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At miste sin ægtefælle anses for at være en af de mest belastende begivenheder, som et menneske 
kommer  ud  for.  En  god  tilpasning  til  tabet  indebærer,  at  man  opgiver  en  række  mål,  der  var 
forbundet  med tilknytningen til  den  afdøde og skaber  sig  en  ny mening,  hvor  ægtefællen ikke 
længere er  en del  af  ens  liv.  Gennemarbejdning af  tabet  involverer  gentagne vurderinger  af  de 
mange følgevirkninger, og at identiteten rekonstrueres i overensstemmelse med den nye status som 
enlig.

Mange efterladte overvældes af smertefulde følelser, når de mærker og tænker på tabets mange 
følgevirkninger. Derfor er det naturligt, at mange i tankerne og i handling søger at fastholde en 
følelse af fortsat tilknytning til ægtefællen. Mange oplever, at den afdøde pludselig er nærværende 
og tilstede, som om han eller hun iagttager eller vejleder den efterlevende. Mange har også meget 
vanskeligt ved at skille sig af med den afdødes ting, som på symbolsk vis kan betyde en fortsat 
kontakt med afdøde. Nogle begynder at bruge bestemte genstande, gå med noget af den afdødes tøj 
eller lugte til det for at fastholde kontakt. De efterladte kan også søge trøst og fastholde kontakt 
gennem bestemte yndlingserindringer om den afdøde. 

De nævnte former for fortsat tilknytning kan ses som en sorg-specifik mestringsstrategi. Det har 
imidlertid  været  uklart,  om disse  mestringsformer  er  hensigtsmæssige.  Traditionelt  har  mange 
sorgteoretikere ment, at det var vigtigt at begrænse/afbryde tilknytningen for at nå frem til en god 
tilpasning  til  den  nye  tilværelse.  Fortsat  tilknytning  er  blevet  opfattet  som  en  slags 
undgåelsesmestring, der indebærer et forsøg på at benægte dødens realitet, hvilket kunne afskære 
den efterladte fra at udvikle nye tilknytninger.

I de seneste år er der imidlertid kommet en voksende forståelse for, at det at vedligeholde et bånd til 
den afdøde er en del af den vellykket sorgproces. Fortsat tilknytning hjælper den efterladte med en 
kontinuitetsfølelse og behøver ikke at betyde en fornægtelse af dødsfaldet.

En gruppe forskere omkring amerikaneren Mardi Horowitz satte sig for at undersøge den fortsatte 
tilknytning hos 70 midaldrende enker og enkemænd, som de fulgte fra seks måneder til to år efter 
dødsfaldet.

De opfandt til lejligheden en ny undersøgelsesmetode, som bestod i, at de bad de efterladte tale til 
den afdøde, idet de skulle forestille sig, at de en sidste gang fik mulighed for det. Enetalen skulle 
vare mindst 5 minutter og blev optaget på video. Resultaterne viste, at brugen af afdødes ejendele 
for at opnå en slags trøst var forbundet med, at der blev udtrykt mange svære og belastende følelser 
i rollespillet, og at der var et svagere fald i sorg-specifikke symptomer i de efterfølgende 1½ år. 
Tilknytning i  form af  positive  erindringer  betød langt  mindre  belastning i  rollespilssituationen. 
Oplevelse  af  afdødes  tilstedeværelse  og  de  positive  erindringer  havde  tilsyneladende  ingen 
betydning for den psykiske sundhedstilstand i den efterfølgende periode.

Spørgsmålet om, hvorvidt fortsat tilknytning efter et dødsfald er hensigtsmæssig eller ej, afhænger 
tilsyneladende af, hvilken slags tilknytning der er tale om.
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