Om denna inställning inte 

finns kan sorgearbetet hindras då individen tror att hens reaktioner är onormala och bör 

gömmas (Ibid.). Persson (1995) förklarar liknande hur en människa som befinner sig i en 

traumatiserande situation likt en kris behöver konfronteras med verkligheten, det vill säga 

att omgivningen bör låta individen uttrycka sorgen i känslor och affekter, för att kunna 

bearbeta sin kris. I motsats till det tror i stället en del människor att de kan väcka sorgen på 

nytt genom att tala om det som har inträffat och med det förvärra situationen (Lundmark 

2009). Det är enligt Lundmark (2009) helt obefogat, för sorgen finns alltid där och den mår 

bra av att faktiskt få finnas. Tvärtom upplever många att det stöd som omgivningen ger, 

familj och kollegor, är ovärderlig och fullt nödvändig för att bearbeta sorgen (Ibid.).  

 

Forskaren McGuinness (2009) undersökte genom sin studie hur organisationer i Irland 

bemött medarbetare som förlorat en närstående. Genom en enkät fick forskaren svar från 

34 organisationer där bara fyra hade någon form av policy på hur medarbetare i sorg borde 

bli bemötta. Studiens syfte var att utforma en policy som skulle fungera som en mall för 

organisationer, som hjälp i att stötta en sörjande medarbetare, dock skulle den gå att forma 

utefter varje organisations egna förutsättningar (Ibid.). Alla tillfrågade organisationer i 

studien hade de senaste tolv månaderna haft minst en medarbetare som förlorat en 

närstående. Enligt McGuinness (2009) delas stöd upp i två kategorier, kortsiktigt och 

långsiktigt. Resultatet visade att det kortsiktiga stödet som gavs var bra, exempelvis att ge 

stöd inför begravning, informera kollegor och skicka ett kondoleanskort. Resultatet visade 

däremot att det långsiktiga stödet var mycket sämre, endast nio procent av organisationerna 

kunde ge de övriga medarbetarna information på hur de kan bemöta sin kollega i sorg. 

Endast 38 procent hade erbjudit ett mer flexibelt schema efteråt (Ibid.). I en liknande studie 

(Cacciatore, Thieleman, Fretts & Lori 2021) tillfrågades 204 personer som befunnit sig i 

sorg, efter en närståendes död, vilket stöd de ansåg vara viktigt att få från sin omgivning. 
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Resultatet visade att emotionellt stöd var det mest önskade stödet hos deltagarna. Med 

emotionellt stöd menar forskarna att den som ska agera stöd ger utrymme till den sörjande, 

lyssnar in och försöker förstå. Den sörjande vill inte ha rådgivning eller förslag på en 

lösning, utan önskar sig ett aktivt och öppet stöd där utrymme finns att uttrycka sina känslor 

(Ibid.). Gilbert et al. (2021) kom fram till liknande resultat där emotionellt stöd är bland det 

viktigaste stödet i en sorgeprocess. Forskarna menar att emotionellt stöd skapas genom en 

kultur av medkänsla och empati på arbetsplatsen för att kunna bemöta medarbetaren likaså.  

 

Att ta en paus från sorgen kan vara viktigt då sörjandet i sig ofta är fysiskt och psykiskt 

påfrestande (Benkel 2020). Paus från sorgen kan vara att gå tillbaka till arbetet och sin roll 

med invanda rutiner, att vara på sin arbetsplats kan även vara bra för att undvika social 

isolering och rädslan för sociala sammanhang (Lundmark 2009). I en tidigare studie 

(Gibson, Gallagher & Tracey 2011) blev deltagarna tillfrågade om vad de ansåg vara 

hjälpsamt på arbetsplatsen under deras sorgeprocess. Resultatet visade att många 

uppskattade stöd från kollegor, exempelvis att en kollega hjälpte till med 

arbetsbelastningen, några fanns där och bekräftade samt lyssnade på medarbetarens sorg. 

Majoriteten av deltagarna uttryckte också att chefer, men även kollegor, bör få en 

utbildning i hur medarbetare i sorg bör bemötas (Ibid.). Ytterligare en studie tillfrågade 

medarbetare om vilket ansvar deras arbetsgivare borde ha när en medarbetare genomgår en 

förlust, och resultatet visade att 97 procent önskade ha en policy som även inkluderar 

bemötande av medarbetare i sorg (DiGiulio 1995). 

 

Hazen (2009) förklarar att varje sorg är unik samt individuell, men att det ändå finns tydliga 

mönster i varje sorgeprocess. Hazen (2009) menar vidare att chefer borde utbilda sig för att 

kunna förstå sorgeprocessen för att sedan kunna ge ett bra stöd till en medarbetare i sorg. 

Forskaren upplyser även att det vidare kan vara bra att informera och lära kollegor hur de 

bör agera när deras kollega befinner sig i sorg. Arbetsgivare bör uppmärksamma 

medarbetarnas smärta och behov eftersom det kan bidra till en hälsosam sorgeprocess och 

i sin tur leda till ökad produktivitet i organisationen (Ibid.). Vidare kom McGuinness (2009) 

i sin studie fram till att de flesta organisationer vill göra det bästa för medarbetare i sorg, 

men att det sällan finns riktlinjer i hur arbetsgivaren kan agera för att göra det. McGuinness 
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(2009) drar slutsatsen att en policy eventuellt kan hjälpa till vid dessa svåra situationer, men 

att det bör anpassas för organisationen och dess förutsättningar. Enligt Lundmark (2009) 

kan det vara svårt att komma tillbaka till arbetet efter sorg, men det kan underlättas om den 

närmsta chefen kommunicerar med den sörjande och dess behov. Exempelvis kan det 

underlätta att få sitta på en annan plats mer avskilt, få färre arbetsuppgifter eller så kan det 

underlätta om chefen informerar kollegor om situationen och hur den sörjande vill bli 

bemött (ibid.). Å andra sidan menar Lundmark (2009) att det kan ge bakslag för 

medarbetaren att gå tillbaka till arbetet för fort efter sorg, och i stället leda till en 

sjukskrivning efter en tid. Individuell prövning bör alltid göras hos medarbetaren  

i sorg, det går inte att säga att alla med sorg bör sjukskrivas, alla är olika och bör behandlas 

olika (Ibid.).  

 

Gilbert et al. (2021) tog i sin studie fram en modell, C.A.R.E-modellen [C.A.R.E model], 

tänkt för att underlätta för organisationers sorgehantering, specifikt gällande medarbetare i 

sorg som återgått till arbete. Modellen är tänkt att användas på organisations- och chefsnivå 

men även på medarbetarnivå, hos kollegor. Modellen utgår från fyra utgångspunkter; 

kommunikation [communication], anpassad arbetssituation [accommodation], erkännande 

av sorgen [recognition] och till sist emotionellt stöd [emotional support]. Med de här fyra 

punkterna ska organisationer kunna stötta medarbetaren i sorg på ett bättre sätt och skapa 

en policy som kan fungera för organisationen. Studien lyfter även att organisationer och 

chefer kan vinna på att utbildas inom sorgehantering för att lättare kunna använda sig av 

modellen och implementera den i organisationen. I studien intervjuades deltagare, som 

förlorat en närstående och som sedan återgått till arbetet, och några aspekter av chefers 

agerande lyftes upp. Andra deltagare lyfte att små gester, som att en chef lämnat en kopp 

kaffe till den sörjande medarbetaren, uppskattades mycket (Gilbert et al. 2021). Förmågan 

att känna och leva oss in i en annan individs situation ger empati, vilket kan vara viktigt att 

ha vid bemötandet av den som sörjer (Persson 1995). Det emotionella stödet blir viktigt, 

vilket även Gilbert et al. (2021) lyfter: 
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Effective recognition of the loss involves a willingness to approach the employee rather 

than to avoid them or the topic of the loss, as well as simple acts that acknowledge that 

they are in pain and have experienced a significant life event. (Gilbert et al. 2021 s.416) 

 

3. Metod  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden som användes i studien var kvalitativa, enskilda och semistrukturerade intervjuer. 

Anledningen till att den metoden användes var för att få en djupare förståelse för den 

individuella upplevelsen men även syftet med studien avgjorde vilken metod som användes 

(Alvesson 2011). Vid en lägre grad struktur vid intervjuer kan fler insikter, rika 

beskrivningar samt nya och oväntade upptäckter komma fram. Å andra sidan kan risken 

vara att det blir för fritt och irrelevanta ämnen tar mycket plats vilket kan leda till 

svårigheter att få fram resultat (Ibid.). Frågorna utformades därför med en önskan om att 

de skulle hjälpa informanterna att prata fritt om sina upplevelser samtidigt som de 

utformades för att kunna styra samtalet i riktning till det faktiska syftet. 

 

3.2 Urval  

Informanterna hittades genom ett kriterieurval, det vill säga att urvalet söktes utifrån ett 

antal av författarna valda kriterier (Bryman 2018). Kriterierna för deltagandet var 

arbetsgivare, det vill säga chefer och/eller personer med personalansvar, som de senaste 

fem åren haft en medarbetare som befunnit sig i sorg efter en nära anhörigs död. Totalt sju 

deltagare hittade och sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. I tabell 1, ges kort 

information om informanterna. 
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Tabell 1: Urvalstabell 

INFORMANT KÖN BRANSCH BEFATTNING YRKESERFARENHET 

1 Kvinna Offentlig verksamhet Chef <10 år 

2 Man  Privat verksamhet HR >10 år 

3 Kvinna Privat verksamhet HR >10 år 

4 Man Offentlig verksamhet Chef >10 år 

5 Kvinna Privat verksamhet HR >10 år 

6 Kvinna  Privat verksamhet Chef <10 år 

7 Man Offentlig verksamhet HR >10 år 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

För att hitta informanter till studien skapades inlägg på olika sociala forum med information 

om studien samt mejlades olika organisationer. I inlägg och mejl bifogades ett 

informationsbrev med studiens syfte samt kontaktuppgifter till författarna. Informanter som 

ville ställa upp hörde därefter av sig själva för att sedan bli inbokade för en intervju. I 

samband med detta skickades ett samtyckesformulär till informanten för underskrift. 

Samtyckesformuläret skickades för att få ett skriftligt godkännande för deltagandet (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014). Varje intervju påbörjades med att informera om den aktuella 

studien samt rätten att avbryta när som helst under arbetets gång.  

 

Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide för att få en viss struktur 

samt flexibilitet under intervjun (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). För att konstruera 

frågor till intervjun togs inspiration av en intervjuguide från en tidigare studentuppsats 

(Haglund & Thorin 2010), som sedan konstruerades om för studiens syfte. Frågorna 

delades sedan in i olika kategorier med underfrågor, men eventuella följdfrågor ställdes 

fritt beroende på intervjuns riktning. Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna 

genom två pilotintervjuer för att säkerställa att frågorna fungerade men även att få testa 

frågorna innan (Bryman 2018; Dalen 2015). Efter den första pilotintervjun omformulerades 
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några frågor och ordningen som frågorna ställdes ändrades om, för att det upplevdes som 

att de ställdes i fel följd. Kommande pilotintervju utfördes efter samtliga ändringar och 

ordningen kändes mer logisk. Under varje intervju deltog båda författarna och hade olika 

roller. Den ena intervjuade, medan den andra antecknade samt flikade in med eventuella 

följdfrågor. Innan varje intervju tillfrågades varje informant om tillåtelse för att bli 

ljudinspelad. Intervjuerna som hölls var mellan 30 till 60 minuter långa, alla intervjuer hölls 

digitalt via det digitala verktyget Zoom med kamera på.  

 

3.3.1 Databearbetning 

Efter varje intervju påbörjades en process att transkribera intervjun, detta för att få ner allt 

i textformat (Hjerm, Lindgren & Nilsson). Allt material antecknades ordagrant, skratt och 

pauser markerades. Sammanlagt blev det 81 sidor transkribering. Efter detta påbörjades 

bearbetning av den data som kommit fram under varje intervju. Första steget var att koda, 

vilket innebar att reducera materialet för att hitta eventuella mönster, det skedde flera 

gånger vid analysen och målet var att i slutändan ha identifierat de viktigaste och mest 

centrala begreppen (Braun & Clarke 2006). När materialet var kodat påbörjades 

kategoriseringen vilket innebar att se hur dessa koder hängde ihop. Målet med denna 

process var att kunna se mönster, och därefter skapades de teman som blev resultatet, vilket 

var den avgörande delen i analysen (Ibid). Resultatet i befintlig studie syftar inte till att ge 

en absolut sanning utan istället försöka förstå genom informanternas egna upplevelser samt 

tolkningar genom ett hermeneutiskt synsätt (Bryman 2018). Författarna har tolkat varje 

intervju för sig och genom det skapat koder för att sedan gemensamt analysera materialet 

utifrån tolkningarna. I tabell 2 presenteras ett exempel ur analysen från intervju till 

tematisering. 

 

 

 

 

  



 

18 

 

Tabell 2: Praktiskt exempel på analys 

Intervju  Kod Kategori Tema 

Det enda vi kan göra 

det är ju i det fallet att 

stötta den här 

medarbetaren hen var 

ju såklart helt utslagen 

Kan bara stötta 

Stötta medarbetaren 

Kan inte göra mer än ge 

stöd 

Stöd 

Mänsklig 

Flexibel arbetsplats 

Individanpassning 

En hjälpande hand 

Vi pushade naturligtvis 

inte alls utan han fick ju 

själv välja och sen. 

Så när något sånt här 

händer så är det ju 

ändå individer och alla 

situationer är 

individuella och får 

hanteras därefter 

Gav medarbetaren 

frihet 

Pushade inte 

medarbetaren 

Alla individer är olika  

Individanpassa 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien undersökte ett känsligt ämne, därför togs hänsyn till etiska aspekter utifrån 

Vetenskapsrådet (2017) som var relevanta för studien. I ett informationsbrev, som 

skickades ut med inlägget på sociala medier och mejl, framgick syftet med studien samt 

information om att deras deltagande var frivilligt och att de därför kunde dra sig ur 

närsomhelst under studien. Ytterligare en aspekt som togs i beaktning i studien var 

informerat samtycke, utan det fick inte studien utföras, dessutom skulle samtycket 

dokumenteras (Dalen 2015). Informerat samtycke innebar att informanterna fick ta del av 

relevant information om undersökningens syfte (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). 

Informanterna informerades även om att det insamlade materialet skulle hållas 

konfidentiellt samt att organisationens och informanternas namn inte skulle nämnas i 

arbetet. Att säkerställa konfidentialitet är en allmän förpliktelse vid forskning och innebär 

att materialet skyddas mot obehöriga (Vetenskapsrådet 2017).   
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Att hålla informanternas identitet anonyma innebär att alla kopplingar som kan dras till en 

individ elimineras så varken obehöriga eller forskargruppen vet informanternas identitet 

(Vetenskapsrådet 2017). I föreliggande studie utfördes intervjuer vilket innebar att 

informanterna var kända för författarna, dock eliminerades alla kopplingar så att obehöriga 

inte skulle kunna ta del av informanternas identitet. Vid rekryteringen av informanter 

efterfrågades kontaktpersoner i respektive organisationer att lägga ut informationen på 

deras intranät för att potentiella informanter själva skulle höra av sig. Uppsatsen kommer 

att publiceras på en högskolegemensam databas och vara sökbar på internet, vilket 

informanterna blev informerade om både i informationsbrevet samt vid intervjutillfället. 

 

4. Resultat  

Två teman formades som svar på studiens syfte och frågeställning: Hur förhåller sig 

arbetsgivare till en medarbetare i sorg efter nära anhörigs död? Resultatet kommer att 

presenteras utifrån dessa teman för att göra det mer begripligt, de två teman är: En 

hjälpande hand och arbetsgivarens formella uppdrag  

4.1 En hjälpande hand  

Temat en hjälpande hand innebär stöd i olika former och förmågan att vara flexibel utifrån 

arbetsgivarens perspektiv.  

 

4.1.1 Stöd 

Under intervjuerna kom olika typer av stöd fram från samtliga informanter. Informanterna 

var eniga att den sörjande behövde stöd i olika former under sorgeprocessen. Stödet kunde 

variera och se olika ut beroende på medarbetarens behov. Många nämnde att sorg är ett 

tungt ämne men att det är viktigt att visa stöd i form av närvaro och inte ignorera 

medarbetarens sorg. Många informanter nämnde också vikten av att våga vara tyst samt att 

lyssna på den sörjande och inte komma med råd eller lösningar på situationen. Resultatet 

visade ytterligare att det är viktigt att respektera samt visa förståelse för den sörjande.   
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Jag tror det är väldigt viktigt att man får låta den personen som det handlar att ta plats 

än snarare än att man jämför med sina egna upp-... erfarenheter, för att oftast så 

handlar det ju inte om att man, att man vill ha hjälp eller råd utan man vill bara prata 

av sig och lufta saker och ting för att kunna bearbeta det. – I 6 

 

Alltså jag tänker att bemötandet i arbetet skiljer sig väl kanske inte så mycket från 

bemötandet privat. Att, att man vågar närma sig, och att man vågar säga någonting, eh. 

Att man inte bara låtsas som ingenting, utan att man faktiskt pratar med den personen. 

och, och säger att, att jag vet vad som har hänt och jag är ledsen för din skull, eller, att 

man inte backar från ämnet. – I 3 

 

Under intervjuerna kom det fram att alla organisationer hade erbjudit någon form av 

företagshälsovård som även kunde fungera som stöd till en medarbetare i sorg. 

Informanterna med medarbetare som hade upplevt plötsliga och traumatiska dödsfall 

förklarade även hur en kris uppstod i samband med sorgen. Informanterna som hade 

hanterat dessa situationer förklarade hur organisationen hade haft krismöten och tagit till 

krisåtgärder för att hantera den rådande situationen. Vad som synliggjordes var att de 

dödsfall där en kris hade varit involverad krävdes det fler resurser och åtgärder från 

organisationen för att kunna stötta medarbetaren. Det framkom att medarbetarna efter en 

sorg som involverat en kris blivit sjukskrivna längre tid och att organisationerna därför 

behövt följa upp och skapa en rehabiliteringsplan. En informant förklarade hur 

organisationen bar ett stort ansvar i dessa situationer och eftersom det inte förekommer så 

ofta bör organisationen agera generöst, i form av tid och resurser, för att stötta den sörjande 

medarbetaren. Vidare menade informanten att det är vid sådana tillfällen organisationen 

visar sin rätta sida och vad de tycker är viktigt. Informanterna var i grund och botten eniga 

att organisationen ska prioritera och ta sig tiden att hantera dessa situationer. 

 

Det handlar ju om att du tar tid. Alltså det är ju inte så att, eh, det är ju, är det krisläge 

så är det krisläge. – I 4 
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Man har råd och vara generös. […] De företag som inte har råd ska nog sluta vara 

företag. De ska nog lägga ner och göra något annat. – I 2 

 

Det framkom i resultatet att stödet skilde sig åt beroende på dödsfallet och hur traumatiskt 

det upplevdes hos medarbetaren. Vid tillfällen då dödsfallen var traumatiska, deltog en eller 

flera representanter på begravningen och ibland gjordes hembesök hos den sörjande. Vissa 

informanter hade kontakt med en präst som kunde hjälpa till att stötta på arbetsplatsen då 

sorgen hade drabbat hela organisationen. Några informanter påpekade att i dessa lägen fick 

de avboka andra arbetsuppgifter för att hantera och prioritera den sörjande medarbetaren. 

Alla påpekade vikten av kommunikation med den sörjande medarbetaren och även att följa 

upp efterhand.  

  

Mycket av det handlar ju om att bli sedd att vara tillgänglig eh, inte att ställa frågor för 

egen nyfikenhet utan snarare liksom vara den som går bredvid eller bakom eller framför 

eh så att man kan landa så bra som möjligt… - I 7 

 

4.1.2 Flexibel arbetsplats  

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer var hur organisationer anpassade och var 

flexibla för att kunna hantera sådana svåra situationer. Behovet att kunna vara flexibel 

ansåg många vara väsentligt då allas sorg såg olika ut. Vissa medarbetare ville komma 

tillbaka till arbetet så fort som möjligt medan andra ville vara lediga längre än vad de 

egentligen hade rätt till. Många av informanterna upplevde att det oftast löser sig i stunden, 

eftersom det går att vara flexibel. Flera informanter medgav att de vid något tillfälle har 

använt andra typer av ledighetsformer för att lösa situationen samt medarbetarens behov. 

Även om de flesta hade kollektivavtal som definierade begreppet nära anhörig och 

reglerade lediga dagar så var de flesta flexibla och kunde tänka sig att gå utanför ramarna 

för att möta medarbetarnas behov. Således att informanterna ansåg att sorg var individuellt 

och att arbetsgivare bör agera utifrån det samt anpassa det efter varje situation.  
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 […] i alla fall mitt i, min ingång i, som arbetsgivarrepresentant då, är ju att vi ska 

prova att lösa saker. – I 4 

 

Så, så när något sånt här händer så är det ju ändå individer och, och alla situationer är 

individuella och får hanteras därefter. – I 3 

 

 

Trots att samtliga informanter hade liknande åsikt om att arbetsplatsen borde vara flexibel 

för att lösa situationen, menade några av informanterna att det kunde uppstå en problematik 

kring att medarbetarna eventuellt skulle utnyttja detta. En informant delade med sig av en 

upplevelse där en medarbetare utnyttjade detta vid ett tillfälle, vilket gjorde att informanten 

hamnade i ett dilemma där det blev svårt att veta vart gränsen skulle dras. En annan 

informant menade att allting grundas i tillit mellan chef och medarbetare. Om det 

exempelvis var en medarbetare som tidigare har utnyttjat frånvaro och ledighet blev det 

svårare att ha tillit till medarbetaren och dennes situation.   

 

För det bygger ju på tilliten mellan chef och medarbetare, men har man en god tillit och 

en god relation ja då är det inga konstigheter. – I 7 

 

4.2 Arbetsgivarens formella uppdrag 

Temat arbetsgivarens formella uppdrag innebär den roll arbetsgivaren har vid att bemöta 

medarbetare i sorg samt vikten av styrdokument och dess innebörd.  

4.2.1 Arbetsgivarens roll  

Informanterna hade inte någon utbildning i bemötande vid sorg. En del hade någon form 

av utbildning i svåra samtal men inte om sorg vid dödsfall i synnerhet. Det som många 

nämnde var att erfarenheter är det som ger mest lärdom när det kommer till att bemöta 

människor. Det går inte att förutspå vad som kommer att hända, och de flesta informanter 

menade att det händer så pass sällan att det inte går att förbereda sig för just den enskilda 
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situationen. Vad som sades i många av intervjuerna var att learning by doing (lära av 

erfarenhet) gav den bästa lärdomen i att bemöta folk i sorg. Några informanter lyfte att de 

tog hjälp av experter på andra håll i samhället för att själva få information om hur de skulle 

ge stöd till medarbetaren.  

 

 Det är ju genom att du vågar att möta också, så du skaffar dig erfarenhet då. – I 4 

 

Många informanter nämnde att de som arbetsgivare inte kan hjälpa medarbetaren att 

komma ur sorgen, men i stället hjälpa genom att förmedla kontakt till exempelvis 

företagshälsovård. Att som arbetsgivare visa närvaro, hjälpa till med det praktiska samt 

underlätta vid återgången till arbetet efter en förlust visade sig vara uppskattat hos en del 

av informanternas medarbetare.  

 

Jag är inte utbildad för det, jag har inte den professionen, jag har inte den tiden, det är 

inte min uppgift, min uppgift är att förmedla kontakt till någon annan. – I 5 

 

Att hantera sörjande medarbetare upplevdes bland de flesta informanter som tungt, 

eftersom de behövde hitta en balans mellan att vara professionell och vara en medmänniska. 

En informant menade att för att hålla en professionell balans går det inte att vara alltför 

personlig men inte heller agera robotliknande. En informant nämnde att som arbetsgivare 

är det viktigt att försöka lösa den aktuella situationen så gott det går, ytterligare nämns att 

mod är väsentligt i en sådan situation. Flera informanter påpekade att förmågan att bottna 

och känna sig trygg i sig själv troligen är väldigt viktigt för att få mod till att närma sig 

medarbetaren i sorg.  

 

Annars tror jag faktiskt det viktigaste är att man liksom bottnar i sig själv och känner att 

man är trygg och att man vågar… det handlar väldigt mycket om mod i den här 

situationen, att liksom våga vara nära. – I 2 
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[…] och som chef också att acceptera att hur jobbigt det än är, så är det den här 

personens verklighet, den personens sanning, eh, och då kan man aldrig blunda för 

det.  – I 1 

 

För en del av informanterna var balansen mellan att vara arbetsgivare och vara en 

medmänniska viktig för att kunna stötta på rimligt sätt. Den balansen kunde vara svår att 

nå men samtidigt menade informanterna att de fortfarande hade ett ansvar att leverera för 

organisationen. 

 

Som chef hamnar man ganska mycket i det här, balansen mellan att stötta och omtanke 

kontra arbetet måste fortfarande bli gjort. – I 5 

 

[…] och det är väl lite jobbigt om man, om man är chef för en arbetsgrupp där en av 

medarbetare då, är i sorg eller om det har hänt just en av medarbetarna, att, att, man 

känner ju ett litet ansvar, som chef blir man ju ansvarig mer än för sina egna känslor. 

- I 3 

 

4.2.2 Styrdokument 

Resultatet visade att ingen av informanternas arbetsplatser hade någon form av 

styrdokument specifikt för när en medarbetares anhörig gått bort. På vissa arbetsplatser 

fanns det styrdokument angående när en medarbetare gått bort, som ibland användes som 

en vägledning även i andra fall av sorgehantering. På frågan om det skulle varit bra med 

någon form av styrdokument lyfte informanterna att det finns både för- och nackdelar. 

Några av informanterna ställde sig positiva till dessa dokument då det skulle ge en form av 

stöd och bas för arbetsgivarna att ha möjlighet att utgå ifrån.  

 

Ja men jag tycker det i och med att det är så pass sällan förekommande också så blir det 

att man som chef eller som medarbetare ska inte behöva lägga energi på att ta reda på 

det som är fakta utan det ska man kunna serva med och sen så kan man lägga fokus på 

det som tar den andra energin. – I 7 
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Däremot menade övriga informanter att det handlar mer om situationsanpassning och att i 

stunden reflektera över vad som behövs. De upplevde att det skulle vara svårt att skriva en 

checklista eftersom alla situationer är olika och sorgen är individuell, dock skulle det kunna 

vara en fördel för nya chefer att ha en mall att utgå ifrån. Vidare menade några av 

informanterna att ett skrivet styrdokument skulle riskera att eliminera det egna sunda 

förnuftet och dessutom riskera att ingen faktiskt skulle läsa dokumentet.   

 

[…] ja policyn är bra i bottnen, det ser snyggt ut liksom. Men där och då så tror jag att 

man, man behöver vara några styckna som bara ‘okej vad är viktigt nu, hur skulle den 

här personen vilja, vad är det för kontext?’  - I 5 

 

 […] det här med mänskligt bemötande kan man nog inte skriva ner så mycket om. Eller 

man kan skriva ner mycket men det handlar om att man kanske inte kan applicera det, 

på samma sätt. – I 1 

 

5. Diskussion 

I avslutande del ska resultatet diskuteras utifrån de tidigare nämnda teman; en hjälpande 

hand och arbetsgivarens formella roll. Syftet med aktuell studie är att undersöka hur 

arbetsgivare förhållit sig till en medarbetare som befunnit sig i sorg efter en nära anhörigs 

död och vilka eventuella styrdokument som finns till hands samt hur arbetsgivaren är 

förberedd inför liknande situationer. Förhoppningen är att besvara frågeställningen: Hur 

förhåller sig arbetsgivare till en medarbetare i sorg efter nära anhörigs död? 

 

5.1 Resultatsammanfattning  

Resultatet är sammanfattningsvis att arbetsgivaren bör agera genom att sträcka ut en 

hjälpande hand i form av stöd och flexibilitet för att möta medarbetarens behov. 



 

26 

 

Arbetsgivaren har även ett formellt uppdrag genom att agera vid medarbetares sorg utan att 

det finns bestämda rutiner kring detta. Resultat visar även att styrdokument kan vara 

relevant. I stora drag är resultatet presenterat i temana en hjälpande hand och 

arbetsgivarens formella uppdrag.  

 

5.2 En hjälpande hand  

Resultatet från den föreliggande studien visar att emotionellt stöd kan ha stor betydelse 

under en sorgeprocess. Cacciatore et al. (2021) kommer fram till liknande resultat, att 

emotionellt stöd är viktigt för den sörjande samtidigt som att inte agera som rådgivare. 

Likaså styrker tidigare forskning att olika former av stöd är viktigt för att den sörjande ska 

kunna bearbeta sin sorg genom en hälsosam sorgeprocess (Fyhr 1999). Om inte individen 

får vara öppen med sin sorg kan den hindras vilket kan leda till en ohälsosam sorgeprocess 

(Ibid). C.A.R.E modellen (Gilbert et al. 2021) visade även att det emotionella stödet är 

väsentligt hos den sörjande individen på arbetsplatsen. Författarna i föreliggande studie 

drar slutsatsen att emotionellt stöd eventuellt kan vara av stor vikt för att medarbetaren ska 

få så bra förutsättningar att genomgå en hälsosam sorgeprocess.  

 

Den föreliggande studiens resultat visar att sorgen oftast hanteras olika beroende på om 

sorgen även involverat en traumatisk kris. Tidigare forskning stärker föreliggande studies 

resultat då traumatisk kris och sorg ibland kan blandas ihop då de påminner mycket om 

varandra, men det är viktigt att förstå skillnaden och bemöta de olika (Fyhr 199). Utifrån 

den föreliggande studiens resultat samt tidigare forskning, tolkar författarna att det kan vara 

rimligt att anpassa stödet utifrån situation och vilken typ av sorg medarbetaren har, samt 

om sorgen även innefattar en traumatisk kris. Dessutom menar Cullberg (2006) att vid en 

sorg som involverar en traumatisk kris kan ett mer omfattande stöd behövas, där varje fas 

behöver beaktas. Slutsatsen som författarna till föreliggande studie drar är att det eventuellt 

kan vara nyttigt för en arbetsgivare att vara medveten om traumatisk kris samt dess olika 

faser.  
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Föreliggande studies resultat visar att sorg ses som individuellt och därför har stödet 

anpassats och hanterats och anpassats efter varje situation. Föreliggande studie belyser å 

ena sidan hur viktigt det kan vara med flexibilitet, men å andra sidan upplyser den en 

problematik om när en arbetsplats är för flexibel då detta kan utnyttjas. Gränsdragningen 

kan bli svår om en medarbetare tidigare har missbrukat arbetsgivarens tillit. Tidigare 

forskning påvisar samma resultat att en flexibel arbetsplats som kan tänka sig möta 

individens behov, i form av exempelvis obestämd ledighet eller flexibla arbetstider, är 

något som vanligtvis uppskattas och kan hjälpa individens sorgeprocess (Gibson, 

Gallagher, & Tracey 2011; Gilbert et al 2021; Hazen 2009). Föreliggande studies författare 

har ingen kännedom om tidigare forskning har belyst problematiken kring att medarbetare 

utnyttjat flexibiliteten samt problematiken kring gränsdragning hos arbetsgivaren. Dock har 

tidigare studier gett förslag på riktlinjer som arbetsgivare kan använda för att ge ett 

likvärdigt bemötande till medarbetarna (McGuinness, Gilbert et al. 2021). Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetet anpassas utifrån medarbetarnas fysiska och 

psykiska förutsättningar. Eftersom arbetsgivaren har en skyldighet enligt denna lag att 

anpassa arbetet drar författarna till föreliggande studie en slutsats att även vid en 

sorgeprocess kan arbetsgivaren behöva anpassa arbetet på sådant sätt att arbetsmiljön är 

tillfredsställande. Författarna tolkar det som att flexibilitet och anpassning, för att underlätta 

för medarbetaren, är en skyldighet snarare än en fin gest.  

  

5.3 Arbetsgivarens formella uppdrag  

Resultatet i den föreliggande studien visar att erfarenhet kan väga tyngre än utbildning när 

det berör bemötande av medarbetare i sorg. Resultatet visar även att bemötande kan gynnas 

av mod och att vara trygg i sig själv. Likaså menar Persson (1995) att om personen är trygg 

i sig själv är det lättare att leva sig in i en annan persons situation vilket ger empati som är 

bra att ha med sig vid bemötandet av sorg. Slutsatsen författarna i föreliggande studie drar 

är att arbetsgivaren kan behöva vara trygg i sig själv för att våga bemöta den sörjande.  
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Den föreliggande studiens resultat belyser ett eventuellt dilemma vid hantering av sorg på 

arbetsplatsen då det kan vara svårt att finna en balans mellan att visa empati som 

medmänniska och att ha ansvar för att organisationen levererar. Däremot menar tidigare 

forskning att om arbetsgivaren visar emotionellt stöd så kan detta leda till en produktiv 

organisation (Hazen 2009). Lundmark (2009) menar vidare att det är svårt för medarbetaren 

att komma tillbaka till arbetet efter sorg, men det underlättar om arbetsgivaren tar sig tid 

att lyssna in vad medarbetaren behöver. I den föreliggande studiens resultat kommer det 

fram att några informanter inte såg det som sin uppgift att lösa medarbetarens sorg eftersom 

de inte har den professionella behörigheten att göra det, utan i stället hänvisa till 

professionell hjälp. Likaså finner Cacciatore et al. (2021) att personer som är i sorg inte vill 

ha hjälp att lösa sin sorg, utan önskar mer emotionellt stöd såsom att någon lyssnar, har 

förståelse samt att själv ha möjligheten att uttrycka sina känslor. Författarna i föreliggande 

studie tolkar, genom resultatet samt tidigare forskning, att arbetsgivarens formella roll inte 

är att agera terapeut men att det kan finnas en stor vinning för organisation att visa ett stöd 

genom att bekräfta och lyssna på den sörjande medarbetaren.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att ingen av informanternas arbetsplatser har någon 

form av styrdokument för när en medarbetare förlorar en nära anhörig. McGuinness (2009) 

menar att de flesta chefer gärna vill hjälpa den sörjande men att det saknas riktlinjer för hur 

det ska göras. McGuinness (2009) tar i sin studie fram ett förslag på en policy med punkter 

som är viktiga att tänka på vid en medarbetares sorg, samtidigt som den ska anpassas utefter 

organisationen och arbetsgivarens förutsättningar. Likaså anser föreliggande studies 

informanter att någon form av styrdokument kan vara fördelaktigt men att det då kan 

fungera mer som ett underlag eftersom det annars finns risk att eliminera sunt förnuft samt 

att anpassa efter varje situation och individ.  

 

Som tidigare nämnt utgår C.A.R.E modellen från utgångspunkterna kommunikation 

anpassad arbetssituation, erkännande av sorgen, och till sist emotionellt stöd (Gilbert et. al 

(2021). Forskarna vill med modellen utforma en policy och menar även att arbetsgivaren 

vinner på att få en form av utbildning för att lättare kunna guidas av en eventuell policy 

(Ibid.). Författarna till föreliggande studie drar en slutsats om att ett eventuellt 
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styrdokument skulle kunna vara fördelaktigt till viss del, om den inte tar bort den mänskliga 

faktorn i form av att anpassa sig efter situationen.  Likaså, anser författarna, att 

styrdokumentet med fördel kan beröra punkterna likt C.A.R.E modellen, som även 

föreliggande studies resultat visar kan vara av stor vikt.  

6. Metoddiskussion 

Urvalet i studien är en styrka då alla informanter har erfarenhet, samt att ålder, kön, 

befattning och bransch varierar. Det var en aspekt som inte i förväg gick att förutspå eller 

bestämma då informanter anmälde sig frivilligt. En styrka vid intervjusituationerna är att 

författarna tog olika roller vid intervjun vilket bidrog till att en kunde fokusera på att 

observera samt anteckna det som intervjupersonen eventuellt missade (Alvesson 2011). En 

ytterligare styrka var en stor mängd material i form av långa intervjuer samt att författarna 

kodade och kategoriserade varje transkribering enskilt. Det bidrog till att egna tolkningar 

gjordes för att inte påverka resultatet. En svaghet med intervjusituationerna var dels att 

intervjuerna hölls digitalt, en del av kroppsspråket gick därför förlorat, och tekniska 

problem uppstod vid två intervjuer. Det kan ha påverkat vår förmåga att tolka och uppfatta 

situationen vilket kan ha påverkat vissa svar och därmed resultatet (Alvesson 2011). På 

grund av en del ohörbara ord i några intervjuer blev kodningen problematisk vid vissa 

tillfällen vilket kan ha påverkat resultatet (Ibid.).  

 

Författarna valde att ta med två informanter med upplevelser som sträcker sig längre än 

fem år, men inte mer än tio år. Eftersom studiens urvalskriterier var väldigt precisa hade 

författarna svårt att hitta deltagare som uppnådde alla krav. Därav fick författarna anpassa 

sig och bredda tidsintervallet och argumenterar därmed för att tio år fortfarande anses som 

nutid, eftersom kollektivavtalets regleringar (32 § AB 20) varit desamma under denna 

period (Haglund & Thorin 2010) och därav anser författarna att situationerna kan jämföras.  

 

Studiens tillförlitlighet baseras på följande fyra punkter trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman 2018). Valet att använda kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer berodde på studiens frågeställning samt syfte. 
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Intervjuguiden var utformad på sådant sätt att kunna svara på studiens syfte, vilket ökar 

studiens trovärdighet (Ibid.).  

 

Forskningens trovärdighet baseras på hur troliga eller sannolika resultaten är. Om 

forskningens data har en tillräcklig bredd, teoretisk mättnad, samt analyserats på ett 

metodiskt korrekt sätt går det att hävda att slutsatsen är trovärdig (Ibid.). Författarna till 

föreliggande studie upplever att tillräckliga data har samlats in eftersom en teoretisk 

mättnad uppnåddes vilket bidrar till studiens trovärdighet. För att ytterligare stärka studiens 

trovärdighet utförde författarna två pilotintervjuer för att säkerställa språkets kvalité samt 

att frågorna ställdes på ett neutralt sätt för att inte leda eller påverka informanterna (Bryman 

2018; Dalen 2015). Dessutom är citat medtagna i presentationen av resultatet för att 

ytterligare stärka studiens trovärdighet (Bryman 2018).  

 

Skulle samma studie utföras av andra författare, med samma eller andra informanter eller 

vid en annan tidpunkt hade troligen resultatet sett liknande ut, med en eventuell variation 

eftersom det är ett väldigt känsligt och därav individuellt ämne. Författarna till den 

föreliggande studien menar därför att överförbarheten och pålitligheten är god dessutom 

bestod urvalet av deltagare med erfarenhet och varierat kön, ålder och befattning (Bryman 

2018). Resultatet går inte att generalisera (Ibid.) till alla organisationer och arbetsgivare i 

Sverige eftersom vi undersökt arbetsgivarnas egna upplevelser med syfte att få en inblick 

snarare än en överblick.   

 

Båda författarna har erfarenhet av sorg samt varav den ena har upplevt närståendes bortfall 

som anställd. Därav går det inte att utesluta att författarna haft en förförståelse samt 

förutfattad mening (Bryman 2018). Ett antagande som författarna hade var att arbetsgivare 

saknade kunskaper i att hantera sorg efter nära anhörigs död. Dessutom fanns ett antagande 

om att begreppet nära anhörig skulle vara en problematik eftersom definitionen av 

begreppet kunde upplevas väldigt begränsat. Författarna försökte vara så neutrala som 

möjligt under intervjuerna, och med hjälp av öppna frågor inte lägga egna värderingar och 

antaganden, vilket gav studien konfirmerbarhet (Bryman 2018).  
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7. Slutord  

7.1 Slutsats  

Svaret på studiens frågeställning är att alla arbetsgivare i studien har gett någon form av 

stöd. Resultatet visade att arbetsgivarna generellt utgår utifrån varje situation och agerar 

därefter. Problematiken som författarna ser det är att ansvaret läggs på den enskilde 

arbetsgivaren och inte på organisationen. Därav skulle ett styrdokument vara fördelaktigt, 

dels för att visa vad medarbetare har rätt till och att inte allt ansvar läggs på arbetsgivaren. 

Samtidigt kommer studien fram till att ett styrdokument inte räcker för alla situationer, 

eftersom arbetsgivaren måste utgå från egen förmåga och egna erfarenheter, men det kan 

användas som en utgångspunkt. Föreliggande studie tillför en ny synvinkel som belyser en 

problematik om att medarbetare kan komma att utnyttja arbetsgivarens goda vilja, som 

enligt författarnas kännedom inte berörs i tidigare forskning. Författarna anser att likt en 

god arbetsmiljö kan en medarbetare kräva en grundtrygghet på sin arbetsplats, det ska inte 

spela någon roll vilken arbetsgivare medarbetaren har. 

7.2 Framtida forskning 

I framtida forskning hade en enkätstudie varit fördelaktigt för att få en generaliserad bild 

av hur organisationer är förberedda med styrdokument inför medarbetares sorg efter nära 

anhörigs död. I en enkät hade det varit problematiskt att samla in upplevelser, det skulle i 

sådana fall ses som ett tillägg till kvalitativa intervjuer. Författarna belyser att det saknas 

svenska studier kring ämnet och att detta kan vara en problematik vid jämförandet eftersom 

lagstiftningar et cetera varierar i olika länder.  

Framtida studier om ämnet bör även inkludera medarbetares upplevelser av bemötande från 

sin arbetsgivare vid en nära anhörigs död. Aktuell studie har begränsat sig till endast 

arbetsgivarperspektivet på grund av omfattningen och tidsramen, dock är författarna väl 

medvetna om vikten av att även inkludera medarbetarens perspektiv.   
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Bilaga 1 (Intervjuguide)  

 

Information till deltagarna om studien och dess syfte 

Studiens preliminära titel är “Sorgen möter arbete” och studiens syfte är att undersöka hur 

arbetsgivare förhåller sig till en anställd som befinner sig i sorg efter en nära anhörigs 

död, samt vilka rutiner som eventuellt finns. Dagens intervju förväntas ta cirka 45 

minuter, jag kommer intervjua och X kommer anteckna samt eventuellt flika in med 

frågor. Vi antar du läst informationsbrevet? 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du väljer själv om och när du vill avbryta. 

Vi behandlar materialet konfidentiellt och ditt namn eller vilken organisation du arbetar 

på kommer inte att tas med. När uppsatsen är klar kommer den publiceras i en databas för 

uppsatser och vara sökbar på internet. 

 

Vi vill spela in intervjun (endast ljud) och vi kommer att radera ljudfilen efter godkänt 

arbete - OK?  

Har du fyllt i samtyckesblanketten som vi har skickat till dig? 

Har du några frågor eller funderingar innan vi sätter i gång intervjun? 

Inspelning börjar 

 

Bakgrundsfrågor  

Kan du berätta lite om dig själv 

Vilken bransch arbetar du inom?   

Hur lång erfarenhet har du inom din ledarroll?  

 

Sorg 

Hur skulle du själv beskriva ordet sorg? 
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Vad tror du att arbetsplatsen har för betydelse för den sörjande?  

 

Upplevelsen 

Vi intervjuar ju dig för att du bemött en anställd i sorg, har det hänt fler än en gång att du 

hanterat en sådan situation?  

Hur har upplevelsen varit för dig?  

 

Nära anhörig  

Hur definierar er organisation nära anhörig i detta fall? (om du vet) 

Har du upplevt en problematik kring detta, exempelvis nära vän, bonusbarn med mera 

Beroende på svar: hur har ni hanterat detta? Var dras gränser? 

 

Nuvarande policys  

Har din arbetsplats några rutiner eller policys för hur man som chef ska bemöta 

människor som har drabbats av en nära anhörigs död? 

Vet du om ni har något speciellt som regleras i ert kollektivavtal kring ledighet osv?  

Erbjuder er organisation annan form av stöd till medarbetaren i sorg? 

(ex. någon företagshälsovård, samtalshjälp/psykologhjälp, kyrka eller annan organisation) 

Har det funnits tillfällen där en medarbetare i sorg efter nära anhörigs död behövt fler 

dagar ledigt än det som regleras i era kollektivavtal? 

 

Arbetsgruppen 

Informeras kollegor om den sörjande och hens situation? Varför/varför inte?  

Finns det någon information för anställda att ta del av för hur man bemöter en kollega i 

sorg?  
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Krav/utmaningar  

Vad tror du är viktigt att tänka på vid bemötandet av en medarbetare som varit med om en 

förlust? 

Har du erfarenhet av någon utbildning i att hantera sörjande människor eller liknande 

svåra samtal/situationer 

Något som organisationen har gett dig?  

 

Arbetsorganisationen 

Anser du att din arbetsplats kunde bli bättre på något när det gäller sorgehantering? 

- Hur ser resurserna ut för att ge individuellt stöd för den sörjande? 

 

Övrigt  

Sammanfattning av intervjun / Har vi uppfattat allt rätt? 
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Bilaga 2 (Informationsbrev) 

 

Sorgen möter arbetet  

– En studentuppsats om hur arbetsgivare möter anställda i sorg 

 

Vi är två studenter som heter Tekla Flote och Mona Høgsborg, som studerar vårt sista år 

på personal- och arbetslivsprogrammet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi valt 

att undersöka hur organisationer förhåller sig till medarbetare som befinner sig i sorg efter 

att en nära anhörig gått bort (med nära anhörig menar vi make, maka, registrerad partner, 

sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor och farföräldrar). För att 

undersöka detta vill vi komma i kontakt med arbetsgivare, chefer eller andra med 

personalansvar som någon gång behövt hantera medarbetare i en sorgeprocess under de 

senaste fem åren. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationer i dagsläget 

förhåller sig till medarbetare i sorg och hur detta hanteras genom eventuella policys, 

rutiner et cetera. Vi önskar också att undersöka vilka förutsättningar chefer har för att 

underlätta för medarbetare i sorg.  

Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. Personer och organisationer kommer inte 

framträda med sina namn. Vi vill spela in intervjun, men ljudfilen kommer raderas när 

uppsatsen är godkänd. Deltagandet är som sagt helt frivilligt och det går att avbryta när 

som helst under arbetets gång. Resultatet vi får fram i undersökning kommer redovisas i 

ett utbildningssyfte och kommer därför publiceras i en databas, som även är 

högskolegemensam, som en kandidatuppsats och vara sökbar på internet. Du kommer att 

få fylla i samtyckesblankett innan intervjun.  

Är du privatperson och intresserad av att delta, är det bara att kontakta oss på någon utav 

våra mailadresser nedan. Är du företrädare för en organisation ber vi er kontakta oss så att 

vi kan komma överens om hur vi kan gå vidare för att hålla konfidalitet.  

Vi önskar utföra intervjuerna mellan vecka 6-8. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Vi är 

flexibla och anpassar oss efter var det passar er bäst att ha intervjun. Med tanke på 

pandemin kan vi även hålla intervjuerna digitalt. Har ni några frågor om deltagandet eller 

undersökningen kan ni höra av er till oss.  
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Vi hoppas och skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja delta i vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar.  

 

Tekla Flote   teklaflote@gmail.com  

Mona Høgsborg monamaria_33@hotmail.com  

 

Handledare:  

Cornelia Wulff Hamrin cornelia.wulff_hamrin@hkr.se  

Elin Ekelund  elin.ekelund@hkr.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 (Inlägg på LinkedIn) 

mailto:teklaflote@gmail.com
mailto:monamaria_33@hotmail.com
mailto:cornelia.wulff_hamrin@hkr.se
mailto:elin.ekelund@hkr.se
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Sorgen möter arbetet 

- En studentuppsats om hur arbetsgivare möter anställda i sorg 

 

Vi är två studenter som heter Tekla Flote och Mona Høgsborg, som studerar vårt sista år 

på personal- och arbetslivsprogrammet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi valt 

att undersöka hur organisationer förhåller sig till medarbetare som befinner sig i sorg efter 

att en nära anhörig gått bort (med nära anhörig menar vi make, maka, registrerad partner, 

sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor och farföräldrar).  

   

Inför vår framtida HR-roll önskar vi lära oss hur man kan stötta anställda på arbetsplatsen  

som befinner sig i sorg. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationer i 

dagsläget förhåller sig till medarbetare i sorg och hur detta hanteras genom eventuella 

policys, rutiner et cetera. Vi önskar också att undersöka vilka förutsättningar chefer har 

för att underlätta för medarbetare i sorg.  

 

Vi söker nu deltagare med personalansvar som någon gång under de senaste fem åren har 

behövt hantera medarbetare i sorg efter en nära anhörigs död. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och deltagandet är konfidentiellt, namn på organisation och person kommer ej 

anges. Läs bifogat informationsbrev. Är du privatperson är det bara att kontakta oss om 

du är intresserad av att bli intervjuad på mailadresser nedan. Är du företrädare för en 

organisation ber vi er kontakta oss så att vi kan komma överens om hur vi kan gå vidare.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Vi hoppas och skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja delta i vår studie. 

 

Dela gärna inlägget. 

 

Bästa hälsningar,  

 

Tekla Flote teklaflote@gmail.com  

Mona Høgsborg monamaria_33@hotmail.com 

mailto:teklaflote@gmail.com
mailto:monamaria_33@hotmail.com
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Bilaga 4 (Inlägg på Facebook) 
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Sorgen möter arbetet  

- En studentuppsats om hur arbetsgivare möter anställda i sorg 

Vi är två studenter som heter Tekla Flote och Mona Høgsborg, som studerar vårt sista år 

på personal- och arbetslivsprogrammet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi valt 

att undersöka hur organisationer förhåller sig till medarbetare som befinner sig i sorg efter 

att en nära anhörig gått bort (med nära anhörig menar vi make, maka, registrerad partner, 

sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor och farföräldrar).  

Inför vår framtida HR-roll önskar vi lära oss hur man kan stötta anställda på arbetsplatsen 

som befinner sig i sorg. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationer i 

dagsläget förhåller sig till medarbetare i sorg och hur detta hanteras genom eventuella 

policys, rutiner et cetera. Vi önskar också att undersöka vilka förutsättningar chefer har 

för att underlätta för medarbetare i sorg.  

Vi söker nu deltagare med personalansvar som någon gång under de senaste fem åren har 

behövt hantera medarbetare i sorg efter en nära anhörigs död. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och deltagandet är konfidentiellt, namn på organisation och person kommer ej 

anges.  

Är du privatperson är det bara att kontakta oss via mailen nedan. Är du företrädare för en 

organisation ber vi er kontakta oss så att vi kan komma överens om hur vi kan gå vidare.  

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Vi hoppas och skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja delta i vår studie. 

Dela gärna inlägget. 

Bästa hälsningar,  

Tekla Flote teklaflote@gmail.com  

Mona Høgsborg monamaria_33@hotmail.com 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Hej *namn på organisation*!  
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Sorgen möter arbetet 

- En studentuppsats om hur arbetsgivare möter anställda i sorg 

Vi är två studenter som heter Tekla Flote och Mona Høgsborg, som studerar vårt sista år 

på personal- och arbetslivsprogrammet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete där vi valt 

att undersöka hur organisationer förhåller sig till medarbetare som befinner sig i sorg efter 

att en nära anhörig gått bort (med nära anhörig menar vi make, maka, registrerad partner, 

sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor och farföräldrar).  

Inför vår framtida HR-roll önskar vi lära oss hur man kan stötta anställda på arbetsplatsen 

som befinner sig i sorg. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationer i 

dagsläget förhåller sig till medarbetare i sorg och hur detta hanteras genom eventuella 

policys, rutiner et cetera. Vi önskar också att undersöka vilka förutsättningar chefer har 

för att underlätta för medarbetare i sorg.  

Vi söker nu deltagare med personalansvar som någon gång under de senaste fem åren har 

behövt hantera medarbetare i sorg efter en nära anhörigs död. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och deltagandet är konfidentiellt, namn på organisation och person kommer ej 

anges. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja dela vårt 

informationsbrev (som är bifogat) med era chefer, kanske via ett intranät? Så att de 

som eventuellt är intresserade av att bli intervjuade själv kan höra av sig till oss, för 

att hålla det konfidentiellt.  

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Vi hoppas och skulle vara väldigt tacksamma om ni vill hjälpa oss.  

Bästa hälsningar,  

Tekla Flote                     teklaflote@gmail.com  

Mona Høgsborg             monamaria_33@hotmail.com 

Bilaga 7 (Samtyckesblankett) 

mailto:teklaflote@gmail.com
mailto:monamaria_33@hotmail.com
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Sorg möter arbetet 

 – En kvalitativ studie om hur arbetsgivare möter anställda i sorg 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor.  

☐   Jag samtycker till att delta i studien Sorg möter arbetet – En kvalitativ studie om hur 

arbetsgivare möter anställda i sorg 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet om studien.    

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


