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Abstract  

 

The purpose of this study is to examine how the identity of teenagers is affected by the loss of 

a parent as well as what coping strategies support identity development. The reactions the 

teenagers exhibit, in such circumstances, will also be examined. To accomplish this,  a theory 

package was created, comprising theories in developmental psychology, identity work, coping 

and theory of grief reactions of children and teenagers. This package provided a broad 

perspective, which facilitated the analysis. Furthermore, it made it easier to address the 

purpose and the issue of the analysis. In this study, three fictional books, that deal with the 

subject, have been used. In the books, the teenagers share their experiences and life stories. 

By doing a content analysis, the centeral themes and events could be identifyed. The themes 

of the books were hermeneutically interpreted.  

The conclusions from this study are that the fictional teenagers feel as if they have lost a 

part of themselves after the event of death. The most frequently exhibited reaction is that they 

refuse to believe that one of their parents is dead, through preservation coping. When the 

teenager realizes that this preservation coping strategy fails, he or she is forced to change 

strategy. The development of the teenagers identity is stalled; there is a risk that the teenagers 

sorrow interferes with various developmental stages during adolescence. For this development 

to resume, the teenager has to decide which coping strategy to use to cope with the loss of a 

parent.  

 

Keywords: teenagers, dead parents, coping, reactions, identity development 
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1 Inledning 
 

1.1 Inledning 

  
Uppsatsen handlar om hur identitetsutvecklingen hos tre fiktiva tonåringar påverkas av att en 

förälder dör. Anledning till att jag vill fördjupa mig inom detta är för att jag studerar till 

ämneslärare för gymnasieskolan och kommer att möta tonåringar i min framtida yrkesroll. 

Risken finns att någon av mina framtida elever drabbas av en förlust. Genom min uppsats kan 

jag skapa en förståelse för tonåringarna som drabbas av att en av föräldrarna dör. Jag kan även 

förstå hur tonåringarna kan hantera sin sorg samt hur de skulle kunna reagera. Således kan jag 

finnas där för att stödja dem. Mitt intresse för tonåringar som förlorar en förälder har även 

väckts genom film och skönlitteratur, eftersom detta är ett ämne som berört mig. Vi kanske 

inte tänker på det, men döden ligger nära till hands i vår vardag genom medier. I stort sett 

dagligen går det att läsa i olika medier om krig och misär bland världens befolkning.  Det går 

att läsa om familjer som splittras, och där barn och tonåringar har förlorat en eller två av sina 

föräldrar i krig eller fattigdom. I Sverige har vi andra förhållanden, vi har exempelvis inte 

krig, ändå finns det barn och tonåringar som drabbas av att någon av deras föräldrar dör. 

Något som troligen är mycket traumatiskt för dem. 

Barns och tonåringars sorg är lika intensiv som vuxnas, men barn och tonåringar sörjer 

inte på samma sätt som vuxna gör. Den paniken, smärtan, skräcken och förvirringen, som 

uppstår hos barn och tonåringar, när de har mist en förälder går inte att likna vid vuxnas 

känslor vid sorg. För barn och tonåringar försvinner den tryggheten som föräldrar ger, samt de 

stöd för tonåringens identitetsutveckling (Gyllenswärd, 1997). Jag anser att det är viktigt för 

de vuxna runt omkring tonåringen att vara medveten om detta, så att tonåringen kan få det 

bästa stödet.  

Jan Hermansson skriver i boken Den religiösa människan att det finns få människor 

som går igenom livet utan att möta någon form av kris (Geels et al, 2012). Kriserna kan vara 

mer eller mindre dramatiska. För att hantera en kris använder sig människor av coping, en 

modell för individer över hur de skall hantera sin kris (ibid). För tonåringar är förlusten av en 

förälder väldigt traumatisk, och utlöser en stress för dem. Tonåringen behöver således 

använda sig av någon copingstrategi, för att bemästra denna stress som dödsfallet utlöser. 

Föräldrarna är även en viktig del av identitetsutvecklingen hos tonåringar, och den här 

uppsatsen berör hur tonåringars identitetsutveckling påverkas vid förlust av en förälder.  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med studien är att jag vill undersöka hur identitetsutvecklingen hos tre fiktiva 

tonåringar påverkas vid förlust av en förälder, samt vilka copingstrategier som stödjer 

identitetsutvecklingen hos dem efter förlusten. Jag vill även i min studie undersöka vilka 

reaktioner dessa tre fiktiva tonåringar kan visa efter förlusten.  

 

1.3 Frågeställningar 

  
1. Vad kännetecknar den psykologiska identitetsutvecklingen hos tre fiktiva tonåringar?  

2. Hur påverkas dessa tre fiktiva tonåringars psykologiska identitetsutveckling vid en förlust 

av en förälder?   

3. Vilka reaktioner visar dessa tre fiktiva tonåringar vid förälderns dödsfall? 

4. Vilka copingstrategier använder sig dessa tre fiktiva tonåringar av vid förlusten av en 

förälder? 



6 
 

4a. Finns det religiösa copingstrategier som dessa tre fiktiva tonåringar använder 

sig av vid förlust av en förälder?  

5. På vilket sätt är de använda copingstrategierna ett stöd för identitetsutvecklingen hos dessa 

tre fiktiva tonåringar?  

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att avgränsas till material som redan är publicerat, eftersom jag i en C2 

uppsats inte ska samla in något eget empiriskt material, således är detta en kvalitativ studie.  

Mitt material som jag har valt är tre skönlitterära verk som skildrar tre fiktiva tonåringars 

upplevelser om hur det är att förlora en förälder. Dessa upplevelser kommer till viss del ha en 

existentiell karaktär i och med att just dessa fiktiva tonåringar har tankar och funderingar 

kring döden och existentiella frågor. Uppsatsen är av karaktären religionspsykologisk och 

kommer beröra hur copingstrategier stödjer tonåringars psykologiska identitetsutvecklingen 

vid förlust av en förälder.  Jag kommer inte att studera den biologiska identitetsutvecklingen 

hos tonåringarna. Jag kommer att fokusera på tonåringar i åldern 12- 19 år.  

Eftersom jag endast kommer att studera tre fiktiva tonåringar går det inte att 

generalisera till en större population, eller till verkliga tonåringar.  Min uppsats kan ses som 

ett exempel på hur  tonåringar skulle kunna reagera, hantera och påverkas vid en förlust av en 

förälder. De fiktiva individuella berättelserna går endast att förstå utifrån ett individuellt 

perspektiv, eftersom alla individer reagerar, hanterar och påverkas på olika sätt.   

Med hjälp av en innehållsanalys kommer jag att kunna förstå texterna innehållsmässigt. 

Jag kommer endast att fokusera på de fiktiva tonåringarnas  berättelser som berör dödsfallet, 

hanteringen av dödsfallet, identitetsutveckling, reaktioner, föräldrarnas roll samt 

copingstrategier. Andra  teman som  dyker upp och som inte berör mitt syfte eller mina 

frågeställningar kommer jag inte att analysera.    

Jag har valt att skapa ett teoripaket för att således kunna tolka och analysera flera delar i 

och med att mitt syfte är komplext och behöver ha olika teorier som berör coping, 

identitetsutveckling hos tonåringar samt reaktioner som tonåringar kan uppvisa efter 

dödsfallet. Den teorin jag har valt är en blandning av teori som utgår från tonåringar för att få 

tonåringars perspektiv blandat med teori som utgår från vuxna. Blandningen mellan dessa 

teorier är för att skapa en helhetsbild. Meningen med min studie är inte att komma fram till 

någon ny teori, utan att med hjälp av teorin som existerar idag kunna tolka mitt material.  

 

1.5 Begrepp 
 

Identitet: är en subjektiv upplevelse hos den enskilda individen som kännetecknas av känslan 

’’ jag är jag’’. Den mest centrala egenskapen av identitet är en inre känsla av att vara en och 

samma person, en känsla av kontinuitet i tid och rum, oavsett kontexten. Identitet är 

individens medvetenhet och förståelse för sig själv. Kroger (2006) menar på att när unga 

vuxna ska beskriva sin egna vuxna identitetsuppfattning fokuserar de antigen på en inre 

känsla eller den sociala kontexten. Den inre känslan innebär att individen är självständig och 

har en ansvarskänsla medan den kontextuella uppfattningen handlar om att i samspel med 

omgivningen hitta sin identitet (Kroger, 2006). 

 

Identitetsutveckling:  är beroende av två förhållanden, dels att individen behöver utforska 

omgivningen och sig själv, för att kunna testa olika roller, dels ta ställning till dem (Marcia, 

2006). 

Identitetskris: är en period hos en ung människa, när hen väljer mellan olika meningsfulla 

möjligheter. Det är en kris i betydelsen av livsval (Marcia, 2006). 
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Kultur: är summan av människans gemensamma verklighetsuppfattnigar, sociala normer, 

ideologiska övertygelser, sedvänjor samt hur dessa manifesteras i olika former av 

institutioner. Kultur är individens tanke- och livsmönster (Sander & Andersson, 2010). 

 

Religion: är vad människor tänker och gör med en övertygelse av en existensen av något 

’’absolut’’ eller ’’heliga’’ svar. Religion är sociala konstruktioner inom kulturen. Både 

kulturer och religioner är processer och icke statiska (Sander & Andersson, 2010). 

 

 

1.6 Litteraturöversikt 
 

Den första litteratursökningen gjorde jag i Google Scholar den 21 november 2013 för att 

komma in i mitt ämne och få idéer till vad jag skulle kunna göra. De nyckelorden som jag 

använde mig av var: tonåringar + förlust av förälder vilket gav 4 860 stycken träffar, 

tonåringar + reaktioner + dödsfall vilket gav 5 700 stycken träffar. Jag avgränsade mig 

ytterligare genom att välja de från 2010 fram till idag. Vilket ledde till att tonåringar + förlust 

av förälder vilket gav 1 940 stycken träffar och tonåringar + reaktion + dödsfall vilket gav 2 

410 stycken träffar. Dessa sorterades efter relevans, och jag valde att läsa abstracten för de 

100 första. För att leta efter tidigare forskning, teorier etc. har jag granskat referenslistorna i 

de tidigare vetenskapliga artiklarna.  

Den andra sökningen gjorde jag i Uppsala Universitets databas den 22 november 2013. 

Jag avgränsade mig till artiklar som var skrivna från 1990 fram till idag. Jag skapade 

nyckelorden utifrån mina frågeställningar och syfte. När jag har sökt på mina nyckelord har 

jag sedan fyllt i kategorierna ’’Artiklar från vetenskapligt granskade publikationer’’ samt 

’’Nyast först’’. Mina nyckelord som jag sökte på:  
 

 Adolescents + death of a parent gav 53 328 träffar 

  Adolescent + Grief gav 9 510 träffar 

  Adolescent + development + psychology gav 196 943 träffar, 

  Identity + teenagers + grief gav 1 653 träffar 

  Grief + reaction + teenage gav 997 träffar 

  Grief + reaction + adolescent gav 4 973 träffar 

  Coping with death & grief + teenage gav 460 träffar 

 

När jag använde mig av samma nyckelord fast på svenska, fick jag få träffar, samt träffar som 

inte passade mitt syfte och frågeställning. Mina nyckelord på engelska är relativt breda, vilket 

innebär att jag även fick träffar som inte stämde in på mitt syfte och frågeställningar. Jag fick 

även träffar som endast behandlade ett av nyckelorden, exempelvis endast ’’grief’’, vilket var 

ett problem eftersom detta ökade träffmängden. Jag upplevde det som svårt att hitta relevanta 

artiklar i och med det stora antalet träffar. För att kunna sålla läste jag de 150 nyaste 

abstracten, och fokuserade på nyckelorden som: Tonåring, döda föräldrar, coping och 

identitet. Jag fokuserade även på artiklar som var generella, eller artiklar som gav råd till 

yrkesgrupper som jobbar med sorg och tonåringar. Men det jag fokuserade allra mest på var 

artiklar som behandlar temat döda föräldrar och  tonåringar. Artiklar som behandlade 

förlusten av en vän, syskon eller mor- och farföräldrar valdes bort. Nu kommer jag att 

presentera den tidigare forskningen. 

  

Copingstrategier och utvecklingsstadier 

Masterson (2012) har gjort en kvalitativ fenomenologisk studie som hon senare publicerat i 

The Journal of School Nursing, studien är genomförd I USA. Masterson intervjuar personer, 
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som i vuxen ålder, får berätta om sina erfarenheter i skolan efter förlusten av en förälder. 

Deltagarna var över 19 år, och/eller förlorat sin förälder tre år tidigare. Sammanlagt 

intervjuades 14 personer, var av 2 män och 12 kvinnor.  Intervjun varade i 30 minuter, och 

genomfördes ansikte-mot-ansikte. För att identifiera deltagarnas erfarenheter använde sig 

Mastersson av öppna intervjufrågor. Tiden mellan dödsfallet och intervjun skilde sig mellan 3 

till 43 år. Båda männen, och nio av kvinnorna förlorade deras pappor, två av kvinnorna 

förlorade sin mamma. De återstående kvinnorna förlorade båda föräldrarna inom en två års 

period. Masterson delar in tonårstiden mellan 13 och 19 år.  I studien framkommer fem olika 

känsloteman som tonåringarna känner i samband med dödsfallet: Chock/känslolöshet 

(schook/numbness), sorg/depression (sadness/depression), ensamhet/isolering 

(loneliness/isolation), ilska/skuld (anger/guilt), rädsla/oro (fear/worry/concern). Masterson 

kunde identifiera tre andra teman, som hon sedan kombinerade till ett övergripande tema: 

Erfarenheten i skolan från att förlora en förälder är individuell och unik för varje individ 

(tema 1), för att kunna hantera förlusten vill tonåringen att det ska ske med respekt från 

omgivningen (tema 2), samtidigt som de inte vill bli behandlade annorlunda, även om de 

känner sig annorlunda (tema 3). I sin rapport kommer Masterson fram till olika 

copingstrategier som tonåringarna valde att använda sig av. Den copingstrategi som de flesta 

använde sig av var att dela sina känslor med någon de litade på. Fysisk träning var en 

copingstrategi som flera av tonåringarna använde sig av.  För vissa hjälpte det att ha ett 

fullspäckat schema, eller att använda sin kreativitet, som att måla eller skriva. Andra använde 

sig av destruktiva copingstrategier för att kunna hantera sin sorg, som exempelvis konsumtion 

av alkohol, användning av droger eller utveckling av anorexia. En av de intervjuade 

personerna berättade att efter faderns död hade denne promiskuöst sex. Två andra personer 

erkände att de försökt kontrollera sina pojkvänners beteende, som ett sätt att hantera sorgen 

efter faderns död. Masterson kom fram till att tonåringar som inte får stöd hemifrån, vänder 

sig till skolan istället för stöd.  

Christ, Siegel och Christ (2002) publicerade en studie i The JAMA Network som är 

gneomförd i Storbritannien. I artikeln använder författarna sig av ett fall, tonåringen Robert S, 

14 år, vars mamma dör i cancer. Författarna diskuterar hur vårdpersonal kan förbereda 

föräldrarna, i hur föräldrarna kan stödja sina tonåringar i sorgearbetet. De använder rådande 

forskning inom ämnet som de applicerar på fallet Robert S. Artikeln är en kvalitativ studie. 

Artikeln är fokuserad på ’’förväntad död’’, från diagnos till döden och dess efterdyningar. 

Rädslan hos tonåringarna att glömma sin förälder är stor, därför är det viktigt att tala om den 

döde. Utifrån fallstudien ges tips om hur föräldrar och andra vuxna kan stödja tonåringars 

copingstrategier.  De har valt att dela upp tonårstiden i två faser, 12-14 år och 15-17 år. 

Anledning till detta, anser författarna, är att tonåringar och barns reaktioner är präglad av 

vilken utvecklingsfas de befinner sig i. I åldern 12-14 år kan det behövas mer hjälp i hemmet, 

vilket kan krocka med tonåringens utvecklingsuppgifter som bl.a. är att bli accepterad av 

kompisar, att dra känslomässigt ifrån sig föräldrarna och att uppnå känslomässig 

självständighet. Den tidiga tonårstiden karaktäriseras av ambivalenta uttryck för beroende och 

självständighet, de kan bli mer själviska och egocentriska. Detta kan skapa/utlösa konflikter 

inom familjen. I åldern 15-17 år är en tonåring mer begränsad i sina känslor och har mer 

förståelse för situationen. Tonåringarna har en avancerade kognitiv förmåga att tänka kring 

döden, som börjar likna vid de vuxnas kognitiva förmåga. Sorgen kan även vara mer 

ihållande. Unga tonåringar kan vilja dra sig undan riter (ex. begravningar) medan äldre 

tonåringarna kan vilja ta med en kompis som stöd. Att uttrycka känslor och dela dem med 

jämnåriga och vuxna är något som hjälper dem att återgå till sitt ’’normala liv’’. Några 

reaktioner efter förlusten kan vara, ilska, koncentrationssvårigheter och en känsla av 

hjälplöshet. Unga tonåringar fruktar att visa sina känslor offentligt, och en av deras största 

rädsla är att uppfattas som "annorlunda" av sina kamrater. Författarna diskuterar även om 
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reconstitution, de anser att reconstitution är en lyckad copingmetod. Enligt dem handlar det 

om att tonåringarna ändrar sin syn på sig själv, och på sina relationer till den förälder som 

dog, samt till den kvarlevande föräldern. Framgångsrik reconstitution innebär en minskning 

av den intensiva sorgen. De kommer fram till att coping är komplext och att det är en 

individuell process för varje tonåring. Framgångsrik reconstitution innebär att den 1) ingriper 

i processen av sörjandet, 2) förändrar relationen till den döde föräldern och den kvarlevande 

föräldern, och 3) övervinner hinder för att uppfylla de olika utvecklingsuppgifterna. Råd som 

författarna ger till föräldrarna är att de ska uppmuntra tonåringar att hantera sin sorg med 

hjälp av olika copingstrategier som; musik, poesi, drama, att besöka minnesplatser samt att 

delta i ritualer.  

 

Föräldrarnas roll 

Foster (1990) publicerade en bok i Sverige där hon skildrar hur barn och tonåringar 

påverkas av att mista en förälder. Foster delar med sig av sina kliniska erfarenheter 

kring detta eftersom hon möter tonåringar i sitt arbete, samt använder sig av tidigare 

forskning för att stärka sin åsikt. Boken är en kvalitativ studie. Boken är till för vuxna 

som antigen jobbar med tonåringar eller är förälder till en tonåring.  Foster anser att 

tonåringar drabbas väldigt hårt av att förlora en förälder i och med att den kvarlevande 

föräldern oftast är upptagen med sin egen sorg. Den kvarlevande föräldern tappar sin 

auktoritet och kraft, och således kan tonåringen känna sig föräldralös. Tonåringar 

behöver ha en kraft som de kan frigöra sig ifrån, och en avsaknad av detta kan medföra 

konsekvenser i tonåringens utveckling. Tonåringarna kan söka sig till någon annan för 

trygghet, genom att exempelvis söka sig till politiska organisationer eller olika gäng.  

 

Reaktioner efter dödsfallet 

Harris (1991) genomförde en deskriptiv studie i San Fransico, där 11 deltagare deltog, 6 

pojkar och 5 flickor, med åldrar från 13 till 18 år och de följdes under ett år. 

Semistrukturerade intervjuer användes i kombination med standardiserade 

självrapportsåtgärder. Dessa standardiserade självrapportsåtgärder som användes i 

studien var: a) Children Depression Inventory (CDI), där deltagaren sätter ett betyg av 

svårighetsgraden av depressiva symptom, b) Achenbach Youth Self-Report (YSR), där 

deltagaren sätter poäng vilket återspeglar beteendeproblem samt  interna och externa 

personlighetsegenskaper, c) Impact Event Scale ( IES ), som används av vuxna och är 

en självrapport om stressymptom.  Studien kompletterades även med rapporter från 

lärare, där de fyllde i formuläret Teacher's Report Form of the Child Behavior 

Checklist. Den kvarlevande föräldern intervjuades i början av studien, efter 7 månader 

och efter 13 månader. De fyllde även i formuläret Impact of Event Scale, och Beck 

Depression Inventory (BDI). Deltagarna intervjuades vid rekrytering, 7 månader och 13 

månader efter förälderns död. Generellt rapporterade deltagarna om sorg (sadness) och 

gråt strax efter dödsfallet. Sömnstörningar var vanliga de sex första månaderna. En 

annan tidig reaktion präglades av försämrade skolprestationer och dålig koncentration. 

Diverse klassrumsaktiviteter och diskussioner med kamrater påminde om den 

smärtsamma förlusten. Dagdrömmar, minnen och oro över den kvarlevande föräldern 

bidrog till distraktioner från skolarbetet. Den andra halvan av året efter dödsfallet 

upplevde deltagarna betydande och nya problem som inkluderade depression, 

alkoholmissbruk, kriminalitet samt skolmisslyckande. Under intervjun identifierade 

Harris sex teman: 

 

1. Betydelsen av förälderns död: Minnesfragment om de sista dagarna innan föräldern 

dog kom att bli smärtsamma påminnelser för dessa tonåringar, ånger om tonåringens 
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tidigare beteende förekom som vanliga. Men dessa smärtsamma påminnelser blev 

påtagligt mindre med tiden. Vid intervjun fanns det även två samtalsämnen som 

identifierades , dessa  handlade om att förälderns död kunde ha förhindrats samt 

oklarheter kring dödsorsaken.  

 

2. Att säga adjö: om tonåringen missat ett tillfälle att säga adjö fanns det en oro bland 

tonåringarna. När de inte fick chans att säga adjö kände tonåringarna ilska, besvikelse, 

skuld och frustration. En av tonåringarna i studien träffade inte sin mamma flera veckor 

före mamman tog sitt liv, och det dröjde länge innan tonåringen fick se sin döda 

mamma. Detta ledde till att tonåringen kände ilska och var frustrerad. Först när 

tonåringen spred mammans aska, fick tonåringen sitt adjö, vilket ledde till att tonåringen 

kände att döden blev verklig och kunde börja erkänna döden. 

  

3. Isolering av sorg: Tonåringar är kända för deras starka beroende av kamrater, men 

tonåringarna i den här studien delade sällan sina känslor med familj eller vänner. Den 

kvarlevande föräldern var ofta upptagen med sin egen sorg. Hos dessa tonåringar fanns 

det en ovilja att dela med sig av sin sorg till vänner och familj, de flesta av tonåringarna 

trodde att känslomässiga uttryck eller diskussion om döden var oacceptabla eller 

potentiellt överväldigande för sina vänner.  

 

4. Att hantera förlusten: De yngre tonåringarna visade på att de inte ville släppa taget 

om den förlorade föräldern, och verkade ha få resurser att tillgå hanteringen av 

minnena. Sorg hos de äldre tonåringarna utmärktes av intensivt förnekande och 

undvikande coping. De äldre tonåringarna förblev upptagna med diverse aktiviteter och 

vänner.  

 

5. Effekten av sorg på relationer: De äldre spenderade mindre tid hemma och umgicks 

mer med sina vänner. Yngre tonåringar (ålder 13-15) tenderade att vara mindre 

självständiga och centrerades till hemmet.  

 

6. Intresset för deltagande: Det inledande mötet präglades av att de ville dela med sig, 

det var ofta den första gången döden av föräldern diskuterades. Deltagarna 

uppmuntrades i intervjun att ha diskussioner med vänner, lärare, familj, men i andra fall 

förblev studien den enda miljön där känslor om döden kunde uttryckas.  

 

Kortvarig och långvarig sorg 

Melhem, Porta, Shamseddeen, Walker, Payne och Brent (2011) genomförde en longitudinell 

studie (mellan 1 juli 2002 till 16 januari 2007) av sörjande barn och tonåringar, med årliga 

omfattande bedömningar. De rekryterades via Coroners journaler och en tidningsannons. 

Totalt deltog 182 sörjande barn och tonåringar i åldern 7 till 18 år, vars förälder dog plötsligt; 

på grund av självmord, oavsiktlig skada, eller plötsliga naturliga orsaker. Melhem et al. menar 

att förlusten av en förälder är konsekvent rankad som den mest stressfulla händelsen i livet ett 

barn eller tonåring kan uppleva. Slutsatser Melhem et al. kommer fram till är att 

sorgereaktionerna avtar med tiden för de flesta barn och tonåringar, men en del visar på ökad 

eller långvarig sorg, vilket i sin tur ökar risken för depression. Mer än hälften av deltagarna 

upplevde en relativ snabb lösning på sin sorgereaktion inom ett år. Men i vissa fall var det 

mer problematiskt, 30,8% visar en ökning av sorgereaktionerna efter 9 månader men som 

sedan gradvis minskade. 10,4 % visar på en hög och ihållande långvarig sorg och visade ingen 

förändring efter 33 månader. Studien visar även på tidigare psykisk sjukdom hos föräldern 

och/eller  hos barn/tonåringen ökar sannolikheten för långvarig sorg. En annan slutsats 
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Melhem et al. kom fram till är att det behövs forskning inom ämnet, Melhem et al. menar 

även på att det krävs insatser mot långvarig sorg hos barn och tonåringar som är inriktade på 

familjen snarare än individen.  

 

1.6.1 Sammanfattning 

 

Alla artiklarna fokuserar på tonåringar men ur olika perspektiv. Det som är relevant och 

viktigt från forskningsgenomgången är de olika copingstrategierna och reaktionerna som 

tonåringar kan uppvisa efter förlusten av en förälder samt hur detta i sin tur påverkar 

identitetsutvecklingen hos tonåringen. Det som är centralt i flera av artiklarna är att tonåringar 

önskar en öppen kommunikation för bearbetningen av sorgen. Utvecklingspsykologin har en 

central roll i hur tonåringen hanterar dödsfallet, som behandlar var i mognadsfasen 

tonåringarna befinner sig samt vilken roll föräldrarna har. Det är viktigt hur man behandlar 

tonåringen, då tonåringen inte vill bli behandlad annorlunda, utan vill känna sig normal. Det 

framkommer att copingprocessen är individuell och komplex. Det finns en risk att den 

kvarlevande förälderns blir för upptagen med sin egen sorg och glömmer bort att tonåringen 

behöver bearbeta sin sorg. Tonåringar behöver någon att frigöra sig ifrån samt trygghet.  

Christ et al (2002) diskuterar att den mest framgångsrika copingen som tonåringar kan 

använda sig av är reconstitution, dvs att tonåringen ändrar sin syn på sig själv, på relationen 

till den döde föräldern samt till den kvarlevande föräldern. Den artikel som är mest relevant 

för min studie är författad av Christ et al (2002), eftersom de behandlar coping, 

copingstrategier och reaktioner, samtidigt som de kopplar till utvecklingspsykologi. Harris 

(1991) sex teman som hon kunde identifiera i intervjuerna är relevanta för den empiriska 

diskussionen. 

Ett problem som jag har märkt är att de olika författarna använder sig av definitioner när 

det gäller åldersbedömning. Alla författare delar upp tonårstiden olika, sammanlagt går det att 

urskilja att tonårstiden sträcker sig mellan 12 och 19 år.  

 

1.7 Material 
 

Mitt material som jag kommer att analysera är tre skönlitterära böcker. Böckerna Inte bara 

tennis och Springa för livet ligger till grund för min analys av copingstrategier och reaktioner 

som tonåringar kan uppvisa. Boken Utan titel ligger till grund för identitetsutvecklingen efter 

dödsfallet, i och med att den skildrar perioden tre år efter förälderns död. Min tanke när jag 

valde mitt material är dels att huvudpersonerna i vardera boken är av olika kön, vilket ger en 

bredd i min analys. För att hitta mitt material frågade jag bibliotekarien på Stockholms 

Stadsbibliotek, hen hjälpte mig att hitta böcker samtidigt som hen visade hur jag ska söka i 

deras databas. Ett av söktipsen är att i Stockholm Stadsbiblioteks databas finns det en kategori 

’’Döda föräldrar’’. I denna kategori kan man således hitta olika skönlitterära böcker som 

behandlar hur det är att leva med en död förälder. När jag sedan sökt på den kategorin valde 

jag åldersgrupp, det vill säga ungdomsböcker som berör åldern 12-19 år.  Därefter går det att 

välja ämne i kategorin.  När jag valde ämnet Sorg + Identitet fick jag 9 träffar, där Utan titel 

var en av dem, Jag hittade även fortsättningsböckerna på Inte bara tennis samt Springa för 

livet, i samma sökning. Genom fortsättningsböckerna (Fifteen love och Vi vet vart du bor) 

fick jag således reda på vem författaren till dem är. Fortsättningsböckerna behandlar tiden 

efter dödsfallet medan de första böckerna behandlar tiden lite innan samt precis efter 

dödsfallet, vilket är relevant för min studie. Jag valde de böcker som: Utspelar sig i Sverige, 

att det är en förälder som har dött, inte behandlar något ”övernaturligt”, som exempelvis 

spöken, gengångare etc.  
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1.7.1 Inte bara tennis  
 

Boken Inte bara tennis är skriven av författaren Peter Barlach, år 2007. Inte bara tennis 

handlar om en pojke som heter John som är tolv år gammal. En dag ringer Johns pappa till 

honom och berättar att hans mamma har omkommit i en bilolycka. Därefter får vi följa John i 

hans saknad efter sin mamma och hur John hanterar vardagen. John är väldigt intresserad av 

tennis, skolan och sina vänner.  Inte bara tennis ingår i en serie och detta är den första boken.  

  

1.7.2 Springa för livet 

 

Boken Springa för livet är skriven av Bengt-Åke Cras, år 2000. Boken handlar om struliga 

Pernilla som är 15 år. Pernilla har en löpartalang som hon inte vill använda till att tävla med. 

Hennes pappa var Europas bästa medeldistanslöpare, men  pappan dör i en bilolycka när han 

är på väg hem från en tävling. Pernilla har det svårt i skolan och blir trakasserad av en Mårten 

Holt. Innan dödsfallet fanns det ekonomiska problem. Mamman blev sparkad från sitt jobb 

och blir arbetslös, vilket ledde till att hon blev deprimerad och började dricka. Pappan har 

inget fast jobb, hans inkomst består av prispengar från tävlingar. Efter dödsfallet blir de 

ekonomiska problemen värre. Mamman läggs in på sjukhus, och det blir Pernilla som får ta 

hand om allt. Pappans kompis Patrick van der Geters dyker upp, och hjälper Pernilla med den 

ekonomiska biten samt stöttar Pernilla för att tävla. 

 

1.7.3 Utan titel  

 

Utan titel är författad av Anna Charlotta Gunnarsson år 2012. För tre år sedan dog Jills 

mamma i cancer. Jill gör allt för att det ska vara normalt. Hennes pappa har det svårt med att 

hantera sorgen, han berättar ofta berättelser om tiden när mamman levde, döden och cancern; 

något som Jill inte orkar lyssna på. Jill är en vanlig och osynlig tjej. Hennes pappa förstår inte 

varför Jill inte uppvisar ett rebelliskt beteende, som han själv gjorde i ung ålder. Jill tror att 

det finns andra sätt att göra uppror och protestera på, som att tjuvröka på ett hemligt ställe. På 

detta hemliga ställe möter hon en ny vän, Mio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 Teori  
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För att kunna analysera mitt material behöver jag teorier kring sorgereaktioner, identitet och 

coping. Således har jag valt att konstruera ett teoripaket för att få in alla delarna. Tanken är att 

alla olika teoridelar skall hänga ihop, och på så vis ge en djupare förståelse av min 

frågeställning. Först presenterar jag teorier kring utvecklingspsykologi hos tonåringar. För att 

göra detta kommer jag att ta hjälp av böckerna Utvecklingspsykologi av Philip Hwang och 

Björn Nilsson (2010) , Göran Gyllenwärds (1997) arbete Stöd för barn i sorg samt en antologi 

Ungdomar och identitet av Ann Frisén och Philip Hwang (2006) (red).  I denna antologi har 

James Marcia (2006) skrivit ett kapitel om teori kring identitetsutveckling hos tonåringar, och 

Jane Kroger (2006) har utvecklat begreppet identitet. Genom utvecklingspsykologin får jag 

reda på vilken roll föräldrarna har, och hur deras roll påverkar identitetsutvecklingen hos 

tonåringarna. Därefter redovisar jag de olika reaktioner en tonåring kan uppvisa efter 

dödsfallet, då använder jag mig av Atle Dyregrovs (2007) arbete. Detta eftersom barn och 

tonåringar kan reagera på ett annat sätt än vad vuxna kan göra.  För att kunna hantera dessa 

reaktioner kommer tonåringen sedan att använda sig av någon form av coping, således 

kommer jag in på copingteori. Där kommer jag att använda mig av Kenneth Pargament (1997) 

religionspsykologiska copingteori. Jag kommer även att använda mig av copingstrategier 

hämtade från en sammanställning av Barbro Lennéer Axelsson (2010). Jag har valt den 

sammanställningen för att den ger en djupare förståelse av strategier som tonåringar kan 

använda sig av. Pargaments strategier är utformade genom empiriska studier av vuxnas 

coping. De teoretiker som kommer att vara dominerande i min tolkning kommer att vara; 

Pargament (1997), Marcia (2006), Dyregrov (2010) samt Hwang och Nilsson (2010).   

 

2.1 Identitet och utvecklingspsykologi 
 

Stora förluster påverkar identiteten starkt, som i sin tur påverkar självbilden och världsbilden. 

Individer som har erfarit en kris eller trauma brukar ha svårt att känna igen sig själva. 

Identitetsbrottet upplevs av individen, som om att hen förlorat en del av sig själv då någon 

dör. Det är hur förlusten tolkas och vilken mening som individen tillskriver händelsen som 

berör identiteten, samt avgör hur svår krisen blir. Vanliga frågor som kan uppstå är ’’vem är 

jag nu?’’ eller ’’vad ska det bli av mig?’’ (Lennéer Axelsson, 2010). 

 

2.1.1 Utvecklingspsykologi med fokus på tonåringen  

 

Konflikter som kommer upp i familjen, är ofta konflikter som berör hur självständig 

tonåringen kan vara. För tonåringen handlar det om att kunna bestämma över sitt eget liv, 

medan för de vuxna handlar det om att de vill överföra värderingar om hur det bör gå till. 

Tonåringen kan således känna sig misstrodd från föräldrarna över att de inte får styra sitt eget 

liv (Hwang & Nilsson, 2010). Det känslomässiga band (anknytning) som tonåringen har med 

vuxna, syskon och föräldrar, är beroende av hur starkt detta band har varit i barndomen. Den 

tidiga anknytningen skapar en modell över hur nära tonåringen vågar vara andra människor. 

Personer med en positiv anknytning får en bra modell. Tonåringar strävar efter 

självständighet, men samtidigt finns beroende av föräldern kvar. Vilket kan yttra sig genom 

att tonåringen ringer till förälderns jobb och frågar om det är okej att exempelvis ta en 

smörgås. Detta är inte ett tecken på en tillbakagång i utvecklingen, utan mer ett tecken på att 

anknytning existerar, och att det finns ett behov av trygghet och närhet hos tonåringen till 

föräldrarna, enligt Hwang och Nilson.Under tonårstiden fungerar kamraterna som ”Bollplank” 

kring identitet och vem man är, inte föräldrarna. Den känslomässiga separationen från 

föräldrar underlättas med hjälp av vänskapsrelationerna. Ungdomstiden innebär också större 

kamratkrets, där tonåringen kan experimentera och testa olika roller (ibid).  
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          Tonåringen behöver vuxna förebilder, men när en av förebilderna dör står tonåringen 

utan ett stöd (Gyllenswärd 1997). Tonårsperioden är en tid då tonåringen ska frigöra sig från 

sina föräldrar. Frigörelseprocessen stannar av om den ena förälder plötsligt dör. De 

utvecklingsuppgifter tonåringen har under tonårsperioden, kan stoppas på grund av den sorg 

tonåringen behöver hantera. I frigörelseprocessen ingår att tonåringen skall värdera och 

omvärdera de vuxna i omgivningen. Det är inte lätt för tonåringen att kritisk granska sin 

förälder som har dött, eller att rikta sin ilska mot den döde. Tonåringen kan således tro att hen 

talar illa om den döde föräldern. I den här åldern vänder sig fler tonåringar till vänner, än till 

den kvarlevande föräldern. Detta förstärks om tonåringen inte kommer bra överens med den 

kvarlevande föräldern (ibid) 

 

2.1.2 James Marcias identitetsstatus  
 

Marcia (2006) anser att identitetsutveckling är beroende av två förhållanden, dels att individen 

behöver utforska omgivningen, sig själv och olika roller, dels att ta ställning till dem. Att ta 

ställning gör tonåringen genom att definiera mål och värderingar. Genom att undersöka hur 

mycket tonåringen har ägnat sig åt utforskande och ställningstagande kan 

identitetsutvecklingen hos tonåringar delas upp i fyra typer av identitetsstatusar enligt Marcia:  

 

1. Fullbordad identitet: Ungdomar i den här gruppen har utvecklat en sammanhängande 

identitet. Efter en tid med utforskande och experimenterande har de gjort ställningstaganden. 

En person med en fullbordad identitet påverkas inte av grupptrycket, utan de har egna mål och 

värderingar i livet. De kan även reflektera över sina handlingar.  

 

2. Moratorium: Ungdomar i denna kategori är i mitten av utforskande och experimenterande, 

och har hittills inte gjort några ställningstaganden. Dessa ungdomar beskrivs som mer osäkra, 

genom att de är känsliga och tenderar att vara ambivalenta i sina relationer till medlemmarna i 

familjen. Moratorium är ett steg på vägen till en fullbordad identitet. Dessa tonåringar 

befinner sig i mitten av en identitetskris.  

 

3. För tidig identitet: Dessa ungdomar har gjort ställningstaganden utan att ha utforskat andra 

roller. Marcia anser att de har en svag identitet och är känsliga för framtida livskriser.  De har 

ofta okritiskt övertagit värderingar från föräldrar eller andra auktoriteter, och de påverkas lätt 

av grupptryck. Värderingarna de har är ofta konservativa.  Familjen har ofta en stor betydelse, 

och de kan ha svårt att urskilja sig själv från dem. När de möter andra människor tenderar 

relationerna bli stereotypiska och ytliga.  

 

4. Identitetsförvirring: Individen undviker att utforska, och har inte funnit några giltiga 

värderingar som de gör till sina egna. Vissa av tonåringarna tycks flyta igenom livet 

bekymmerslöst, medan andra kan känna en stark känsla av ensamhet och en avsaknad av en 

inre känsla. Tonåringarna i den här gruppen utmärks genom att de har en sämre psykisk 

anpassning än deras jämnåriga, och de tenderar även att vara mer isolerade än andra. 

 

När det gäller rörelsen in i moratorium som identitetsstatus, är detta förknippat med att 

individen utsatts för nya kontexter och inre förändringsprocesser. Att individen utsätts för 

stressfulla livshändelser eller nya kontexter har oftast kopplats ihop med att individen har 

övergått från en mindre mogen status (för tidig identitet eller identitetsförvirring) till en mer 

mogen status (moratorium eller fullbordad identitet) (Kroger, 2006). 
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2.2 Sorgereaktioner hos barn och tonåringar 
 

Det här avsnittet kommer att handla om barns och tonåringars sorgereaktioner när de 

konfronteras av stressoren förlust av en förälder. Med hjälp av Dyregrov (2007) kan jag 

således förstå hur barn och tonåringar reagerar, i och med att de reagerar på ett annat sätt än 

vad vuxna gör.  

Dyregrov (2007) menar att barns förståelse av döden utvecklas jämsides med barnens 

tankemässiga mognad, under tonårstiden sker utvecklingen av att kunna resonera hypotetiskt. 

Förmågan att kunna ta ställning till olika aspekter av en händelse samtidigt som tonåringar 

kan dra paralleller och med ett kritiskt tänkande se att det, exempelvis, saknas information om 

en händelse. Tonåringar klarar av att reflektera över existentiella aspekter av döden (ibid). 

Dyregrov delar in reaktioner vid ett dödsfall i tre delar, direkta reaktioner, vanliga reaktioner 

och möjliga reaktioner.   

 

2.2.1 Direkta reaktioner 

 

Vid förväntade dödsfall exempelvis vid en lång sjukdomsperiod, kommer tonåringen och 

barnens reaktion förstås av den information de fått under sjukdomsförloppet. En mental 

förberedelse hjälper  tonåringen inför sorgearbetet, reaktionen kan således bli mindre 

chockartat (Dyregrov, 2007). De vanligaste direkta reaktionerna som barn och tonåringar kan 

uppvisa efter dödsfallet är: Chock och tvivel, detta innebär att tonåringen är i chock vilket 

visas genom att hen inte uppvisar några känslor. Men detta är normalt för människor i en 

chockreaktion, och gäller detsamma för vuxna. Genom att reagera på det sättet, kan 

tonåringen tåla starka känslopåfrestningar. Tonåringen kan förneka vad som hänt och inte tro 

på att föräldern är död. Genom att göra detta kan tonåringen hålla smärtan på avstånd, och 

således tar tonåringen in vad som har hänt bit för bit. Dyregrov ger ett exempel om att 

barn/tonåringar kan säga ’’du har fel’’ eller ’’det kan inte vara sant’’. Fruktan och protest: 

kan visa sig genom att tonåringen är otröstlig.  Apati och ett förlamande tillstånd- Man 

fortsätter med det man håller på med: Tonåringen blir känslomässigt förlamande och 

fortsätter som vanligt. När allt runt omkring blir kaotiskt kan tonåringen hitta trygghet i det 

vanliga. Dyregrov menar att på kvällen kan detta visa sig genom att barnet/tonåringen frågar 

’’varför är inte pappa hemma?’’ (ibid) 

 

2.2.2 Vanliga reaktioner 

 

Vanliga reaktioner hos barn och tonåringar är: Ångest, starka minnen, sömnrubbningar, 

ledsamhet, längtan, saknad, vrede och beteende som kräver uppmärksamhet, skuld, 

självförebråelser och skam, skolsvårigheter eller kroppsliga smärtor (Dyregrov, 2007). Den 

vanligaste av dessa är, enligt Dyregrov, ångest, i och med att när föräldern dör förlorar 

tonåringen en trygghet i sitt liv. Dyregrov menar att barn och tonåringar är mer rädda att det 

skall hända något hemskt med den kvarlevande föräldern, än att något hemskt drabbar dem 

själva. I och med att tonåringar har utvecklat ett mer avancerat tankesätt, blir tanken på att de 

själva kan/ska dö mer fattbar och nära. Fruktan om att de själva ska dö kan även utvecklas, 

och detta kan visa sig genom att de inte vill vara ensamma hemma.  Tonåringar kan ställa 

frågor som ’’måste barn överta vuxnas lån när de dör?’’, denna fråga grundar sig i en annan 

fråga om tonåringens primära behov ’’vem ska ta hand om mig när något händer?’’. Har 

barnet/tonåringen varit med om dramatiska och plötsliga dödsfall kan de bli lättskrämda, och 

är beredda på att något nytt hemskt skall hända. En sådan beredskap (hypersensitivitet) kan 

påverka koncentrationsförmågan, som kan leda till att de kan minnas saker som kan ge 
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huvudvärk och muskelsmärtor. Tonåringar kan utveckla ett fobiskt beteende, de vill inte höra 

talas om händelsen, undviker platsen där det hänt eller drar sig undan från nära och kära som 

var närvarande vid dödsfallet. De försöker att undvika starka känslor. Detta beteende kan 

spegla ett magiskt tänkande, som exemplifieras av Dyregrov genom ’’om vi inte pratar om det 

så har det inte hänt’’ (ibid). 

Starka minnen kan lagras kvar i minnet och spelas upp som en film. Dessa minnen kan 

sedan framkallas av ting som påminner indirekt eller direkt om den döde föräldern. 

Sömnproblem hänger samman med en ökad ängslan, samt att tonåringen har mer tid att tänka 

på den döde innan de ska sova. Detta kan visa sig genom att de har mardrömmar. Dyregrov 

(2007) menar att barn/tonåringar som inte har fått bearbetat traumat under dagtid, eller om de 

tränger undan tankarna, lider mer av mardrömmar än de som har konfronterats med vad som 

har hänt (ibid). Ledsamhet och saknad kan yttra sig genom att de antigen gråter mycket, och 

kan i stort sett vara otröstliga i kortare perioder. Ledsamhet kan yttra sig genom att tonåringen 

drar sig undan och isolerar sig. Anledning till varför barn/tonåringar reagerar på detta vis 

beror antigen på att de vill dölja sin egen sorg för den kvarlevande föräldern, tonåringen vill 

inte göra den kvarlevande föräldern ledsen. Ledsamhet och saknaden kan bli stark när de ser 

andra människor som är glada, till exempel om barn/tonåringen ser en glad och lycklig familj 

med både en mamma och en pappa.  Hade den döde en speciell uppgift som att hjälpa till med 

läxor eller med att skjutsa till olika aktiviteter, kan saknaden och ledsamheten göra sig påmind 

i sådana situationer hos tonåringen.  

Saknande kan uppenbara sig genom att barnet/tonåringen: 1) Letar efter den döde: 

Söker sig till platser som var speciella, ställen där man brukade umgås tillsammans, för att 

således uppleva någon form av närhet till den döde. Detta kan vara ett tecken på att 

barnet/tonåringen behöver prata om den döde. 2) Uppehåller sig av minnen: Tonåringen kan 

spara på vissa föremål, fotografier, brev eller andra saker som har tillhört den döde. De 

sparande föremålen kan således lindra saknaden genom att sakerna ger en trygghetskänsla. 3) 

Upplever den döde som närvarande: Tonåringen upplever att den döde är närvarande, genom 

att exempelvis tro att den döde finns i rummet.  Dessa upplevelser kan kännas väldigt 

verklighetsnära, och det kan vara svårt att förstå att allt sker i fantasin. Det är viktigt att vara 

förberedd för dessa verklighetsnära upplevelser för att undvika onödig fruktan och rädsla. 

Tonåringen kan lukta på den döde förälderns kläder i garderoben, ligga i samma säng eller 

sitta på den dödes stol vid matbordet. 4) Identifierar sig med den döde: Tonåringen kan börja 

anamma beteenden, och gå in i den dödes roll. Genom identifiering kan barnet/tonåringen 

således bygga en känslomässig bro som minskar sorgen. Detta kan ske medvetet eller 

omedvetet (Dyregrov, 2007). 

Ilska och utåtagerande beteende hos barn och tonåringar som sörjer är ett vanligt 

reaktionssätt. Vrede kan rikta sig åt olika håll (Dyregrov,2007):  

 

• Döden i personifierad gestalt för att döden har tagit en person 

• Gud för att Gud lät det ske 

• De vuxna som utestänger barnet från sin egen sorg 

• Andra människor för att de inte förhindrade dödsfallet 

• Sig själv för att inte ha hindrat dödsfallet 

• Den avlidne för att hen lämnat eller svikit dem 

 

 

Ilskan kan vara medveten eller omedveten. Oacceptabelt beteende som exempelvis 

fönsterkrossning kan vara ett sätt att tvinga föräldern att uppmärksamma tonåringens behov. 

Det utåtagerande beteendet kan vara ett sätt att hålla sorgsna tankar på avstånd. Skuld, 

självförebråelser och skam kan plåga barn och tonåringar efter dödsfallet. Detta beror på att 
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barn och tonåringar tror, mer än vad vuxna gör, att deras tankar, känslor och handlande kan 

vara en bidragande faktor till dödsfallet. Det kan även röra sig om saker som de inte har gjort, 

att de bråkade innan eller att de inte sa farväl. Sorgen hos barn och tonåringar kan leda till 

svårigheter i skolan, genom att de tappar koncentrationen. Dramatiska händelser kan sedan 

visa sig i olika uppgifter som teckningar, uppsatser och andra aktiviteter. Svårigheter i skolan 

uppträder framförallt när någon förälder dör eller vid skilsmässa och kan dröja kvar under 

flera år. Kroppsliga åkommor som huvudvärk, muskelvärk eller störningar i mag- och 

tarmfunktion är kända plågor som kan visa sig hos barn och tonåringar i sorg (Dyregrov, 

2007). 

 

2.2.3 Andra möjliga reaktioner 

Dyregrov (2007) redovisar för vad han kallar för ’’Andra möjliga reaktioner’’, dessa 

reaktioner är inte lika vanliga som de andra tidigare nämnda. Dessa reaktioner är: Regressivt 

beteende, man undviker kontakt med andra, fantasier, personlighetsförändringar, pessimism 

inför framtiden, grubblerier över orsak och mening samt utveckling och mognad (ibid). Barn i 

alla åldrar kan uppvisa regressivt beteende. Äldre barn kan bli klängiga och barnsliga under 

en period, vilket kan vara ett tecken på att det finns en vilja av att ha större närhet till vuxna. 

En del kan dra sig undan från vuxna och kamrater, detta kan ha ett samband med att de 

upplever att omgivningen har en brist på förståelse. Tonåringar kan vara känsliga för detta, 

och de är mer utsatta för andras kommentar, som kan väcka svåra och starka känslor hos dem. 

En del familjer väljer att bryta helt och flytta till en annan ort, detta klipper av det sociala 

nätverket som tonåringar har.  För tonåringar försvåras problemet genom att många får nya 

värderingar och en ny syn på livet,  vilket leder till att de tycker att jämnåriga bara är 

intresserade av ytliga och oviktiga ting. Tonåringen  blir vuxen snabbare än sina kamrater och 

kan uppfatta sina kamrater som barnsliga. Den snabba mognadsprocessen kan leda till att de 

drar sig undan från kamraterna eller börjar umgås med äldre ungdomar. Detta kan i sin tur 

försvåra tonåringens utveckling eftersom de övertar de äldre ungdomarnas beteende och 

vanor. Att barn och tonåringar börjar fantisera kan handla om att de har fått felaktig 

information av de vuxna kring dödsfallet och försöker pussla ihop det själva. Barn och 

tonåringar kan ändra sig personlighetsmässigt, de kan bli lugna, tillbakadragna eller rädda och 

vaksamma. Dyregrov menar att dramatiska dödsfall av en förälder medför den största risken 

att personligheten skall påverkas, framförallt om de inte finns någon möjlighet till att bearbeta 

den traumatiska händelsen. Dyregrov menar att barn och tonåringar kan utveckla en 

framtidspessimism, framtidspessimismen kan förstärkas av rädslan av att det kommer ske 

igen. Tankar om livets mening och att de grubblar över vad allt beror på, är vanliga tankar hos 

tonåringar. Barn och tonåringar kan uppvisa tecken på utveckling och mognad, de kan bli 

mindre självcentrerade och visa omtanke och medkänsla för andra. Tonåringen kan få en 

bättre förståelse för sina föräldrar, och de kan vara stolta över att kunna hjälpa till (ibid). 

 

2.2.4 Förälders död 

 

Efter en förälders död kan tonåringar tvingas in i en vuxenroll för tidigt, där de måste ta 

ansvar som inte är proportionerligt mot deras ålder. Det kan bli att tonåringen blir en 

ersättningsförälder för de yngre syskonen i hushållet. Det kan vara negativt men samtidigt 

positivt. Att tonåringen börjar ta mer ansvar kan leda till att utvecklingen och mognaden hos 

dem stimuleras.  Det negativa är om ”Hjälprollen” tar i överhanden, eftersom om tonåringen 

tar en för stark roll kan denne missa att bearbeta sin sorg och reaktioner, samtidigt som 

tonåringen kan förlora sin barndom.  Ett stödjande förhållande mellan den kvarlevande 

föräldern och tonåringen där de hjälper varandra kan underlätta för tonåringens 

självständighet och övergång till vuxenrollen (Dyregrov, 2007). Barn och tonåringar behöver 
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ha försäkringar om att de kommer tas om hand. Risken finns annars att de kan känna en stark 

ångest om vem som skall tillgodose deras vardagliga behov. Barn och tonåringar måste få 

höra, om det är möjligt, att de inte behöver flytta, att det kommer finnas pengar till mat och 

kläder etc.  Det är viktigt att kunna tala om den döde i familjen, det har en stor betydelse vid 

hanterandet av sorgen för tonåringar. De vuxna bör ha en öppen och ärligt kommunikation 

med tonåringen, tonåringen vill och behöver veta sanningen. Genom att ha en kommunikation 

undviks förvirring, men även fantasier kring den döde och händelsen (ibid). Lennéer Axelsson 

(2010) skriver i sin bok Förluster – Om sorg och livsomställningar att det som är avgörande 

för ett barn eller tonåring i sin sorg är den kärlek, värme och omsorg som denne får från den 

kvarlevande föräldern och övrig familj. Men den kvarlevande föräldern har sin egen sorg som 

behövs bearbetas, som kan leda till att tonåringen glöms bort. Detta kan leda till att 

tonåringens bearbetning av sorgen skjuts upp. Därför behövs det stöd från det sociala 

nätverket runt om tonåringen. Antalet förändringar bör begränsas, för att livet skall vara 

normalt för tonåringen (ibid). 

 

2.3 Coping  

2.3.1 Copingteori enligt Kenneth Pargament  

 

Pargament (1997) anser att coping är en process där individen söker efter signifikans vid 

stressfulla händelser. Copingprocessen behöver inte nödvändigtvis innehålla några religiösa 

komponenter, men det kan göra det. Coping sker inte endast vid stressfulla händelser utan 

även för att söka signifikans (ibid). Pargament talar om åtta antaganden i copingprocessen 

(ibid), modellen ser ut på följande sätt: 

 

1. Människor söker signifikans 

2. Hur människor bedömer händelsen 

3. Individer tar med sitt eget orienteringssystem in i copingprocessen  

4. Individen översätter sitt orienteringssystem till specifika copingmetoder  

5. Individen söker signifikans i coping genom konserverade eller omvandlade 

mekanismer 

6. Individer hanterar stress på sätt som är tvingade på dem  

7. Kulturen påverkar coping i och med att coping är en del av den.  

8. En framgångsrik coping ligger i resultat och processen.  

 

Att söka signifikans är något som är viktigt för individen, institutionen och kulturen. 

Signifikansen kan vara negativ eller positiv. Pargament (1997) nämner tre egenskaper för 

sökande efter mening. Den subjektiva; att signifikans uppstår runt upplevda föreställningar 

och värden. Det objektiva; att det rör sig om materiella ting (pengar, droger etc.), 

psykologiska (utveckling och välbefinnande), kroppsliga (hälsa), sociala (rättvisa) och andliga 

(religiös erfarenhet). Den sista egenskapen av signifikansen är motivation; att människan är 

attraherad av sökande och vill göra det (ibid).  

Vid en stressfull situation sker en bedömning. Pargament (1997) hänvisar här till 

Lazarus och Folkmans studier kring primär och sekundär bedömning. Den primära och 

sekundära bedömningen arbetar tillsammans, för att ge en bedömning över hur mycket stress 

individen känner. Den primära bedömningen rör hur mycket en händelse orsakar, och den 

sekundära hur individen bemästrar problemet/situationen. Samma händelse kan ha olika 

betydelse för olika personer (ibid). 

        När individen möter en kris, är individen guidad av dennes orienteringssystem.     

Orienteringssystemet är ett sätt att se och tolka världen på. Orienteringssystemet innehåller; 

värderingar, vanor, relationer, föreställningar och personlighet. Orienteringssystemet kan vara 
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en börda eller en resurs i copingprocessen. Som resurs kan det röra sig om tidigare 

erfarenheter, som liknande situationer där individen har lyckats ta sig ut.  Dessa erfarenheter 

kan individen använda sig av i nya stressfyllda situationer. Att undvika stressade situationer 

samt ett socialt stöd är även resurser. Bördor handlar om tidigare misslyckanden (Pargament, 

1997). 

Orienteringssystemet kan forma och begränsa copingprocessen, men inte helt bestämma 

utgången för den stressfyllda situationen. Det rör sig om övergången från 

orienteringssystemet till copingstrategier, genom att använda sig av olika metoder för att 

kunna bemästra en stressfylld händelse. Detta är inte alltid lätt i praktiken. Ett krav är att 

individen måste vara medveten om sina resurser för att kunna använda dem (Pargament, 

1997). 

Pargament (1997) utgår från två funktionella processer, bevarande och omvandlande, 

som styr coping. Den bevarande värnar om signifikansen, och den omvandlande förändrar 

den. Det är vanligt att den bevarande dominerar hos människor, det vill säga under en 

stressfylld situation bevarar individen sina värderingar och undviker hot. När dessa inte 

fungerar i en stressfull händelse, behöver individen en annan strategi (ibid). Människor söker 

signifikans genom att använda medel, det vill säga vägar till signifikansen, för att nå målen. 

Copingmekanismerna bevarande och förändring appliceras på medel och mål. Av detta bildas 

fyra olika copingstrategier: bibehållande, rekonstruktion, omvärdering och nyskapade. Med 

bibehållande avses att individen bevarar mål och medel, och inga nya strategier används, 

eftersom individen håller fast vid det hen har. Rekonstruktion betyder att individen behåller 

målen men medlen ändras. Omvärdering innebär förändring av målen, men att medlen blir 

detsamma. Det kan handla om att när människor hamnar i kris, omprioriteras målen men de 

kan fördjupa befintliga relationer. Nyskapade innebär att både medlen och målen ändras. 

Pargament ger ett exempel om människor i Anonyma alkoholister där de ändrar mål i livet (ett 

liv utan alkohol) och ändrar vägar för att kunna ta sig ur missbruket, exempelvis byta ut den 

tidigare umgängeskretsen (ibid). 

          Att människor hanterar stress på det sättet som tvingar oss, innebär att individen väljer 

den strategi som ger mest vinning och minst förlust av signifikansen (Pargament, 1997). Att 

coping är innesluten i kulturen beror på det underliggande meningssystemet samhället har 

(lagar, livsstilar, moralkodex etc.). Kulturen skapar olika idéer kring signifikans, och som 

människor försöker att nå. Kulturen påverkar individer, och individer påverkar kulturen (ibid). 

Nyckel till bra coping ligger i resultatet och i processen, genom att det handlar om vad som 

fungerar för individen.   

 

2.3.2 Copingstrategier     

 

Copingstrategier är inre och yttre aktiviteter som en person använder sig för att bemästra, 

tolerera eller lindra sitt lidande. Dessa har fyra funktioner, att reglera känslor, skydda 

självkänslan, skapa social interaktion och lösa problem (Lennéer Axelsson, 2010). Nedan 

kommer jag att redovisa copingstrategier som ingår i det som kallas självhjälp. Lennéer 

Axelsson redovisar för det som tas upp av flera forskare:  

        Aktivitet som flykt eller livskraft: Aktiviteter kan ibland röra sig om undvikande coping 

eller flykt från problemet. De kan även fungera som en livskraft för individen (Lennéer 

Axelson, 2010).  

Struktur och rutiner i vardagen: Det välbekanta befrämjar trygghet. Strukturen ger en 

känsla av kontroll och dämpar ångest, det kan exempelvis handla om att gå tillbaka till jobbet 

för vuxna, eller att gå tillbaka till skolan för barn/tonåringar. Kamrater och skolan har stor 

betydelse för barn och tonåringar efter en förlust, eftersom där är ’’allt som vanligt’’ (Lennéer 

Axelson, 2010). 
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Naturen: Naturen är en ram för smärtlindring, och kan ge lugn. I naturen sker självsamtal. 

Individen kan uttrycka starka känslouttryck i naturen, som exempelvis att individen kastar en 

sten hårt i marken, för att uttrycka ilska.  I en studie kring cancerdrabbade personer, visade de 

sig att en stor del av dem ansåg att naturen har terapeutiska effekter. I naturen upplevde de ett 

större lugn och välbefinnande (Ahmaid, 2008). En läkare Peter Strang (2007) menar att när 

individen befinner sig i naturen, får individen en starkare kontakt med sin existens (Lennéer 

Axelsson, 2010). 

Fysisk coping: innebär fysisk rörelse i alla dess former, men innehåller även 

avslappningsmetoder. Genom att använda sig av fysisk coping reduceras stress, 

koncentrationsförmågan ökar, depressiva känslor och ångest minskar samt att det allmänna 

välbefinnandet ökar. Det handlar om att ta hand om sig själv, genom att äta bra mat, vila, sova 

bra, fysisk aktivitet samt att ge sig tid för reflektion (Lennéer Axelsson, 2010). 

Musik och litteratur: Texterna blir ställföreträdare för de känslor individen har, i musik 

och litteratur kan individen låta sina känslor kännas genom texten. När individen sjunker in i 

musik eller litteratur kan individen uppleva en stark känsla av livssammanhang. Genom 

litteratur får individen insikt, som leder till att de kan minnas ting, som individen har glömt. 

Genom att använda sig av musik och litteratur blir individen tröstad och hjälpt (Lennéer 

Axelsson, 2010). 

Självvald avskildhet: handlar om att individen väljer själv att vara ensam, och individen 

kan således få tid åt att fundera över existentiella frågor. Samtidigt kan detta inte gå till 

överdrift, d.v.s. att individen isolerar sig själv. Distansering: handlar om att distansera sig från 

den yttre världen, för att närma sig sin inre värld. Det kan även handla om emotionell 

distansering, d.v.s. att individen väljer att inte tala om känslor. En annan distanseringsmetod 

handlar om att gå ur sig själv, och ha ett vanligt liv. Man bör vara medveten om att denna 

metod ligger nära konstruktiv undvikande coping. Distansering är en metod för att reglera 

smärtsamma känslor (Lennéer Axelsson, 2010). 

Att förstora eller minska sitt lidande: handlar om att individen minskar tidsaspekten för 

att spara på energin.  Det är vanligt att individen uttrycker det genom att säga att ’’man får ta 

en dag i taget’’ eller att ’’man måste vara stark’’ (Lennéer Axelsson, 2010). Uppförstora: 

individen ser de små glädjeögonblicken, och håller fast vid dem. Individen fokuserar helt 

enkelt på det goda, som leder till att det stärker motivationen och minskar ångesten (ibid) 

Jämföra: handlar om att tänka att de finns dem som har det värre, att individen på något 

sätt har undkommit på ett’’ hyggligt sätt’’. Tankar som ’’det kunde ha varit värre’’ är vanliga. 

En del av den jämförande copingen, är att ta del av andras erfarenheter. Det är inte ovanligt att 

jämförande coping kan leda till att individen förringar sin egen sorg, och att det blir en 

försvarsstrategi (Lennéer Axelsson, 2010). Självhjälpsgrupper: Genom att delta i olika 

självhjälpsgrupper och dela erfarenheter, minskar känslan hos individen att hen är ensam. 

Dessutom kan individen få kunskap, genom att de kan dela erfarenheter med varandra (ibid). 

         Kompensation: är en metod som innebär att bibehålla fysisk och psykisk balans samt 

självkänsla. Genom att begränsa en del av sin identitet, kan individen utveckla andra sidor av 

sin identitet (Lennéer Axelsson, 2010). 

        Humor: får individen att känna sig lycklig, samt gynnar den känslomässiga kontakten 

med andra människor. Humor förvandlar det svåra, till något mindre svårt och mindre viktigt. 

Humor förebygger att individen tar sig själv på för stort allvar (Lennéer Axelsson, 2010). 

        Ritualer: Ritualer kring döden har olika funktioner och innebörd för individer. Ritualer 

kan bidra till, att göra det overkliga verkligt, hindra fantasier, främja sorgearbetet samt ger ett 

symboliskt uttryck för sorgen. En ceremoni markerar övergången mellan liv och död. 

(Dyregrov, 2007). Lennéer Axelsson (2010) diskuterar olika funktioner för ritualer:  

 

• Stärker och bekräftar en förändrad identitet och/eller roll hos den sörjande 
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• Skapar ett fokus på gemensam sorg och gemensamt stöd i det sociala nätverket 

• Markerar och förtydligar människors rötter och relationer mellan generationer 

• Ger en andlig eller helig upplevelse 

• Representerar kontinuitet och förändring 

• Är samtidigt välbekanta och mystiska  

• Utgör en viktig del av sorgbearbetningen  

• Hedrar och bidrar till minnet av den döde (Lennéer Axelsson, 2010) 
 

2.4 Arbetsmodell  
 

Jag har valt tre teoretiska områden; coping, sorgereaktioner samt utvecklingspsykologi. Inom 

coping har jag valt att avgränsa mig till Pargaments (1997) religionspsykologiska copingteori 

samt till en sammanställning av Lennéer Axelsson (2010) som behandlar olika självhjälps 

copingstrategier. Pargaments religionspsykologiska copingteori består av åtta antaganden, där 

jag kommer att använda alla. Antagande 1 till 5 berör centrala delar som signifikans 

(antagande 1 och 5), orienteringssystem (antagande 3 och 4), specifika copingmetoder och 

mekanismer (antagande 4 och 5), dessa antagande är centrala för min studie. Kulturen har en 

inverkan på hur individen använder sig av coping, vilket tas upp i antagande 7. En bedömning 

av individen sker för att avgöra hur stressfull händelsen är samt vilken copingstrategi 

individen kan använda sig av tas upp i antagande 2. Genom att använda sig av dessa 

antagande kan jag således få reda på om copingen för de fiktiva tonåringarna är lyckad eller 

inte (antagande 8). Genom dessa valda teorier kan jag besvara frågeställning 4 och 4a, vilka 

copingstrategier använder sig dessa tre fiktiva tonåringar av vid förlusten av en förälder? Och, 

finns det religiösa copingstrategier som dessa tre fiktiva tonåringar använder sig av vid förlust 

av en förälder?  

När det gäller att undersöka sorgereaktioner har jag valt att avgränsa mig till reaktioner  

som barn och tonåringar kan uppvisa, vilket Dyregrov (2007) redogör för. Detta eftersom barn 

och tonåringar kan uppvisa andra reaktioner än vad vuxna kan göra. Genom Dyregrovs teori 

kan jag svara på frågeställningen nummer 3, vilka reaktioner visar dessa tre fiktiva tonåringar 

vid förälderns dödsfall?  

Inom utvecklingspsykologin har jag valt att avgränsa mig till två områden; 

utvecklingspsykologi hos tonåringen samt identitetsutveckling hos tonåringen. Inom 

utvecklingspsykologin, med fokus på tonåringen, har jag valt att fokusera på Hwang och 

Frisén (2006), Hwang och Nilson (2010) samt Gyllenswärd (1997) alla dessa behandlar 

tonårstiden. Detta för att förstå helhetsbilden av vad som sker i utvecklingen hos tonåringar, 

generellt.  Genom att studera utvecklingspsykologi får jag även reda på vilken roll föräldrarna 

har. För att förstå identitetsutvecklingen hos tonåringen, använder jag mig av Marcias (2006) 

fyra identitetsstatusar. Jag kan skapa en djupare förståelse för var i livscykeln tonåringar 

existerar, och vad som är centralt för utvecklingen.  Detta för att förstå hur identiteten hos 

tonåringarna utvecklas. Jag är endast intresserad av vad som sker psykologiskt hos tonåringar. 

Genom att använda mig av dessa teorier inom utvecklingspsykologin kan jag besvara 

frågeställningarna 1 och 2, vad kännetecknar dessa tre fiktiva tonåringars psykologiska 

identitetsutveckling? Och, hur påverkas dessa tre fiktiva tonåringars psykologiska 

identitetsutveckling av förlust av en förälder?  

Min teoretiska model, Figur 2.1 Teoretisk arbetsmodell beskriver hur jag kommer att 

arbeta med teorierna samt hur teorierna är sammankopplade. Huvudpersonerna i böckerna har 

en identitet, ’’före identiteten’’. När tonåringens förälder sedan dör, kommer tonåringen att 

uppvisa någon form av reaktion som Dyregrov (2007) redovisar. För att hantera sin 

sorgereaktion, kommer tonåringen att använda sig av copingstrategier (Lennéer Axelsson 

2010). Detta illustreras sedan i fyrfältsmodellen om hur tonåringen sedan väljer att söka 
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signifikans, och vilken copingstrategi tonåringarna väljer. Beroende på vilken av rutorna 

tonåringen hamnar i, kommer troligen identitet att påverkas hos tonåringen. Exempelvis, 

väljer tonåringen Nyskapande kommer tonåringen helt att ändra mål och medel. Det som var 

signifikant innan dödsfallet är inte det längre, således kan man säga att tonåringen har en 

nyskapande identitet. I den sista fasen går det med hjälp av Marcias (2006) teori att se var i 

utvecklingen av identitet tonåringen befinner sig i.  

 

 
 

 

Figur 2:1 Teoretisk arbetsmodell 
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3 Metod och material  
 

Jag som läsare av ungdomsböckerna har min egen tolkning, som påverkar innehållet i 

böckerna. Mina tidigare erfarenheter och förförståelse, kommer troligen att påverka min 

tolkning och de teman jag hittar i ungdomsböckerna. Skulle någon annan göra samma studie 

kan hen troligen belysa andra teman.  

 

3.1 Innehållsanalys  
 

Carl Henrik Grenholm (2010) presenterar i sin bok, Att förstå religion- Metoder för teologisk 

forskning, hur texter kan förstås innehållsmässigt. En innehållsanalys handlar om att dra 

slutsatser av innehållet. I allmänhet kan texten förstås som medel för kommunikation mellan 

personer. Varje text har en författare/avsändare, därför är det viktigt att ta hänsyn till 

kontexten de befinner sig i. Det handlar om att vara medveten om att avsändaren/författaren 

kan ha olika syften med texten, samt att de kan ta in sin egen tolkning. 

Skönlitteraturen är inte till sin karaktär argumenterande, som en debattartikel kan vara. 

Texten lägger större vikt vid att skildra förhållningssätt, genom att upptäcka känslor och 

upplevelser. En vetenskaplig textanalys kan utföras på olika sätt. Det är viktigt att ta hänsyn 

till vilken form av text, samt vilket syfte forskarens studium är.  När jag analyserar innehållet 

i texten, ställer jag mina analysfrågor till min text kontinuerligt samtidigt som jag läser. Inför 

analysen av texterna är det viktigt att bejaka textens representativitet och 

generaliseringsbarhet. Göran Ahrne och Peter Svensson (2011)  diskuterar detta i Handbok för 

kvalitativa metoder. Där diskuterar de representativitet och generaliserbarhet i relation till 

livshistorier, livsberättelser samt berättelser om livserfarenheter, vilket är relevant för mitt 

material. Representativetsfrågan handlar om vad berättelsen representerar. Fokus skall ligga 

på förståelse och insikt för en individ i materialet, istället för fakta och generaliseringar för 

flera individer. Eftersom mitt material ligger nära erfarenheter som en individ kan erfara, är 

detta utgångspunkten för mitt syfte samt frågeställningar (ibid). 

För att göra en innehållsanalys har jag valt att konstruera en modell som jag använder 

när jag läser. De tre teman är skapade ur mitt syfte och frågeställning. När jag läser texterna 

har jag dessa teman i åtanke för att se om jag kan finna delar i texten som passar in. Ett 

exempel är i boken Inte bara tennis, där John gråter (vilket är en kod) efter att han fått reda på 

att hans mamma har dött, detta är således en reaktion efter dödsfallet och hamnar således i det 

temat. Dessa teman är till för att sortera mitt material. Sorteringen är till för att enkelt kunna 

få en översikt vad jag har att jobba med, och hur jag skall använda mig av teorierna för att 

tolka mitt material.  Målet är att genom dessa teman kommer jag att kunna svar på frågan 

’’hur har förlusten av en förälder påverkat identitetsarbetet hos tonåringen?´´  
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Figur 3:1 Modell för innehållsanalys 

 

3.2 Hermeneutik  
 

Hermeneutik betyder tolkningslära. Det forskaren gör, är att försöka skapa förståelse för 

innebörd, mening samt värdering i texten. Meningen med den hermeneutiska tolkningsläran är 

att en del, endast förstås, om den sätts i samband med helheten, och vice versa. Detta kan 

förstås som en spiral, mellan delar och helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Läsarna har 

med sig sin egen förförståelse från den kulturella kontexten, således bör forskaren vara 

medveten om sin egen förförståelse när forskaren skall tolka texten (Grenholm, 2006). Den 

hermeneutiska tolkningsmetoden innehåller; tolkningsmönster, text, dialog samt 

subtolkningar. Tolkningsmönster innebär tolkningens helhet, den helhet som bildas av 

deltolkningarna av en text. Tolkningsmönstret bör vara både internt och externt konsistent, det 

vill säga att det bör råda koherens mellan de olika tolkningarna. Tolkningsmönstret ska göra 

de enskilda delarna av texten begripliga, samtidigt som den skall ge mening åt texten som 

helhet. Utgångspunkten är uttolkarens förförståelse, som genom tolkningen skall bli till en 

djupare förståelse av texten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Meningen med en hermeneutisk 

tolkning är att fakta skall utvinnas genom tolkning. Med dialog menas att forskaren ställer 

frågor till texten, som texten svarar på. Det sker en växelverkan mellan förförståelsen, och den 

nya förståelse forskaren får med tiden. Validering sker genom att de argumenten som kommer 

fram, vägs mot varandra för att komma fram till den rimligaste tolkningen. Del- och 

subtolkningar är de tolkningar som kommer fram under processens gång, och som leder till 

vad som är rimligast samt till helheten. Det är en del på väg mot målet, dvs den rimligaste 

tolkningen. Eftersom materialet är relativt litet går det ej att generalisera, men de resultat jag 

får fram i analysen är representativt för det här materialet, men det går inte att säga någonting 

om en större population (ibid). 

Genom innehållsanalysen får jag ett material som jag sedan skall tolka utifrån ett 

hermeneutiskt tolkningsmönster.  Jag kommer att studera delar för att förstå helheten, ett 

arbete som sker i en sorts spiral. Vilket är nödvändigt för mig eftersom jag använder mig av 

flera teorier och berättelser, således kan jag kolla på en del ur flera olika perspektiv för att 

försöka förstå helheten.  Delarna bidrar till att förstå helheten, koderna jag finner i 

innehållsanalysen är delar som leder till att sätta dem i ett större perspektiv när jag bland 

annat kopplar dem till teori i den hermeneutiska modellen (2:1 Teoretisk arbetsmodell). Där 

kommer jag att använda mig av flera teorier. Den arbetsmodellen jag kommer att använda för 
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min tolkning presenteras i Kapitlet 2 Figur 2:1 Teoretisk arbetsmodell. Den teoretiska 

arbetsmodellen visar indirekt på hur jag ska använda mig av teorierna. De teman och koder 

jag funnit i innehållsanalysen kommer jag sedan tolka med hjälp av ett hermeneutiskt 

tolkningsmönster. Det jag kommer göra i den hermeneutiska tolkningen är att placera koderna 

från innehållsanalysen i kategorier och teman som utgår från teorierna, och väga koderna mot 

de olika kategorierna och teman som återfinns i den teoretiska arbetsmodellen. Ett exempel är 

från boken Inte bara tennis där Johns reaktion när han får reda på mammans död är att han 

gråter, koden ’’Gråta’’  placeras först i innehållsanalysen i ’’Reaktioner efter dödsfallet’’, 

detta tema översätter jag till den teoretiska arbetsmodellen, och således placeras in i den 

teoretiska koden ’’Direkt reaktion’’, som ligger i temat ’’Sorgereaktioner’’ som Dyregrov 

(2007) redovisar för. Att gråta skulle kunna vara ett sätt att hantera sorgen, men det är inget 

Lennéer Axelsson (2010) nämner, således hamnar koden ’’Gråta’’ i sorgereaktioner. Den 

hermeneutiska modellen kopplar ihop innehållet med teorin.  

 

3.3 Material 
 

I de skönlitterära böckerna har jag sökt och ordnat materialet i koder, kategorier samt teman. I 

mina frågeställningar går det att urskilja tre teman; identitet, coping och sorgereaktioner. 

Dessa teman har kategorier och koder som jag har funnit i materialet. Alla dessa teman är ur 

ett tonårsperspektiv, i och med att huvudpersonerna i böckerna är tonåringar. Temat 

sorgereaktioner utgår från Dyregrovs (2007) teori, om vilka reaktioner tonåringar kan uppvisa 

efter ett dödsfall. Dessa teman och kategorier har jag skapat under läsningens gång, eftersom 

jag kontinuerligt ställt mina frågeställningar till texten. Min modell från innehållsanalysen 

hjälper mig sedan att ordna mitt material och för att sedan koppla ihop det med teori från mitt 

teoripaket med hjälp av den Teoretiska arbetsmodellen 2:1, som även är min modell vid den 

hermeneutiska analysen. Från exemplet innan om John som gråter, gråten är enligt Dyregrov 

en sorgereaktion, och en direkt reaktion.  Nu kan jag ordna materialet från innehållsanalysen, 

och koppla ihop det med den teoretiska arbetsmodellen, så att jag vet hur jag kan förklara 

detta.  

 

Tema 1 Identitetsutveckling:  

Kategori 1: Roller – Vem är jag? existens, cool, pluggis, mobbad, kille, tjej, ’’ingen’’, vet 

inte, löpartjej, strulig, tennisspelare, testar/experimenterar, ställningstagande, värderingar 

Kategori 2: Anknytning – Beroende, distans, självständighet, jag kan, behöver inte din hjälp, 

föräldrar 

Kategori 3: Relationer – Mamma, pappa, kompisar, lärare, far– och morföräldrar 

Kategori 4: Institutioner – Skola, föreningar ex. sportklubb.  

 

Tema 2 Coping 

Kategori 1: Copingstrategier  – Handlingar , svara på frågan vad gör de för att hantera sorgen? 

Ex. utövar en sport, skriver texter, samtal med den döde, prata med människor runt om, eller 

lyssnar på musik.  

Kategori 2: Signifikans – Mening, vad som är viktigt i livet, tennis, löpning, kompisar, 

familjen 

Kategori 3: Orienteringssystem – Gud, ingen Gud, optimistisk, pessimistisk, hopp, 

värderingar, relationer, vanor, föreställningar, personlighet. 

Kategori 4: Copingmekanismer  – Konserverade eller omvandlade  mekanismer, mål, medel.   

 

Tema 3 Sorgereaktioner 

Kategori 1: Vanliga reaktioner 
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Kategori 2: Direkta reaktioner 

Kategori 3: Andra möjliga reaktioner 

 

3.3.1 Inte bara tennis 

 

Se presentation av boken i kapitel 1.7 Material. Det jag kommer att analysera i denna bok är 

dels vilka reaktioner som kan uppstå efter förlusten av en förälder, dels vilka copingstrategier 

huvudpersonen använder sig av, samt  hur detta påverkar identitetsutvecklingen. Berättelsen 

är i kronologisk ordning, det finns en tid innan där mamman levde, en tid där dödsfallet sker 

samt den närmaste tiden efter dödsfallet.     

 

3.3.2 Springa för livet 

 

Se presentation i kapitel 1.7 Material. I boken Springa för livet kommer jag att undersöka de 

reaktioner som en tonåringen kan uppvisa efter att föräldern dött. Jag  kommer att undersöka 

vilka copingstrategier som Pernilla använder sig av för att hantera förlusten, men även hur 

dödsfallet påverkar identitetsutvecklingen.  

 

3.3.3 Utan titel  

 

Se presentation i kapitel 1.7 Material. I boken Utan titel kommer jag att kunna undersöka hur 

identiteten påverkas av dödsfallet, men även hur tonåringar utforskar sin identitet. I boken får 

jag följa Jills utforskande av sin identitet. Frågor som är återkommande i boken, är frågor som 

berör identitet, som exempelvis ’’vem är jag?’’.  
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4. Resultat och Analys 
 

Nedan följer en redovisning av resultaten jag fått min innehållsanalys och därefter en 

hermeneutisk analys av resultaten. 
 

4.1 Resultat 
 

För att presentera mitt resultat kommer jag att använda mig av den modell som presenteras i 

kapitel 3, Figur 3:1 Modell för innehållsanalys.  Jag kommer att presentera de tre skönlitterära 

böckerna separat.  

 

4.1.1 Inte bara tennis 

 

Reaktioner  

John är 12 år gammal när hans mamma dör. När John får reda på att hans mamma har dött 

börjar han först gråta. Gråten handlar inte om mammans död, utan av att pappan låtit konstig 

på rösten när han ringde (Barlach, 2007). Därefter reagerar John genom att han inte tror på 

dödsfallet, han tror att hans mamma ska komma tillbaka, och att hon skojar med honom 

(ibid).   

 
Telefonen ringer, men jag vill inte svara. Bengt (Johns farbror) går och svarar. Jag tänker att det 

är mamma som säger att hon överlevde olyckan och kommer hem snart (Barlach, 2007, s. 65). 

 

John väljer i början, att tala om att mamman är istället för var, exempel: ’’mamma är rolig’’ 

istället för ’’mamma var rolig’’ (Barlach, 2007). Längre fram i boken, kommer dock John till 

insikt att han var en ”idiot” som pratade om mamma som om hon fanns. John menar att om 

någon inte finns, då skall man heller inte låtsas som det (ibid).  En annan reaktion som John 

visar är att han drömmer om sin mamma när han sover, och när han vaknar tror han att det är 

sant. Johns fantasier är inriktade på det faktum att han tror att hans mamma fortfarande lever.  
 

Den här morgonen tar det bara några sekunder innan jag fattar att det var en dröm. Jag hatar när 

hon kommer tillbaka i drömmen och säger att allt är bra och att hon har varit bortrest. Hon är så 

verklig att man bara måste gå på det. (Barlach, 2007, s. 99) 

 

Föräldrarnas roll  

Ibland väljer John att gråta på sitt rum i smyg. Efter ett tag börjar Johns pappa jobba igen. På 

dagarna gör det inget att pappan jobbar, men om pappan råkar bli lite försenad hem blir John 

rädd, och tror att pappan aldrig ska komma hem igen. John har som regel att efter 10 minuter 

ringa sin pappa, kommer John inte fram, försöker han låta cool på rösten i telefonsvararen 

(Barlach, 2007). Natten efter dödsfallet får John dela säng med sin pappa, vilket John tycker 

är skönt.  

 
Pappa vill att jag ska sova i hans säng. Jag blir glad och förvånad. Det är världens största 

dubbelsäng som han och mamma köpte nu när vi flyttade. Jag tycker det är skönt att jag ska sova 

bredvid honom (Barlach, 2007, s. 74). 

 

En dag kommer pappan  in till Johns rum och har tårar i ögonen, John har aldrig sett sin pappa 

gråta. ’’Det känns stort att jag får krama honom och trösta honom.’’ (Barlach, 2007, s.185). 

Pappan berättar för John om en kollega, som förlorade sin man i en hjärtinfarkt, 

kollegan menade på att det första året var värst, men att det lättade lite för varje dag och att 

idag mår hon ganska bra (Barlach, 2007). 
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Johns mamma skjutsade alltid John till tennisträningen, och brukad kolla på när han spelade 

tennis.  Innan mamman dör, tjatade John till sig ett par nya dyra tennisskor. John upptäcker 

sedan att de är för små när han spelar tennis, men vill inte säga något om det. Han funderar på 

att använda de gamla skorna. När mamman dör, använder han de nya skorna, för John 

upplever att ’’Det känns som om mamma ser mig’’(Barlach, 2007, s.95) .  

 
Hur kunde jag köpa för små skor? Jag visste ju att de var för små. Det var inte så att mamma 

tjatade på mig att de var perfekta. Det var den lilla störda idioten som tjatade. Den lilla 

bortskämda störda idioten som är jag. Och nu finns det ingen att säga förlåt till heller (Barlach, 

2007, s. 95). 

 

Hans skavsår leder till att han slutar med tennisen, men berättar fortfarande inget för pappan 

om varför. När hans pappa ska rensa garderoben hittar pappan ett par nya tennisskor, likadana 

fast i rätt storlek. Johns mamma visste att de var för små och hade köpte ett par nya skor men 

inte hunnit ge skorna till John, John erkänner allt för pappan (Barlach, 2007). Boken slutar 

med att John börjar spela tennis igen, och att Pappan och Sofie (Johns syster) kommer och 

hejar på John vid en tennismatch. På kvällen tackar han sin mamma för första gången för 

skorna (ibid). 

 

Sätt att hantera förlusten 

John vill att allt skall vara som vanligt. Han vill inte bli behandlad på ett annorlunda sätt.  

Detta går att se genom att John vill tillbaka till skolan, eftersom där är allt som vanligt. Han 

tycker att det är konstigt att vara hemma från skolan när han inte är sjuk. När han väl kommer 

till skolan berättar hans lärare, inför alla i klassen, om vad som har hänt. John som i andra fall 

gillar att vara i centrum, vill nu bara sjunka igenom golvet. Efter skolan en dag går han och 

spelar tennis med sin kompis Simon Thor. John är duktig och vinner, men upptäcker att 

Simon Thor låter John vinna matchen, vilket leder till att John tappar lusten att spela mot 

honom (Barlach, 2007). 

På dagarna kan John tänka på annat, men på kvällen innan han ska sova blir det som 

värst. Han brukar varje kväll prata med sin mamma. En kväll när John pratar med sin mamma 

gråter han extra mycket, detta beror på att John fyller år dagen efter.  

 
Jag frågar henne om hon aldrig kommer att klia mig på ryggen igen. Jag svarar själv att jag vet 

att hon inte ska det. Jag börjar gråta. Jag säger att det är okej mamma och sedan gör det sådär ont 

i hela kroppen och jag vill bara skrika men vill inte störa pappa eller Sofie (Barlach, 2007, s 88). 

 

På dagarna tänker John att han vänjer sig, och att det finns de som har det värre. John brukar 

tänka på de som förlorade allt i tsunamikatastrofen 2004, att de har det värre än 

honom(Barlach, 2007). Innan han skall sova kommer tankarna på mamma.  

 
När det inte finns någonting annat som man kan tänka på. När det är mörkt och ingenting stör, 

ingenting som får en att börja på en annan tanke, det hatar jag. Det är som om mörkret psykar 

mig att tänka på mamma (Barlach, 2007, s. 142-143). 

 

Identitet 

För John är tennis en stor del av hans liv, han definierar sig själv som en tennisspelare. När 

mamman dör börjar han tvivla på tennisen. Han fortsätter spela tennis men påminns av sin 

mamma.  

 

4.1.2 Springa för livet   

 

Reaktioner 
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När Pernilla får reda på att hennes pappa har dött, är hennes första reaktion att hon vägrar tro 

på att det är sant. Detta eftersom Pernilla och hennes mamma nyligen sett hennes pappa tävla i 

TV (Cras, 2000). 

 
Hon vägrade tro på det hon hört. Det kunde inte vara sant. Det fick inte vara sant.  – Det är ett 

missförstånd, sa hon förhoppningsfullt. Mamma, dom har tagit fel person (Cras, 2000, s.30). 

 

Pernilla pratar i telefon med pappans löparkompis Patrick van der Geters, när han börjar prata 

om att han kommer till Sverige för begravningen stod det klart för Pernilla vad som hänt. Hon 

kunde inte längre blunda för sanningen. Pernilla får Patricks telefonnummer, detta för att 

Patrick vill prata med Pernilla när han kommer till Sverige. Pernilla hade svårt att sova den 

natten, och hoppades på att allt skulle vara en mardröm (Cras, 2000). 

Pernilla börjar skylla pappans dödsfall på mamman, eftersom det var mamman som 

tjatade på att pappan efter tävlingen skulle komma hem (Cras, 2000). 

 
Det var ditt fel! Tanken blixtrade förbi genom Pernillas huvud. Om du inte tvingat honom att 

skynda sig hem till din förbannade födelsedagsfest skulle han fortfarande leva (Cras, 2000, s. 

34). 

   

När Pernilla vaknade blev hon påmind om mammas födelsedag, för tårtan stod i kylen. 

Mamman orkade inte ringa runt till alla släktingar och vänner för att avboka 

födelsedagsfirandet, utan det får Pernilla göra (Cras, 2000).  

 
Pernilla berättade vad som hänt, men upprepningar gav ingen lättnad. Det var inte sant att det 

hjälpte att prata. Pappas död fortsatte att vara overklig. Sorgen lättade inte, den djupnade istället 

till en mörk och dov känsla av att hon aldrig mer skulle kunna bli glad igen. Döden var bara ett 

ord. Nu visste hon det ofattbara hade hänt, det var inget missförstånd. Men hennes hjärna 

vägrade ta emot informationen. Hon visste sanningen men trodde ändå att pappa när som helst 

skulle stiga in i tamburen, släppa ner sin väska på golvet med en duns och ropa – Hej, jag är 

hemma nu! Får man inget käk på det här stället? (Cras, 2000, s. 33). 

  

Föräldrarnas roll  

Pernillas mamma får en panikattack och hon läggs in på sjukhus, bland annat på grund av 

dödsfallet. Det blir nu Pernillas ansvar att ta hand om vräkningen, räkningar, begravningen 

etc. Pernilla får ingen hjälp av sin mamma när hon ringer eller hälsar på, utan hon får lösa alla 

problemen själv. Vilket leder till att Pernilla oroar sig mycket, men hon har bestämt sig, hon 

vill inte bli som mamma (Cras, 2000).    

 
Hur skulle det gå för dem efter pappas död? De hade säkert inte råd att bo kvar i lägenheten. Var 

skulle de bo någonstans? Finns det överhuvudtaget någon lägenhet som de hade råd att hyra? 

Vad kostade de att få hem pappa från Köln? Vad kostar det att flytta? (Cras, 2000, s. 62). 

 

Hennes pappas kompis Patrick, kommer till Sverige och de möts. Patrick har med sig pappans 

väska, i den ligger en bok som Pernillas pappa har skrivit, tillägnad Pernilla. Patrik ger en 

annan bild av hennes pappa, att han gillade restauranger och hade ett stort matintresse, medan 

hemma åt pappan vad som fanns på bordet (Cras, 2000).  

Patrick försöker övertala Pernilla att ta vara på sin talang och börja tävla på allvar. I 

början jämför sig Pernilla med sin pappa, hur han skadade sig, gick sönder, tränande och att 

det inte vara något liv, som till slut ledde till hans död. Men till slut ger hon med sig och 

börjar tävla (Cras 2000). 

 

Sätt att hantera förlusten 
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Pernilla bestämmer sig för att gå ut och springa för att ’’rensa tankarna’’. När Pernilla är ute 

på sin springtur stannar hon till på en kulle, när det slog henne att hennes pappa var död. I sin 

förtvivlan förbannade hon den högre makten som tagit hennes pappa ifrån henne (Cras, 2000). 

 
Pappa är död! Vissheten slog ned som en bomb. Medan Pernilla sprang hade hon lyckas 

glömma det hemska, men nu gick det inte att förtränga sorgen längre. Sittande på stenhällen 

framför vattentornet pressade hon ansiktet mot knäna och brast i gråt. I sin förtvivlan förbannade 

hon den högre makten som tagit hennes far ifrån henne (Cras, 2000, s. 43). 

 

Vid ett annat tillfälle när Pernilla springer på IP (Idrottsplatsen), springer hon samtidigt som 

hon gråter. När hon kommer i mål lägger hon sig ned på marken och säger ’’ Det är så jävla 

orättvist! Det är inte rätt. Varför tog du honom ifrån mig?’’ (Cras, 2000, s. 80).  

Boken, som var tillägnad Pernilla, handlar om pappans liv, men i slutet av pappans bok 

är det tips till en kommande löpare, i det här fallet tips till Pernilla. Patrick och boken leder till 

slut till att Pernilla deltar i en tävling (Cras, 2000).  

 
Det var ingen vanlig löpdebut. Det var nu eller aldrig, så kändes det. Ödet hade orsakat pappas 

död. Därefter hade det obevekligt lett Pernilla fram till beslutet att testa sin förmåga i en riktig 

tävling (Cras, 2000, s.232) 
Identitet 

Pernilla var en strulig tjej. Hon vågar stå upp för sina åsikter, men alla andra uppskattar det 

inte. Pernilla testar olika roller, dels den struliga tjejen, dels den ansvarstagande tjejen samt 

dels löpartjejen. Eftersom hennes mamma läggs in på sjukhus får hon ansvar över lägenheten 

och hyra med mera. 

  

4.1.3 Utan titel  
 

Reaktioner 

Den reaktion som Jill uppvisar är att hon saknar sin mamma. Vid ett tillfälle blir Jill påmind 

om sin mamma, när hon är hemma hos sin kompis Angéle på middag, Angéles mamma 

kommer hem sent till middag, och lägger sin kalla hand på Jills kind, för att Jill ska känna hur 

kall hennes hand är. Jill blir ledsen och låser in sig på toan (Gunnarsson, 2012).  

 
’’Känn här’’. En hand på kinden. Precis så gjorde alltid mamma. Lät mig känna varmt, kallt, 

strävt, närhet, kärlek. Hon höll min hand mot sin och vi var ett. Jag ville aldrig släppa. Hon var 

så trygg och mjuk. Jag trodde hon skulle finnas för evigt. Hon dyker upp vid min sida nu, jag 

känner hennes fingertoppar, hennes tysta sympati. Älskade mamma, kom närmare, kom och ge 

mig vanligheten tillbaka, det räcker om du säger ett enda ord eller bara viskar, andas på mig. Säg 

att du inte har slutat delat med dig (Gunnarsson, 2012, s.17)  

 

Jill vaknar till igen, hon inser att bara för att man önskar sig något, kommer det inte tillbaka. 

Hon ifrågasätter varför sagor finns och varför människor har kvar hoppet, när hoppet inte 

längre har någon verkan. Jill menar att en ’’otippad detalj’’ kan få henne att minnas sin 

mamma, och att varje dag är en lång plåga, och att hon inte kan njuta fullt ut av någonting 

(Gunnarsson, 2012).  

 

Föräldrarnas roll  

När Jills mamma dog för tre år sedan tog hennes pappas sorg över, Jill fick inte själv tid att 

sörja och stängde av. Trots att hon vet att man ska sörja, och att det inte är bra att stänga av 

känslorna (Gunnarsson, 2012). 

  
Jag stängde av och släckte ner, trots att jag vet att det är det allra sämsta, men hur gör man för att 

överrösta sin pappas lidande? Han känner och formulerar och känner igen och tar udden av allt 
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som hade kunnat bli ett samtal, eller åtminstone början på något som liknar kommunikation 

(Gunnarsson, 2012, s. 27). 

 

Till morfars födelsedag gör Jill och hennes bror Kalle något som de brukade göra med sin 

mamma, de går till en fotoautomat, kortet ger de sedan till morfadern i present. Detta är första 

gången de går till en fotoautomat sedan mammans bortgång (Gunnarsson, 2012). Efter en tid 

av lycka, bryts det hela av genom att pappan och morfadern börjar minnas mamma. Jill 

beskriver det som martyr-VM mellan  morfadern och pappan. Varken Jill eller Kalle säger 

något, utan uppmärksamheten ligger på pappan och morfadern (ibid). 

 

Sätt att hantera förlusten 

Jill sitter på sitt rum och laddar ned musik, hon lyssnar just nu på Christina Aguileras låt Hurt. 

Jill funderar kring att det är helt sjuk hur någon på andra sidan Atlanten, kan skriva en låt som 

på pricken kan sätta ord på vad Jill känner (Gunnarsson, 2012). 

 
Det har snart gått tre år, men det skulle vara så förtvivlat skönt att bara få prata med mamma en 

sista gång och säga hur mycket hon betydde. Hur mycket hon betyder. Tänk att få höra hennes 

röst en enda gång. To hear your voice again (Gunnarsson, 2012, s. 36). 

 

Jill sitter i rummet och försöker minnas hur hennes mamma lät, vad hon kunde minnas av 

henne. Men den här dagen går det inte att minnas hur mamman lät eller vad hon brukade säga 

(Gunnarsson, 2012). I sin bror Kalles närvaro är Jill alltid någon. De två kan sitta tysta och 

minnas mamma, prata skit om henne, prata om saker som mamman gjorde som irriterade dem 

och skämta om mamman. Kalle och Jill kan säga vad de känner för, eller så kan de säga inget 

alls (ibid). 

Jill har en hemlig plats där hon sitter och smygröker. Där träffar hon Mio för första 

gången. De sitter i två timmar och pratar, det tar ett tag innan Jill märker att hela samtalet har 

handlat om Jill, mamman och pappan. Jill ursäktar sig, men Mio säger ’’ Äh, säger flickan. 

Det här är ju viktigt. Nästa gång får du min story ’’(Gunnarsson, 2012, s. 81). 

Jill ska plugga till ett biologiprov, Jill är väldigt bra i biologi, och det har hon troligen 

fått från sin mamma. Jill har svårt att koncentrera sig, och drar sig mot sin byrålåda, i 

byrålådan har Jill sparat sin mammas strumpor. Strumporna som mamman hade på sig dagen 

hon dog, Jill tar upp dem, och det känns som om strumporna värms upp. Att strumporna får 

någon energi som Jill hittar på, i en förhoppning om att mamma lever vidare genom sina 

gamla strumpor. Den dagen när hennes mamma satte på sig strumporna för sista gången, 

visste mamman inte om att hon skulle dö, den sista fasen av cancern slog till utan förvarning. 

Jill funderar kring hur det skulle kännas att göra alla dessa vardagliga sysslor när man vet att 

man ska dö. Att det aldrig går att veta vad, och när, saker kan hända (Gunnarsson, 2012). 

Det är skolavslutning, en av Jills kompisar kommer fram och kramar henne, och säger 

att hennes mamma borde vara här, då mamman skulle ha varit stolt över Jill. Efter 

skolavslutningen går Jill och hennes pappa och fikar, han säger att hon måste leva ut sin sorg 

och gråta. Jill svarar med att hon gråter och att hon delar sina känslor med andra (Gunnarsson, 

2012). 

 

Identitet  

Jill beskriver förlusten av sin mamma som om någonting är borta, och att hon aldrig blir hel, 

framförallt när hon umgås med människor som mår bra.  När Jill kommer ut från badrummet 

hos Angéles familj, blir hon omhändertagen och nedbäddad i soffan för att hon ska lugna sig. 

De andra fortsätter att äta och dämpar sig i hänsyn för Jill. När Jill ska gå, vinkar Angéles 

familj av henne, och Jill tror att hon ska kvävas (Gunnarsson, 2012). ’’Snälla, ge mig 

någonstans att ta vägen där jag inte stryps av livet självt’’ (Gunnarsson, 2012, s. 19). 
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Pappan förstår inte varför Jill inte gör uppror, i pappans ögon är Jill ”vanlig”, eftersom när 

pappan var ung, var han rebell och hatade allt (Gunnarsson, 2012). Jill definierar sig själv som 

’’utan titel’’, att hon inte är någon. Hon använder pastellfärger och är osynlig. Jill funderar på 

elden, och att i film och litteratur är elden orange, men hon kommer fram till att eldens kärna 

inte har någon färg.  

 
Eldens kärna har ingen färg alls.  

Det är genomskinligt. 

Det 

är 

jag (Gunnarsson, 2012, s. 26). 

 

Sista kapitlet heter ’’Ett namn’’, det är i slutet av berättelsen man får reda på vad Jill heter. Jill 

sitter i en park med sin barndomskompis John-John. Han frågar Jill varför hennes mamma 

egentligen var bra i biologi, Jill svarar att hon inte vet och kommer aldrig få vet det heller. 

John-John säger då att hon kan fråga sin pappa, eftersom  pappan vet nog massor om 

mamman. Jill kommer till insikt att hon kan fråga sin pappa saker om sin mamma, eftersom 

han fortfarande lever, och att hon ska ta till vara på sin pappa (Gunnarsson, 2012). 

 
Jag ska resa mig. Upptäcka någon istället för att vänta på att bli upptäckt. Jag ska själv välja vem 

jag lyssnar på och jag ska berätta för alla vem jag är. Vem som lyssnar på mig skiter jag i. Jag 

börjar nu. Jag är sexton år. Jag heter Jill (Gunnarsson, 2012, s. 237)  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Hermeneutisk analys 
Följande del av analysen kommer jag att använda mig av figur 2:1 Teoretisk arbetsmodell för 

att tolka mitt material. De centrala teman som hittas i innehållsanalysen tolkas genom begrepp 

från den teoretiska modellen.   

 

4.2.1 Dödsfallet - Förälders död 

 

Dödsfallet för tonåringen är traumatiskt, en viktig person i tonåringens liv försvinner. Lennéer 

Axelsson (2010) menar att de som är med om ett traumatiskt dödsfall, kan uppleva att en del 

av en själv försvinner, vilket går att tolka bland annat hos Jill. Jill menar att ”något” är borta 

och att hon inte kommer att bli hel igen eftersom hennes mamma är död. Den kvarlevande 

föräldern behöver bearbeta sin sorg, således finns det en risk att tonåringen glöms bort. För 

Jills del tar hennes pappas sorg över, vilket leder till att Jill inte bearbetar sin egen sorg.  För 

att förhindra detta, behövs det stöd från det sociala nätverket kring tonåringen, tonåringens 

kompisar kan vara viktiga. För Jill blir hennes nyfunna vän Mio viktig i hennes bearbetning 

av sorgen, men även hennes barndomsvän John-John. Pernilla får en ny vän, Patrick, som 

stödjer Pernilla i hennes sorg genom att ge henne en ny bild av pappan. För John, i boken Inte 

bara tennis, blir familjen viktig. John upplever att några av hans vänner behandlar honom 

annorlunda, och det gillar han inte. Jill blir behandlad på ett annat sätt hemma hos Angelés 

familj, något som hon inte verkar gilla. Det är viktigt att det talas om den döde, vilket kan 

stödja de fiktiva tonåringarna i bearbetningen av sorgen. 



33 
 

Dyregrov (2007) menar att dödsfallet kan även leda till att tonåringen tar en ansvarstagande 

roll. Vilket kan leda till att tonåringen antigen utvecklas och mognar, eller att tonåringen 

missar att bearbeta sin egen sorg och blir vuxen för snabbt. I Pernillas fall tvingas hon ta en 
ansvarstagande  roll eftersom hennes mamma läggs in på sjukhus. Pernilla får ansvara för 

ekonomin hemma, som annars vuxna/föräldrar gör. Pernilla får även ta hand om den 

eventuella vräkningen hon och hennes mamma får, vilket leder till att Pernilla känner en stark 

ångest, om huruvida mamman och Pernilla ska få bo kvar i lägenheten Tonåringar behöver 

höra försäkringar om att deras vardagliga behov kommer att tillgodoses, exempelvis, om att 

de ska få bo kvar hemma (ibid). John får trösta sin pappa, vilket kan tolkas som om John 

mognar genom att han visar omtanke och medkänsla för en annan person. Pernillas och Johns 

mognad, kan även tolkas som om att de känner sig stolta över att kunna hjälpa till hemma. I 

Pernillas fall ta hand om hushållet, och i Johns fall ta hand om sin pappa.  

Föräldern är för tonåringen en förebild, som tonåringen skall frigöra sig ifrån, vilket 

sker genom att tonåringen kritiskt granskar och värderar sina föräldrar menar Gyllenswärd 

(1997). Således kan detta bli svårt om den ena föräldern dör. I Pernillas fall får hon en ny bild 

av sin pappa som hon tidigare inte har haft. Den nya bilden blir hon förvirrad av, men Patrick 

och boken, skriven av hennes pappa, stödjer henne.  
 

4.2.2 Reaktioner  
 

Under tonårstiden sker en utvecklingen av att kunna resonera hypotetiskt. Dyregrov (2007) 

menar att tonåringar klarar av att reflektera över existentiella aspekter av döden, vilket 

Pernilla, John och Jill gör.  

 

Direkta reaktioner  

För Pernilla och John sker dödsfallet utan någon förvarning, Dyregrov (2007) menar att detta 

kan leda till att dödsfallet blir mer chockartat. För Jills del kämpade hennes mamma mot 

cancer, en långdragen kamp. Jag antar att Jill har varit medveten om att hennes mamma kan 

dö, trots detta kom dödsfallet som en chock för Jill. 

         Både John och Pernilla reagerar på dödsfallet först genom att de inte tror att det är sant. 

Genom att reagera på det här viset kan de fiktiva tonåringarna hålla känslorna på avstånd, och 

ta in en bit i taget (Dyregrov, 2007). John vill tillbaka till skolan relativt omgående, vilket kan 

betyda att John vill tillbaka till det vanliga. Skolan är det vanliga för tonåringar och kan 

således inge trygghet och stabilitet hos dem (ibid).  

 

Vanliga reaktioner 

Dyregrov (2007) menar att det är vanligt att tonåringar kan visa ångest efter dödsfallet, bland 

annat kan tonåringen känna ångest samt vara rädd att något hemskt ska hända med den 

kvarlevande föräldern. Detta är något som John uppvisar eftersom han blir rädd att något 

hemsk har hänt hans pappa, när pappan är försenad hem från jobbet. Vilket även kan bero på 

att tonåringen kan tänka hypotetiskt och kan reflektera kring döden, således blir döden mer 

fattbar och nära. Detta innebär att tonåringen kan tänka på att de själva ska dö, eller att den 

kvarlevande föräldern kan dö.  Ledsamhet kan yttra sig bland annat genom att tonåringen drar 

sig undan (ibid), något som Jill och John gör. John väljer att gråta i smyg på sitt rum, att John 

väljer att gråta i smyg, kan tolkas som att John inte vill tynga ned sin pappa med sin egen 

sorg. Jill drar sig undan sin pappa, och brukar ofta vara på sitt rum med stängd dörr, eller 

befinna sig på den hemliga platsen. Saknaden och ledsamheten kan bli stark om den döde 

hade en speciell uppgift (ibid), för Johns del, skjutsade hans mamma honom till tennisen, och 

för Jills del hjälpte mamma till med biologi. Således kan tonåringen bli ledsen eftersom dessa 

uppgifter påminner om den döde (ibid).  
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Tonåringar kan bli ledsna när de omges av glada människor/familjer, eftersom det kan 

påminna tonåringen om vad hen saknar (Dyregrov, 2007). Exempelvis blir Jill ledsen när hon 

är på middag hemma hos Angéle eftersom Angéle familj är lycklig och fullständig, vilket 

visar på vad Jill saknar.  Dyregrov menar att saknaden hos tonåringen kan yttra sig genom att 

tonåringen identifierar sig med den döde och anammar dennes beteende, detta kan således 

bygga en känslomässig bro till den döde. För Pernilla sker detta när hon väljer att fokusera på 

löpningen och börja tävla i det som sin pappa gjorde. Sparade föremål kan lindra saknaden till 

den döde (ibid). Jill har sparat sin mammas strumpor och Pernilla har pappans bok. Saknaden 

kan även utspela sig genom att tonåringen fantiserar om den döde föräldern (ibid), något som 

Jill gör när hon var hemma hos Angéle på middag. När Jill låste in sig på toan, fantiserade 

hon om att sin döde mamma lade sin hand på Jills kind och att den döda mamman var 

närvarande i rummet.  

John har svårt att sova, sömnproblem kan vara en reaktion som tonåringar uppvisar efter 

dödsfallet anser Dyregrov (2007). Detta beror på att tonåringen får mer tid att tänka på den 

döde innan hen ska sova. Det kan även bero på att tonåringen under dagen inte bearbetar sin 

sorg och att sorgen således kommer när hen ska sova (ibid) John menar att under dagen kan 

han skjuta bort ledsamma tankar, men på kvällen, innan han ska sova återkommer tankarna på 

sin döde mamma. Detta kan leda till att tonåringen drömmer om den döde, vilket John gör. 

        En vanlig reaktion enligt Dyregrov (2007)  är att tonåringar kan rikta sin vrede och ilska 

mot olika faktorer. I det här fallet riktar sig den fiktiva tonåringen Pernilla sin vrede mot en 

högre makt, mot en person som inte förhindrade olyckan, eller mot den kvarlevande föräldern 

för att den kvarlevande föräldern är för upptagen med sin egen sorg. Ilskan kan vara medveten 

eller omedveten (ibid). Pernilla riktar sin ilska mot sin kvarlevande mamma, Pernilla 

beskyller mamman och anser att det är mammas fel att pappan är död, d.v.s att hennes 

kvarlevande mamma inte förhindrade olyckan. Pernilla är även arg på den högre makten som 

tog hennes pappa ifrån henne.  

 

Andra möjliga reaktioner   

När en förälder dör finns det en större risk att tonåringar ändras personlighetsmässigt, det kan 

handla om att tonåringen blir rädd, tillbakadragna eller lugn (Dyregrov, 2007). I Johns fall blir 

han mer rädd för att det skall hända något hemskt med hans pappa.  Han slutar med tennisen 

för ett tag, tennisen som har varit en stor del av Johns liv. Varför John slutar med tennisen får 

vi inte reda på, men jag anser att John slutar med tennisen på grund av att tennisen påminner 

om hans mamma, och att John har skuldkänslor för skorna.  Pernilla blir mer ansvarstagande 

(se 4.2.1). Tonåringen kan reagera på kommentarer från människor i omgivningen som 

påminner hen om den döde. Starka minnen kan framkallas av ting som påminner indirekt eller 

direkt (ibid), Jill menar att små otippade detaljer kan leda till att hon påminns om sin mamma, 

som i sin tur leder till att hon blir ledsen. Att tonåringen kan uppvisa ett regressivt beteende är 

ett tecken på att tonåringen vill ha närhet till den kvarlevande föräldern eller andra vuxna 

(ibid). John vill exempelvis sova i samma säng som sin pappa, det kan tolkas som om att John 

vill ha mer närhet till sin pappa. 

 

4.2.3 Copingteori enligt Pargament och Lennéer Axelssons copingstrategier 

  

Det som var signifikant innan dödsfallet, blir ibland inte längre signifikant. Den fiktiva 

tonåringen söker antingen efter något nytt som blir signifikant, eller omvärderar det 

signifikanta.  Den fiktiva tonåringen kan även behålla det som var signifikant. För Pernilla 

blir löpningen signifikant efter dödsfallet, för Jill blir det att hitta sin identitet och för John är 

det familjen som blir signifikant. För John var tennisen signifikant innan dödsfallet men när 

hans mamma dör försvinner det signifikanta och hans familj (pappa och syster) blir viktigare 
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under en kort period. Johns nya tennisskor påminner om hans mamma, och han känner 

troligen ångest för att han tjatade till sig skorna. Vilket skulle kunna vara en anledning till 

varför John slutar med tennisen, tennisen påminner för mycket om hans döda mamma. När 

skoproblemet är löst börjar han spela tennis igen, troligen blir tennisen signifikant igen. 

Pargament (1997) menar att signifikansen har olika egenskaper. För Pernilla är hennes 

signifikans kroppslig eftersom hon vill vinna i löpartävlingen. För Jill är hennes signifikans 

psykologisk eftersom hon vill utveckla sin identitet. Min åsikt är att alla huvudpersonerna vill 

utveckla sin identitet således är även signifikansen psykologisk.  

Pargament (1997) menar att orienteringssystemet guidar individer i kris. 

Orienteringssystemet innehåller värderingar, vanor, relationer, föreställningar och 

personlighet. Har personen varit med om liknande situationer kan detta vara en resurs (ibid). 

För de tre fiktiva huvudpersonerna får jag inte reda på om de har varit med om något liknande 

tidigare. De relationerna som upplevs som viktiga är de med familj och vänner. I Pernillas fall 

är det hennes vänner Ebba och Patrick, för John är det hans pappa och när det gäller Jill är det 

hennes vänner Mio och John-John, senare även hennes pappa. Gemensamt för 

huvudpersonerna är att deras döde förälder till viss del är ett stöd. Pernilla får stöd genom 

boken hennes pappa har skrivit, John samtalar med sin mamma innan han skall sova, och i 

Jills fall blir hennes relation som ett uppvaknande av att hon fortfarande har sin pappa kvar. 

Det återstår att se hur dödsfallet kommer att bli en resurs för framtida kriser.  

   Pargament (1997) redovisar för fyra olika copingprocesser; bibehållande, nyskapande, 

omvärdering och rekonstruktion. Använder den fiktiva tonåringen sig av rekonstruktion 

innebär detta således att tonåringen förändrar medlen men att målet är detsamma som innan. 

När den fiktiva tonåringen använder sig av omvärdering ändrar tonåringen sina mål men har 

samma medel kvar. I början använder Pernilla och John sig av bevarande coping. Pargament 

menar att bibehållande är den vanliga hos människor. Med bibehållande coping bevarar de 

medel och mål. Pernilla och John vill inte tro att dödsfallet har inträffat och de inbillar sig att 

föräldrarna kommer komma tillbaka. De väljer även att tro att allt är som vanligt. De 

copingstrategier som John och Pernilla använder sig av i början är distansering, genom detta 

kan de hålla känslorna på avstånd och ta in en bit i taget menar Lennéer Axelsson (2010). Att 

de vill att allt ska vara som vanligt anser Lennéer Axelsson även vara en copingstrategi, i och 

med att i det vanliga kan tonåringarna således känna trygghet. 

    När de fiktiva tonåringarna inser att den bibehållande copingen inte fungerar ändrar de 

strategi. Pernilla använder sig av omvärdering, hennes nya mål efter dödsfallet blir löpningen 

samt att hon delvis förändrar sin relation till sina föräldrar. Pernilla ser sin döda pappa och sin 

kvarlevande mamma med ’’nya ögon’’. John har samma mål som innan (tennis), men John 

förändrar sin relation till sina föräldrar således använder han rekonstruktion. Med Jill är det 

komplicerat eftersom jag inte får reda på vad hon hade för mål innan dödsfallet. Det som 

framkommer är dock att hon har samma medel kvar men att de förändras. Det mål Jill har i 

boken är att hitta sig själv, det vill säga utveckla sin identitet. Således kan Jills coping te sig 

på två vis: 1. Jill har samma mål som innan och efter dödsfallet men förändrar relationerna 

(medlen). 2. Jill hade ett annat mål innan dödsfallet och att dödsfallet leder till ett nytt mål 

samt att hon förändrar medlen. I det första antagandet skulle Jill således använda sig av 

rekonstruktion, i det andra antagandet skulle Jill använda sig av omvärdering.   

   Det som är gemensamt för Jill, John och Pernilla är att de alla tre förändrar sina 

relationer till de fiktiva föräldrarna eftersom en av deras förälder dör. Den döde föräldern är 

viktig för dem, och således förändras även relationen till den döde. Den döde fiktiva föräldern 

blir även ett stöd för dem. Relationen till den fiktiva kvarlevande föräldern ändras även, detta 

kan ha att göra med att döden blir verklig, och att tonåringarna således kan tro att något 

hemskt kan hända med den kvarlevande.  I Jills fall yttrar det sig genom att hon inser att hon 

bör ta vara på tiden med sin pappa, eftersom han fortfarande lever. De relationer som de 
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fiktiva tonåringarna i berättelserna har, är viktiga och således använder de sig inte av 

nyskapade coping eftersom de inte helt byter ut de relationer som finns. Den fiktiva förälderns 

död leder till att de fiktiva  tonåringarna ser sina föräldrar med nya ögon.  

    Jill använder sig av musik som copingstrategi, när Jill lyssnar på Christina Aguilera 

tycker hon att låten beskriver hennes känslor. De alla tre fiktiva huvudpersonerna använder 

sig av att prata om den döde som copingstrategi. Antingen pratar de om den döde med en vän 

eller med den kvarlevande föräldern. Jill pratar med sina vänner om sorgen, istället för att 

prata med sin pappa om mammans död. John jämför sin sorg med de som var med i 

tsunamikatastrofen, Lennéer Axelsson (2010) menar att genom att John gör detta intalar han 

sig själv med att det finns de människor som har det värre och att han således kom ’’lindrigt 

undan’’. När Johns pappa berättar om kollegan som förlorat sin make, kan det tolkas genom 

att John/pappan jämför sin sorg med kollegan. Att prata med andra som haft liknande 

erfarenheter stödjer copingprocessen (ibid). Det förminskar lidandet eftersom tidsaspekten 

blir mindre, ett exempel är när kollegans berättelse slutar med att ’’det blir bättre med åren’’. 

När Jill och hennes bror Kalle pratar om sin döda mamma använder de sig av humor, enligt 

Lennéer Axelsson används humor som en copingstrategi eftersom humor gör det svåra mindre 

svårt. Pernilla använder sig av fysisk aktivitet, löpning, genom löpningen kan hon hantera sin 

pappas död. Boken som Pernillas pappa har skrivit stödjer även henne i sin coping.  

När Pernilla pratar med Patrick i telefon om begravningen slår det henne att pappan 

verkligen är död. Begravningar kan ha den funktionen, att de gör det overkliga verkligt 

(Lennéer Axelsson,  2010). Således blir det lättare för Pernilla och de andra huvudpersonerna 

att förstå att föräldern inte kommer komma tillbaka. Det som är gemensamt för Jill, Pernilla 

och John är att de inte använder sig speciellt mycket av religiös coping, utan de använder sig 

av annan sorts coping. Visserligen har John samtal med sin döde mamma, vilket skulle kunna 

tolkas som bön. Pernilla använder sig till viss del av religiös coping när hon ’’Förbannar den 

högre makten som tagit hennes far ifrån henne’’, vilket skulle kunna vara ett sätt att försöka 

förklara hennes pappas död. Att de fiktiva tonårs karaktärerna inte använder sig av religiös 

coping,  skulle kunna ha ett samband med den kultur de lever i. Det kanske inte är vanligt i 

den kulturen dessa tre fiktiva tonåringar lever i att använda sig av religiös coping, utan att de 

tre fiktiva tonåringarna istället väljer att använda sig av annan sorts coping, som exempelvis 

musik eller löpning. De tankar och livsmönsterna just dessa tre fiktiva tonåringar har är 

kopplade till den kultur de lever i, kulturen och samhället förändras och således även de 

religiösa uttrycksformerna. Kultur och individ påverkar varandra, det finns ett samspel, de 

normer, beteende etc. som finns i kulturen påverkar individen och vice versa. Därför är det 

viktigt att ha i åtanke vilken kontext dessa tre fiktiva berättelser utspelar sig i. Alla dessa tre 

fiktiva berättelserna utspelar sig i Sverige (visserligen ett fiktivt Sverige), den svenska kultren 

påverkar vilken copingstrategie de fiktiva tonåringarna väljer. Ett exempel är från Pernillas 

fiktiva berättelse när hon får beskedet om att hennes pappa är död och ringer runt till alla 

släktingar/vänner för att berätta vad som hänt. Det som utspelar sig i den fiktiva berättelsen är 

att säger Pernilla ’’ Det är inte sant att det hjälper att prata’’, således tolkar jag detta som om 

att den copingmetod som är vanlig och fungerar bra, enligt den svenska kulturen, är att prata 

med någon.  

 

 

4.2.4 Identitet och utvecklingspsykologi  

 

Jill, Pernilla och John befinner sig alla i tonårsperioden.  Det som går att tolka i böckerna är 

att de alla söker efter en identitet samt befinner sig i frigörelseprocessen. De vill vara 

självständiga men samtidigt vill de ha närhet till föräldern. När John ringer till sin pappa, när 

pappan är försenad från jobbet, vill John låta ”Cool” men egentligen är han rädd. Det John 
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visar är att han vill vara självständig, men beroendet till den kvarlevande föräldern finns där, 

vilket visar på tonåringens frigörelseprocess från de fiktiva föräldrarna. När John får sova i 

samma säng som sin pappa tycker John att det är skönt och tryggt, vilket visar på att John vill 

ha närhet till sin pappa. Jill visar tecken på att hon vill vara självständig, hon väljer att 

distansera sig från sin pappa genom att efter ett bråk sluta prata med honom. Gyllenswärd 

(1997) menar att det finns en risk när föräldern dör att frigörelseprocessen samt 

utvecklingsuppgifterna stannar upp för att sorgen tar överhanden. Troligen har detta skett för 

Jill, eftersom en av utvecklingsuppgifterna är att utforska sin identitet, något som Jill inte har 

gjort. Detta kan bero på att hennes pappas sorg har tagit överhanden.  Således har hon skjutit 

upp sin bearbetning av sorgen, vilket har lett till att Jill således skjutit upp sin 

identitetsutveckling. I frigörelseprocessen skall tonåringen jämföra sig med de andra vuxna 

runt omkring, bland annat föräldrarna (ibid). Detta går att tolka när Pernilla jämför sig med 

sin mamma, Pernilla vill inte bryta ihop och hamna på sjukhus som sin mamma. Gyllenswärd 

menar att tonåringar kan söka en ny vuxen förebild, för Pernilla skulle denna förebild vara 

Patrick. Patrick ger Pernilla en ny bild av hennes pappa, som även förändrar hennes relation 

till pappan. Patrick stödjer även henne med löpningen.  

            Lennéer Axelsson (2010) diskuterar kort om identitet och menar på att när stora 

förluster inträffar försvinner en del av sig själv. Jill beskriver samma sak, att det är en del av 

henne som saknas efter att hennes mamma dog. Hur förlusten tolkas och vilken mening 

tonåringarna tillskriver den kan göra det lättare att hantera förlusten, menar Lennéer 

Axelsson. För Jill, Pernilla och John tillskriver de förälderns död med något positivt, vilket 

ger dem motivationen att nå sina mål. För Pernilla tillskriver hon hennes pappas död med att 

det var ödet, och att ödet har lett till att Pernilla börjar tävla. Detta leder således till att hennes 

pappas död blir något positivt, som ger henne motivation till att tävla och träna med 

löpningen. Eftersom Pernilla tillskriver pappans död en mening kan hon således lättare 

hantera dödsfallet eftersom hon nu har ett mål. 

Under tonårstiden anser Hwang och Nilsson (2010) att kamraterna fungerar som ett 

”bollplank” när det gäller för tonåringen att utveckla sin identitet, med kamraterna kan 

tonåringen testa roller. Det är inget som framkommer tydligt men jag skulle tolka det som att 

när Jill, Pernilla och John umgås med sina vänner, är de ’’en person’’ och när de är hemma är 

de en ’’annan person’’.  

 

Marcia identitetsstatus  

Det som går att tolka från resultatet är att Pernilla och John hade en roll innan dödsfallet men 

att dödsfallet leder till att de tvingas ompröva sin roll. I Jills fall går det inte att säga något 

eftersom jag inte fått reda på hur Jill var innan dödsfallet. Detta förklarar Kroger (2006) med 

att när en tonåring utsätts för stress kan det leda till att tonåringen rör sig från en mer omogen 

status (tidig identitet eller identitetsförvirring) till en mer mogen status (fullbordad identitet 

eller moratorium). När det gäller rörelse in i moratorium som status kan det handla om att 

tonåringen utsätts för nya kontexter och inre förändringsprocesser. För Pernilla kan en ny 

kontext alternativ inre förändringsprocesser handla om att hon börjar med löpningen. 

Eftersom ”löpnings-världen”, med tävlingar etc. skiljer sig från den kontext hon är van vid. 

Pernilla rör sig även in i vuxenvärlden, eftersom att ta hand om ekonomin i hushållet anser jag 

är något vuxna tar hand om, inte barn/tonåringar. Marica (2006) menar som sagt att 

tonåringen testar olika roller för att därefter göra ställningstaganden, det vill säga när de 

befinner sig i moratorium, kan tonåringar uppfattas som osäkra. Jill är osäker på vem hon är.  

Jill och Pernilla testar roller bland annat genom att ta reda på vad de inte vill vara. Varken Jill 

eller Pernilla vill vara som sina kvarlevande föräldrar, enligt Marcia har tonåringar ett 

ambivalent förhållande till deras föräldrar.  
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Mina resultat tyder på att det inte är någon av tonåringarna som befinner sig i statusen 

identitetsförvirrad. Dock är de fiktiva tonåringarna i en form av identitetskris, eftersom 

tonåringarna, speciellt Jill, som inte vem hon är. Men detta menar Marcia (2006) är normalt 

för tonåringar som befinner sig i moratorium.  För ett tag testar de roller och befinner sig 

således i moratorium och närmar sig en fullbordad identitet.  Innan dödsfallet vet Pernilla och 

John vilka de är, de har en identitet, men dödsfallet leder till att de omprövar sin identitet, det 

vill säga de hamnar i moratorium. När tonåringen har en fullbordad identitet har de egna mål 

och värderingar i livet, de har en sammanhållen identitet (ibid). 

 

4.3 Slutsats 
 

1. Vad kännetecknar tonåringars psykologiska identitetsutveckling?  

  

Identiteten handlar om vem man är och vad man ger sig själv för värde. Den psykologiska 

identitetsutvecklingen för de fiktiva tonåringarna Jill, Pernilla och John går att identifiera med 

att de försöker bli självständiga från sina föräldrar, samtidigt som det finns ett beroende kvar 

till föräldern. Den ambivalenta relationen de fiktiva tonåringarna har till sina förälder är ett 

samspel mellan att vara självständig och beroende av föräldern.  Detta samspel går tydligt att 

se hos John, då han vill ha närhet till sin pappa men vill ändå vara självständig.  

För att utveckla sin identitet granskar de kritiskt sina fiktiva  föräldrar, vilket går tydligt 

att se hos Pernilla och Jill. När Pernilla och Jill utgår från sina fiktiva föräldrar, utgår de ifrån 

vad de inte vill vara, exempelvis ’’jag vill inte vara som mamma’’. Genom detta ser de sina 

fiktiva föräldrars brister och fel. Något som även kännetecknar den psykologiska 

identitetsutvecklingen hos dem är att de till viss del testar olika roller i olika kontexter. När de 

fiktiva tonåringarna befinner sig i moratorium, har de en sorts identitetskris, något som tydligt 

går att tolka hos Jill. Återkommande hos Jill är funderingar kring vem hon är.  

 

2. Hur påverkas tonåringars psykologiska identitetsutveckling av förlust av en förälder?  

  

Stora förluster påverkar identiteten, som i sin tur påverkar självbild och världsbild.  Något 

som är förekommande är att de fiktiva tonåringarna i berättelserna funderar kring livets  

mening. För Jill, Pernilla och John förlorar de en viktig person i deras liv. Jill beskriver sin 

mammas död som om en del av Jills identitet försvann. Identitetsbrottet beror bland annat på 

att tonåringen förlorar en del av sig själv, således påverkas självbilden hos  hen. Eftersom den 

fiktiva tonåringen befinner sig i kampen mellan beroende och självständighet påverkar 

förlusten identiteten. När en av föräldrarna dör försvinner den kraften som den fiktiva 

tonåringen skall göra sig självständig ifrån. Således stannar frigörelseprocessen upp, vilket 

påverkar i sin tur identitetsutvecklingen eftersom den fiktiva tonåringen inte kan gå vidare att 

fullfölja sin identitet utan stannar kvar. I Jills fall bearbetar hon inte sin sorg och således 

stannar hennes identitetsutveckling upp, detta går att se eftersom hon är osäker på vem hon är. 

Varför hon inte bearbetar sin sorg kan bero på att hennes sorg är för stor eller att den 

kvarlevande förälderns sorg står i vägen. För Jill tar hennes pappas sorg överhanden, vilket 

leder till att hon får skjuta upp sitt eget sorgearbete. Vilket kan tolkas som om den fiktiva 

tonåringen inte vill tynga ned den kvarlevande föräldern med sin sorg också. Detta kan bland 

annat yttra sig som det gör hos John, att han gråter i smyg på sitt rum.  Om den fiktiva 

kvarlevande förälderns sorg tar överhanden kan den fiktiva tonåringen lätt glömmas bort. 

Detta var fallet för Pernilla, Pernillas mammas sorg ledde till att mamman lades in på sjukhus, 

vilket ledde till att Pernilla tvingades anta en ansvarsfull roll. Den ansvarsfulla rollen kan ha 

lett till att den fiktiva tonåringen mognar och utvecklas.   
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3. Vilka reaktioner visar tonåringar vid förälderns dödsfall? 

 

Den direkta reaktionen, i min studie, var först förnekelse av dödsfallet, eller som Dyregrov 

(2007) beskriver det, som tvivel.  Pernilla och John ville inte tro att beskedet var sant. Den 

andra direkta reaktionen som de fiktiva tonåringarna uppvisade var att de ville att allt ska vara 

som vanligt. Detta speglar sig bland annat i att John vill tillbaka till skolan snarast. Att John 

vill tillbaka till skolan snarast förklarar Lennéer Axelsson (2010) med att skolan ger trygghet 

och struktur för tonåringen.  

         Vanliga reaktioner som de fiktiva tonåringarna uppvisade i min studie var: Vrede och 

ilska, att tonåringen identifierade sig med den döde, fantiserar om den döde, ledsamhet och 

saknad samt sömnproblem. Jill och Pernilla har sparat olika föremål som påminner om den 

döde föräldern, vilket kan lindra saknaden. Pernillas sparade föremål var boken som hennes 

pappa skrivit om löpning, och genom boken börjar Pernilla att anamma hennes pappas roll. 

John har sömnproblem, innan han ska sova kommer tankarna på mamman, John drömmer om 

att hans  mamma ska komma tillbaka. Detta kan tolkas som om John inte fått bearbeta sin 

sorg under dagtid. Pernilla känner vrede och ilska mot sin mamma samt mot en högre makt. 

Pernilla beskyller sin mamma för pappans död. Jill fantiserar om sin döde mamma. Saknaden 

och ledsamheten kan göra sig påmind när tonåringarna påminns om sin döde förälder, för Jill 

sker detta när  hon omges av lyckliga människor. Otippade detaljer kan påminna om den 

döde.   

Andra möjliga reaktioner som dessa tre fiktiva tonåringar kan uppvisa är att de ändras 

personlighetsmässigt, regressivt beteende, grubblerier och att de mognar och utvecklas. Att de 

ändras personlighetsmässigt kan innebära att de blir lugnare eller att de blir rädda. John blir 

rädd och tror att det skall hända något med hans pappa när pappan är borta, samtidigt visar 

John att han vill ha närhet till sin pappa, det vill säga ett regressivt beteende. Tankar och 

grubblerier kring livets mening är vanligt hos tonåringar och förekommer ofta hos John, 

Pernilla och Jill. Dödsfallet kan leda till att tonåringen utvecklas och mognar, i Pernillas fall 

tvingas hon ta en ansvarstagande roll som kan leda till att Pernilla utvecklas och mognar.  

 

4. Vilka copingstrategier använder tonåringar vid förlusten av en förälder?  

 

I början använder  Pernilla och John sig av bevarande coping, eller så kallad bibehållande 

coping, eftersom båda två väljer att inte tro på att deras förälder har dött. Som copingstrategi 

använder sig John och Pernilla  sig av att allt skall vara som vanligt och distansering. När de 

senare har insett att deras föräldrar faktiskt är döda ändras copingen, till rekonstruktion eller 

omvärdering. Det som går att tolka är att dessa tre fiktiva tonåringar fördjupar sina befintliga 

relationer. Dödsfallet av en förälder är väldigt traumatiskt för de fiktiva tonåringarna, vilket 

innebär att tonåringarna inte kan använda sig av den bibehållande copingen. Mitt resultat 

tyder på att just dessa tre fiktiva tonåringar använde sig av omvärdering eller rekonstruktion. 

De relationer som finns förändras, således drar jag slutsatsen att för just dessa tre fiktiva 

tonåringar är relationerna till den döde föräldern och till den kvarlevande är viktiga, samt att 

de fiktiva tonåringarna ser dem med ’’nya ögon’’.  Dessa fiktiva  tonåringar bryter inte upp 

från det sociala nätverket, utan de har i stort sett samma relationer, fast någorlunda 

förändrade.   

Övriga strategier de fiktiva tonåringar använder sig av är: Dela sina känslor med någon 

annan, fysisk aktivitet, musik, jämförande copingstrategi, förminskande av sitt lidande, humor 

samt att prata om den döde föräldern. Den mest förekommande strategin i alla tre berättelser 

var att de fiktiva tonåringarna samtalade om den döde föräldern och delade med sig av sina 

känslor till någon som de fiktiva tonåringarna kände sig trygg med.  
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Det jag har kommit fram i min undersökning är att de tre fiktiva tonåringarnas copingprocess 

är unik för dem, och att de väljer olika vägar.  

 

4a. Finns det religiösa copingstrategier hos tonåringar?  

 

De religiösa copingstrategierna som går att tolka i berättelserna är få. John använder sig av 

samtal med sin döda mamma, vilket skulle kunna liknas vid bön. Pernilla ifrågasätter den 

transcendenta makten angående varför makten tog hennes mamma ifrån henne. De fiktiva 

tonåringarna hade dock tankar och funderingar angående meningen med livet, vilket skulle 

kunna vara någon religiös coping. Begravning kan vara ett sätt för tonåringen att förstå att 

föräldern verkligen är död, detta sker för Pernilla. Att de fiktiva tonåringarna funderar kring 

existentiella frågor kan innehålla religiös coping. Exempelvis tror Pernilla att hennes pappas 

död beror på ödet.  

Religiösa copingstrategier var i dessa tre berättelser inget som förekom speciellt mycket 

för just dessa tonåringar. Således kan jag dra slutsatsen att religiösa copingstrategier är något 

som dessa fiktiva tonåringar inte använder i sin coping när det handlar om förlusten av en 

förälder, utan andra copingstrategier är mer förekommande. Detta kan bero på den kultur de 

lever i, att det är i dessa tre fiktiva tonåringars  kultur inte vanligt att använda sig av religiös 

coping, utan att de är vanligare med annan form av coping som inte är religiös.  

 

5. På vilket sätt är de använda copingstrategierna ett stöd för identitetsutveckling hos 

tonåringarna?  

 

Mina resultat tyder på att dessa fiktiva tonåringar måste få bearbeta sorgen annars stannar 

identitetsutvecklingen upp, de använda copingstrategierna kan således stödja bearbetning och 

som sedan i sin tur stödjer identitetsutveckling. I min undersökning går det att utläsa först en 

period av identitetsförlust, som är beroende av ett sökande efter ett sätt för den fiktiva 

tonåringen att hantera förlusten. När den fiktiva tonåringen har hittat ett sätt att hantera 

förlusten, alternativt hittat ett mål, översätts det negativa (förlusten av föräldern) till något 

positivt, som således ger motivation till ett visst mål. De använda copingstrategierna kan 

hjälpa identitetsutveckling hos de fiktiva tonåringarna eftersom de ger mål och mening för 

dem. Förlusten leder till att de fiktiva tonåringarna kan ompröva sina mål och medel, 

beroende på vilket av Pargaments fyra fält de hamnar i. De befintliga relationerna (medel) just 

dessa tonåringar har antingen fördjupas eller förändras. För Jill, Pernilla och John är de 

befintliga relationerna viktiga och de kvarstår. De medel som just dessa tre fiktiva tonåringar 

har förändras och således stödjer copingprocessen för dem, dessa relationer är även viktiga för 

att de skall kunna utveckla deras identitet.  De relationer som förändras är relationen till 

föräldrarna, föräldrarna som har en stor betydelse hos dessa fiktiva tonåringars 

identitetsutveckling. De relationerna som de fiktiva tonåringarna har påverkar och stödjer 

identitetsutveckling hos dem. För Jill, Pernilla och John är föräldrarna fortfarande viktiga och 

de förändrar relationen till den kvarlevande föräldern samt till den döde.   

När just dessa tre fiktiva tonåringar går från den bibehållande copingstrategin till någon 

av de andra två, det är då copingstrategierna stödjer identitetsutveckling. För dessa fiktiva 

tonåringar använder de sig av rekonstruktion och omvärderande coping. Hur den fiktiva 

tonåringen väljer att tolka händelsen har även det betydelse i hur tonåringen hanterar 

förlusten. Exempelvis tolkar Pernilla hennes pappas dödsfall genom att det var ödet som ledde 

till att föräldern dog, och att det är ödet för henne att ställa upp i löpartävlingen. Genom att 

just dessa tre fiktiva tonåringar använder sig av coping kan de senare återuppta moratorium, 

och således senare utveckla en fullbordad identitet.  
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5. Diskussion  
 

5.1  Teoretisk reflektion 
 

Genom en kombination av flera olika teorier har jag erfarit en djupare förståelse kring 

tonåringars identitetsutveckling och hur arbetet påverkas av att den ena föräldern dör. Jag 

utvecklade ett teoripaket för att kunna analysera mitt material. Mitt bidrag är att jag använder 

ett teoripaket som berör hur förlusten av en förälder hos en tonåring påverkar deras 

identitetsutveckling samt vilka copingstrategier som stödjer arbetet efter. I den tidigare 

forskningen har jag inte hittat någon teori som berör detta, för att få med de aspekter jag vill 

undersöka blev jag således tvungen att skapa ett paket med flera teorier. Genom de centrala 

begrepp som Dyregrov (2007), Lennéer Axelson (2010), Marcia (2006), Pargament (1997), 

Hwang och Nilsson (2011), Hwang och Frisén (2006) använder sig av kunde jag skapa mitt 

teoripaket. Dessa begrepp blev riktmärken på vad jag skulle fokusera på när jag senare 

genomförde min analys. Det som var bra med teoripaketet är att jag kunde få bredare 

perspektiv och ta med alla aspekter av min frågeställning och mitt syfte, jag kunde således 

undersöka flera dimensioner i ett problem. Ett problem som kan uppkomma vid användandet 

av ett teoripaket är att det kan bli för mycket och överflödigt. Det kan bli ett problem med att 

skilja teorierna åt, eftersom de kan blandas ihop. Detta löste jag genom att läsa mig väl in på 

teorierna innan jag började, samt strukturera upp dem. Det gäller att få alla delar 

sammanhängande, annars finns det en risk att analysen blir rörig. Det gäller att vara 

organiserad och skapa en tydlig struktur.  

Den teori som jag har valt ligger väldigt nära individen, detta eftersom mitt material 

utgår från enstaka individer. Mycket av teorin jag har valt är praktiskt teori, med detta avser 

jag teori som går att se i vardagen. Således kan individer som har varit med om liknande 

erfarenheter känna igen sig. Teorin är en blandning vad författarna har sett för tendenser i sitt 

kliniska arbete, samt forskning kring detta. Både Dyregrov (2007) och Lennéer Axelsson 

(2010) illustrerar med verkliga exempel från sina kliniska arbeten. 

Teorierna har olika upptagningsområden.  Teorierna fokuserar på olika aspekter av ett 

problem, samtidigt finns det delar i teorierna som påminner om varandra. Detta skapade 

problem för mig i början, eftersom ibland talade teorierna om samma sak, och ibland om olika 

ting.  Ett problem var att teoretikerna använder sig av olika begrepp, som egentligen förklarar 

samma sak. För att lösa problemet var jag konsekvent och förde samman dem. Detta visar på 

att de olika författarna talar om samma sak fast med olika perspektiv, alternativ olika ord. 

Författarna har ett huvudfokus, sitt perspektiv, men berör även andra delar. Ett exempel är 

Dyregrov (2007) när han talar om reaktioner som kan uppvisas efter dödsfallet hos 

tonåringarna, finns det aspekter som berör tonåringars identitet.  

Det som jag kan se problematiskt i mitt teoripaket är att Pargament (1997), utgår från ett 

vuxet perspektiv,  Pargament anser bland annat att orienteringssystemet innehåller delar som 

personlighet, värderingar och föreställningar. Dessa liknar i viss mån, det som Marcia (2006) 

diskuterar kring tonåringens identitetsutveckling. Marcia menar att när tonåringen har en 

fullbordad identitet har tonåringen gjort ett ställningstagande och har egna mål och 

värderingar, något som liknar Pargaments orienteringssystem. Men när tonåringen är i någon 

annan identitetsstatus, har tonåringen inte gjort något ställningstagande angående värderingar, 

personlighet, föreställningar. Således borde tonåringen inte heller ha ett utvecklat 

orienteringssystem, utan att orienteringssystemet är under konstruktion.  Detta anser jag blir 

komplicerat för tonåringen att använda sig av coping enligt Pargament, och att 

copingprocessen således skjuts upp tills tonåringen tagit ställningstagande och utvecklat sitt 

orienteringssystem, alternativt att förlusten bidrar till att forma orienteringssystemet hos 

tonåringen.  
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Ett annat problem som jag stött på är att den teorin som finns är framtagen ur ett vuxet 

perspektiv, således kan det bli problem att använda samma teori för tonåringar. Detta beror på 

att tonåringar och vuxna inte tänker eller reagerar på samma vis. Det är därför jag valde att ta 

med Hwang och Nilsson (2010) , Marcia (2006) och Dyregrov (1997) med tanke på att alla de 

utgår från tonåringar, och inte från vuxna som Pargament (1997) gör.  Lennéer Axelsson 

(2010) sammanfattar olika teorier kring copingstrategier som finns som både vuxna och 

tonåringar använder sig av. Det är en viktig reflektion att ställa sig innan man använder teori, 

går teorin applicera på alla? Barn/tonåringar som vuxna? Detta var även en viktig reflektion 

för mig när jag skapade mitt teoripaket.  

 

5.2 Metodisk reflektion 
 

Metoderna jag använde mig för att analysera mitt material är innehållsanalys samt 

hermeneutisk tolkning. Till min hjälp valde jag att skapa modeller, dessa modeller 

underlättade för mig när jag genomförde analysen. Tack vare modellerna skapades det 

tydlighet när jag skulle analysera mitt material. Eftersom jag har använt mig av redan tryckta 

källor, passar en kvalitativ metod bra, mitt material är även av samma karaktär. I mitt material 

delar de fiktiva huvudpersonerna med sig av sina erfarenheter kring hur det är att förlora en 

förälder när man är tonåring. Eftersom mitt material ligger nära individen är en 

innehållsanalys givande, eftersom jag har studerat individernas fiktiva livshistorier. Ett 

problem finns dock, historierna i de skönlitterära böckerna är fiktiva, och inte verkliga. 

Således finns det en möjlighet att verkliga tonåringar inte alls reagerar på samma vis. 

Innehållet i skönlitteratur kan vara påhittat, men det betyder inte att det är en lögn, det kan 

vara verkliga platser, händelser och personer. Ett annat problem som även finns är att det går 

att försköna delar, och således inte är lika ärlig i händelser som det berättas om. Dagböcker 

skulle i det här fallet kanske förekomma mer ärliga. Berättelser är det grundläggande 

elementet i skönlitteratur, dessa berättelser behandlar känslor och tankar. Därför finns det 

inget ”sanningskrav” i skönlitteraturen, som facklitteratur har. Lennéer Axelsson (2010) tar 

även upp litteratur som en copingstrategi och menar att, det går genom litteratur att känna 

igen sig själv. Min bedömning är att tonåringar kan ha användning av dessa tre böcker för sin 

coping.   
Med hjälp av modellen till min innehållsanalysen var det relativt enkelt att identifiera 

koder och kategorier. Innehållsanalysen blir representativt för just dessa berättelser. Genom 

att använda mig av innehållsanalys läser jag texten flera gånger, närläsning av texten är viktig 

del av innehållsanalysen. Jag blir dessutom bekant med mitt material genom att jag läser 

texten upprepade gånger, således får jag en känsla av helheten av texten samt dess delar. 

Meningar och stycken som är relevanta, kan plockas ur och kodas. De centrala teman 

framkommer genom denna metod, eftersom materialet kategoriseras och kodas, som i sin tur 

bildar teman. Det som kan vara svårt med att skapa meningsbärande koder är att de kan bli 

antigen stora och breda eller små således riskerar forskaren att missa viktig information. När 

det sedan gäller att kategorisera koderna, bör koderna vara relevanta för den kategorin de 

passar in. När det gäller att skapa koder, kategorier och teman gäller det att inte vara 

subjektiv. Det handlar om att ta med allt, och inte ta bort material som rättfärdigar forskarens. 

Ett problem som kan finnas med att använda innehållsanalys, är att det innehållet forskaren 

plockar ut ur texten riskerar att bli för mycket.  

Den hermeneutiska tolkningen gjorde det möjligt att arbeta växelvis med delar och 

helhet för att få fram viktiga och centrala teman. De fyra kriterier för den hermeneutiska 

analysen har goda riktlinjer när det gäller uppsatsens representativitet, validitet och 

generalisering. Eftersom uppsatsen är begränsad till tre olika berättelser går det inte att 

generalisera, men resultaten är representativt för just de tre berättelserna. Validering i det här 
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fallet handlar om att väga olika argument mot varandra, för att få fram vilken av argumenten 

som är rimligast. Inom hermeneutiken talar man om forskarens förförståelse och bakgrund, 

när det gäller tolkning av fenomen, eftersom forskarens förförståelsen kan ligga till grund för 

tolkning av fenomen. Detta kan förstås genom att materialet bör tolkas ur den kontexten 

materialet befinner sig i. Således gav det mig medvetenhet om min egen förförståelse innan 

jag började tolka mitt material samt en medvetenhet om vilken kontext materialet befinner sig 

i. När jag läser de skönlitterära böckerna ’’känner’’ jag inte huvudpersonerna, under tidens 

gång lär jag känna dem, vilket bidrar till min förförståelse när jag tolkar något i materialet 

längre fram. Vilket leder till att jag reflekterar tillbaka i mitt material, när jag stöter på något 

som sticker ut, och läser det tidigare materialet igen. När jag gör min tolkning är målet att 

vara så objektiv som möjligt, genom att få med alla perspektiv på en del. Ett problem, som jag 

upplever  när jag läser skönlitteratur, att jag ofta går in i huvudpersonens roll, och känner med 

huvudpersonen. Den medvetenheten ledde till att jag måste distansera mig, och läsa materialet 

ur den kontexten det befinner sig i. Jag tänker mig att jag använder teorierna som glasögon 

när jag skall tolka materialet. Genom att väga flera argument mot varandra får jag 

helhetsbilden, de små delar bildar tillsammans helheten. 

 

5.3 Empirisk reflektion 
 

I litteraturgenomgången presenterades fem artiklar som är relevant för min frågeställning och 

mitt syfte. Dessa fem artiklar berör tonåringar, föräldrars död, copingstrategier samt 

identitetsutveckling. Vanligaste reaktionen i min undersökning är tvivel, vilket  innebär att 

tonåringen inte vill tror på vad som hänt. Mina resultat visade på att tonåringar kan känna 

ilska, vilket är ett av de teman som  Masterson (2012) diskuterar. Masterson menar att 

tonåringar kan känna ilska/skuld, chock/känslolöshet, sorg/deprimerad, rädsla/oro och 

ensamhet/isolerade. De fiktiva tonåringarna i min studie visar i början en form av chock då 

inte tror på beskedet. Därefter uppvisar de fiktiva tonåringarna olika former av rädsla. Det kan 

handla om rädsla över att något hemskt skall hända med den kvarlevande föräldern (John), 

eller rädsla om tonåringen och den kvarlevande förälderns inte ska få bo kvar (Pernilla). 

Således behöver den fiktiva tonåringen garantier över att inget nytt hemskt ska hända, 

exempelvis, att de ska bo kvar. Masterson fortsätter sedan och menar att tonåringar inte vill 

bli behandlade annorlunda i skolan. John upplever att han blir behandlad annorlunda i skolan 

och bland hans vänner, vilket är något som han inte gillar. Min egen reflektion kring detta är 

att om den fiktiva tonåringen blir behandlad annorlunda, kanske det leder till att tonåringen 

skäms, och således inte visar/pratar om känslor. Vilket skulle leda till att den fiktiva 

tonåringen inte bearbetar sin sorg. Således drar jag slutsatsen att det är viktigt för den fiktiva 

tonåringen att omgivningen omkring ska vara normalt, och att man försöker minimera 

dramatiska förändringar för tonåringen (ex. flytt).   

De copingstrategier som  Masterson (2012) diskuterar är bland annat fysisk träning, 

något som en av fiktiva tonåringarna i böckerna använde sig av, för att hantera förlusten. Den 

fysiska aktiviteten kan skapa nya eller omdefiniera mål för den fiktiva tonåringen, och således 

motivera tonåringen. Mastersson menar att den vanligaste  copingstrategin som förekom i 

hennes studie, är att tonåringen väljer att prata om sina känslor med någon de kan lita på. 

Detta går tydligt att se i mitt resultat att den fiktiva tonåringen använder sig av.  Personen de 

pratar med behöver inte vara den kvarlevande föräldern, utan kan vara kamrater eller andra 

vuxna. Att ha ett fullspäckat schema leder till att hålla känslorna på avstånd. Detta gör en av 

de fiktiva tonåringarna, John, på dagarna kan han ha tankarna på avstånd, men på kvällen när 

han ska sova kommer tankar om sin döda förälder tillbaka.  

        Något som Mastersson (2012) och Harris (1991) diskuterar är destruktiva 

copingstrategier som alkohol och droger, detta diskuterar inte  Lennéer Axelsson (2010). 
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Anledningen till varför Lennéer Axelsson inte behandlar detta, kan ha att göra med att 

destruktiva copingstrategier är ingen bra copingstrategi att använda sig av. Lennéer Axelssons 

sammanställning fokuserar på copingstrategier individen själv kan använda sig av, så kallad 

självhjälp, där destruktiva copingstrategier inte skulle vara en lösning. En av de fiktiva 

tonåringarna, Jill, börjar röka mer intensivt, om detta är en copingstrategi är svårt att tala om. 

Eftersom hennes mamma rökte, kan rökningen påminna Jill om hennes mamma, och således 

bygga en känslomässig bro till den döde föräldern. Rökningen skulle även kunna betyda att 

Jill anammar sin döde mammas beteende.   

Anledningen till Christ et al. (2002) är relevant för min undersökning, är för att de anser 

att reconstitution är den mest gynnsamma copingprocessen. Detta eftersom reconstitution 

utmanar tonåringen att ändra syn på sig själv, samt förändra relationen till den döde föräldern, 

och till den kvarlevande föräldern. Jag anser att detta påminner om  Pargaments (1997) 

religionspsykologiska copingmetod rekonstruktion, i artikeln skriven av Christ et al. har de 

inte hänvisat till Pargament utan till andra forskare. Christ et al. menar att tonåringarna genom 

rekonstruktion/reconstitution, har samma mål som innan, men relationerna är förändrade. Det 

jag har kommit fram till i min undersökning är att de fiktiva tonåringarna i början försöker 

använda sig av bibehållande coping enligt Pargamnet. När de fiktiva tonåringarna inser att det 

inte fungerar, ändras deras coping till antigen rekonstruktion eller omvärdering. Något som 

Christ et al. diskuterar är att tonåringarna kan ha en rädsla över att glömma sina föräldrar, 

därför är det viktigt för tonåringarna att det talas om den döde.  

Något  som de tidigare forskarna menar är att tonåringen behöver frigöra sig från sina 

föräldrar för att bli självständiga. Foster (1990) menar att det kan bli ett problem om den 

kvarlevande föräldern är för upptagen med sin egen sorg, således kan tonåringen glömmas 

bort. Foster anser att förlusten drabbar tonåringen hårt, eftersom en trygghet försvinner. 

Tonåringen behöver en kraft de kan frigöra sig ifrån, något som Gyllenswärd (1997) 

diskuterar. Har tonåringen ingen att frigöra sig ifrån, stannar frigörelseprocessen upp. Därför 

är det viktigt att den kvarlevande föräldern inte glömmer bort tonåringen. Stannar 

frigörelseprocessen upp utvecklar inte tonåringen sina utvecklingsuppgifter. Ett stödjande 

förhållande mellan tonåringen och den kvarlevande föräldern behövs för att tonåringen skall 

kunna bli självständig och mogen. I mitt resultat kan jag tolka detta hos Jill, eftersom hon 

skjuter upp att bearbeta sin sorg, vilket leder till att hon inte vet vem hon är. Således drar jag 

slutsatsen att på grund av att hon inte bearbetar sin sorg, har hon skjutit upp 

utvecklingsuppgifterna, och att det är anledning till varför hon inte ’’vet vem hon är’’. När Jill 

har hittat en copingmetod som fungerar, återupptas hennes arbete med 

utvecklingsuppgifterna.   

Harris (1991) identifierade sex stycken teman i sin studie, där tema 1-5 är relevanta för 

mig. Tema 1 som behandlar betydelsen av en förälders död, vilket går att se liknande resultat 

från min analys. Tonåringarna i Harris studie menade att händelserna innan döden och 

dödsorsaken gav upphov till smärtsamma påminnelser, samt ånger kring det tidigare 

beteendet. John i min studie uppvisar ånger av sitt tidigare beteende kring köpet av de nya 

tennisskorna, de nya skorna påminner troligen John om hans mammas död, vilket är en 

smärtsam påminnelse.  Att Pernilla i min studie skyller på mamman för hennes pappas död, 

kan indikera på att Pernilla tror att dödsfallet kunde ha undvikits. Något även Harris kunde 

finna i sin studie, att deltagarna upplevde det som om att dödsfallet kunde förhindrats. Att 

säga adjö är ett annat tema som Harris fann i sina intervjuer. Pernilla riktar sin vrede mot sin 

mamma, ilskan Pernilla har, kan indikera på att hon missade att säga adjö till sin pappa innan 

han dog. Det som även framkommer i fallet om Pernilla, är att när hon pratar med Patrick och 

han nämner begravning, kommer Pernilla till instinkt att hennes pappa verkligen är död. Detta 

visar på begravningar och andra ritualer kring döden är viktiga för att förstå vad som 

verkligen har hänt, samt för att få ta ett adjö till den döde föräldern.  
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Tema 3, isolering av sorg, visar Harris (1991) på att deltagarna inte delade med sig av sin sorg 

till vänner eller familj. De tre fiktiva tonåringarna delar till viss del med sig av sin sorg till 

vänner och familj. I Johns fall, brukar han gråta i smyg på rummet, för att inte tynga ned sin 

pappa. Vilket kan vara ett tecken på att han isolerar sin sorg. Jill har tidigare inte talat om sin 

sorg, utan pappas sorg har varit i fokus, vilket lett till att Jill inte kunnat bearbeta sin sorg. 

Samtidigt delar de med sig av sina känslor med närstående, Jill har exempelvis Mio och sin 

vän John-John som hon pratar med. Tema 4 handlar om att hantera förlusten, Harris menar att 

det var vanligt bland deltagarna att förneka och undvika sorgen.  I början hos John och 

Pernilla förnekar de båda att en av deras föräldrar har dött. John vill även så fort som möjligt 

tillbaka till skolan, där allt är som vanligt. Vilket går att koppla till Harris studie som visar på 

att äldre tonåringar ofta förblev upptagna med olika aktiviteter. John tillhör dock inte de äldre 

tonåringarna, men han visar på samma beteende. Tema 5 från Harris studie är ’’Sorgens 

effekter på relationer’’, för de fiktiva tonåringarna pratade de till viss del om den döde 

föräldern. John, som är den yngsta, 12 år, pratar om sin döda mamma med sin pappa och 

undviker att prata om döden med sina vänner. De yngre deltagarna i Harris studie var mer 

centrerade till hemmet och familjen, vilket även John var. Pernilla och Jill som är lite äldre än 

John, 15 och 16 år, drar sig undan familjen och pratar om den döde med vänner. Pernilla 

pratar med pappans löparkompis, och Jill pratar med sin nyfunna vän Mio och John-John. 

Eftersom Pernillas mamma läggs in på sjukhus, finns inte mamma där som stöd, men Patrick 

finns istället som stöd. Jill vill inte prata med sin pappa om mammas död, för att pappans sorg 

tar över, och Jill känner att det inte går att samtala om mamman.  Tack vare sina vänner kunde 

även Jill börja prata om sin döde mamma. Min egen åsikt är att det viktigaste är att 

tonåringarna pratar med någon, vem denna någon är anser jag är irrelevant, eftersom genom 

samtal kan tonåringarna bearbeta sin sorg. Annars finns risken att de skulle isolera sig från 

omvärlden, vilket  inte är  något positivt.  

Melhem et.al. (2011) menar att långvarig sorg kan leda till depression hos unga. Om 

sorgen hos dessa tre fiktiva kommer att bli långvarig går inte att uttala sig om. Jill har 

visserligen kämpat med sin sorg länge, i tre år. Möjligen att det kan finnas en risk för dessa tre 

fiktiva tonåringar att sorgen blir långvarig i framtiden, vilket kan leda till att de hamnar i 

depression längre fram. Det som möjligen går att urskilja bland dessa tre fiktiva berättelser är 

att deras sorgereaktioner förändras under tiden. Vilket Melhem et al. menar på att 

sorgereaktioner minskar med tiden hos de flesta unga. Eftersom de fiktiva Pernilla och Johns 

berättelser utspelar sig under en sådan kort tid går det inte att göra några slutsatser angående 

om deras sorg kommer att bli långvarig eller ej.  

Något att ha i åtanke är att flera av de tidigare artiklarna jag har valt att ha med i 

litteraturgenomgången är studier som är gjorda i andra länder än Sverige. Detta blir 

problematisk eftersom det kan bli svårt att dra generella slutsatser utifrån empriska stuider i 

olika kulturer. Det vill säga om det är vanligare att använda sig av en viss copingstrategi i 

exempelvis USA behöver det inte vara vanligt att man använder det i Sverige.  

 

5.4 Avslutande reflektioner 
 

Mitt bidrag är att jag har belyst hur tonåringars sorghantering påverkar identitetsutveckling. 

Tidigare forskning har fokuserat på dessa faktorer fast åtskilda. Antigen har forskningen 

fokuserat på tonåringars sorghantering eller fokuserat på tonåringens identitetsutveckling.   

Något som jag skulle kunna gå vidare med är att jag skulle kunna läsa 

fortsättningsböckerna om John och Pernilla, och se hur deras identitet påverkas och utvecklas 

under en längre tidsperiod. Detta med tanke på att de skönlitterära böckerna om Pernilla och 

John berör dödsfallet precis efter. Visserligen ger Jills berättelse en tolkning hur identitet kan 

påverkas tiden efter, men det hade varit intressant att ”följa” en och samma person. I en större 
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undersökning skulle forskaren kunna göra liknande, men att forskaren följer verkliga 

personer. 

Min förhoppning skulle vara om det utvecklas teori kring hur tonåringars 

identitetsutveckling påverkas av att den ena föräldern dör. Samtidigt veta vilka copingmetoder 

tonåringar kan använda sig av. Tonårstiden är en viktig period när det gäller att utveckla sin 

identitet, i denna utveckling har föräldern en stor roll. Risken finns att de tonåringarna som 

förlorar en av sina föräldrar, glöms bort och inte lyckas hantera sin sorg. Det behövs vuxna 

som har kunskap och som kan stödja tonåringen. Melhem et al. (2011) indikerar även på att 

det behövs mer forskning kring ungas och deras sorg, för att kunna undgå att sorgen blir 

långvarig.  
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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre fiktiva tonåringars psykologiska identitetsutveckling 

påverkas av att den ena föräldern dör, samt vilka copingstrategier som sedan stödjer 

identitetsutveckling efter. Jag har även undersökt vilka reaktioner  dessa tre fiktiva tonåringar 

kan uppvisa efter dödsfallet. Frågeställningarna utgår från mitt syfte.  

För att ta reda på detta skapade jag ett teoripaket, där jag använde mig av teorier inom 

utvecklingspsykologi, identitetsutveckling, copingteori samt teori kring sorgereaktioner hos 

barn och tonåringar. Inom utvecklingspsykologin använde jag mig av Hwang och Nilsons 

(2010) bok Utvecklingspsykologi, en introduktionsbok som vänder sig bland annat till 

lärarutbildningen.  De redovisar grundläggande för tonåringens utveckling i allmänhet.  Med 

hjälp av Marcias (2006) teori kring tonåringarnas identitetsstatus kan jag således ta reda på 

vart i utvecklingen tonåringen befinner sig, samt vilken identitetsstatus tonåringen har. 

Gyllenswärds (1997) arbeten är inriktade kring stöd för barn som har förlorat en nära anhörig 

och fokuserar relativt mycket på hur en förälders död påverkar tonåringen. För att studera 

tonåringarnas copingmetoder och copingstrategier använde jag mig dels av Pargaments 

(1997) religionspsykologiska teori samt dels av Lennéer Axelssons (2010) samlade arbete 

kring coping som ett komplement. Dyregrov (2007) har i sitt arbete redovisat för olika 

reaktioner som barn och tonåringar kan uppvisa efter dödsfallet. Jag har medvetet valt att ta 

med teori som ligger nära individen, Gyllenswärd, Dyregrov och Lennéer Axelsson redovisar 

för sina kliniska erfarenheter när de har bemött tonåringar i sorg.  Detta paket gav mig ett 

bredare perspektiv för min analys och således kunde jag svara på mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 Materialet jag använde mig av var tre skönlitterära böcker, som behandlade samma 

ämne. Tonåringarna i böckerna delade med sig av sina fiktiva livshistorier och erfarenheter, 

kring hur det är att leva med en förälder som dör. De skönlitterära böckerna var fokuserade på 

tonåringar i en svensk kontext. För att analysera mitt material använde jag mig av en 

innehållsanalys. Resultaten från innehållsanalysen tolkades sedan med hjälp av en 

hermeneutisk tolkningsmetod. Med hjälp av innehållsanalysen kan jag således få fram 

innehållet i de tre berättelserna genom att skapa koder, kategorier och teman.  De centrala 

teman jag identifierade, med hjälp av innehållsanalysen, är sorgereaktioner, identitet och 

coping.  

Det jag har kommit fram till i min undersökning är att de fiktiva tonåringarnas direkta 

reaktion är att de först tvivlar på dödsbeskedet. Dessa  tre fiktiva tonåringar väljer att använda 

sig först av distansering och bibehållande coping. Vilket går att tolka eftersom de fiktiva 

tonåringar fantiserar om att den döde föräldern när som helst ska komma hem. När de fiktiva 

tonåringarna sedan inser faktum, ändrar de sin coping.  De fiktiva tonåringarna i böckerna 

använder sig av rekonstruktion eller omvärderande coping. Målet kan ändras, eller vara 

detsamma, men relationerna (medel) kvarstår men förändras. Detta innebär att de ser sin döde 

och den kvarlevande föräldern med ’’nya ögon’’.  Just dessa tre fiktiva tonåringar använder 

sig inte av religiös coping, utan de använder sig av musik, att de pratar om den döde föräldern 

samt fysik aktivitet. En av  de fiktiva tonåringarna (John) använder sig av samtal med sin  

döde förälder, vilket skulle kunna liknas som bön.   

När föräldern dör försvinner en trygghet för tonåringen, som kan påverka 

identitetsutveckling hos dem.  En av utvecklingsuppgifterna tonåringen har är att kritisk 

granska sina föräldrar, när den ena dör kan detta bli komplicerat för tonåringen. En annan 

viktigt del i utvecklingsuppgifterna är att tonåringen skall frigöra sig från sina föräldrar. 

Vilket går att se genom att de fiktiva tonåringen försöker vara självständig, samtidigt som det 

finns ett beroende kvar till föräldrarna. Om den ena föräldern plötsligt dör kan dessa 

utvecklingsuppgifter stanna av, således stannar identitetsutvecklingen upp hos  de fiktiva 
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tonåringen. Det finns en risk att den kvarlevande förälderns sorg tar överhanden, således 

gäller det för omgivningen runt om att stödja den fiktiva tonåringen. Innan de fiktiva 

tonåringarna har funnit ett sätt att hantera sin sorg (rekonstruktion eller omvärderande coping) 

är de i ett tillfälligt identitetsbrott. När de har funnit ett sätt att hantera sin sorg, återgår 

identitetsutvecklingen samt det olika utvecklingsuppgifter som tonåringen har.   
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